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D
e voortuin moest vooral praktisch en onder-
houdsvriendelijk zijn. in het brede grindpad dat 
naar de ruime parking leidt, verwerkte Tom een 

dun laagje cement. zo blijft het oppervlak zeer stevig 
en plakt het niet aan de schoenen. Links en rechts ligt 
state-of-the-art kunstgras dat amper van echt te onder-
scheiden is. omwille van de zuidelijke ligging mislukten 
alle pogingen om een natuurlijk grasperk aan te leggen. 
De eigenaars zijn nu blij met de naturelle uitstraling 
en het altijd groene karakter van hun grasperk. De 
imposante notenboom, 10 jaar geleden nog piepklein, 
ontvangt nu als deftige butler elke gast. 
achter de woning speelt het gezinsleven zich af in en  
om de zwemvijver. om op gelijk niveau met de leef-
ruimte te komen, verhoogde Tom het terras met bijna 
een meter. 
een geraamte van stevige houten wanden die hij diep 
in de grond inwerkte, moet het immense gewicht van 
de opgehoogde grond torsen. Twee op maat gemaakte 

inox buizen brengen zuurstof en leven in het water, 
waarin één klein goudvisje huist dat dikwijls het gezel-
schap van de kinderen krijgt. Terwijl zij in het water 
ploeteren of voetballen op het achtergelegen grasperk, 
kunnen de ouders vanuit de hoogte op een tweede ter-
ras toezicht houden. 
en wanneer de kinderen in bed liggen, volgt hun nachte-
lijke plons in het verfrissende water, waarna ze zich kun-
nen warmen aan een infrarood verwarmingselement in  
de pergola. 
Tom maakte trouwens een meesterwerk van de es-
doornhagen in het lagere achterste tuingedeelte. De 
haag maakt er een golfslag van 2 tot 3 meter hoog. stel 
dat dit gezin op latere leeftijd, wanneer de kinderen hun 
eigen stek hebben gevonden, ook dit achterste tuindeel 
een nieuw elan willen geven, dan effende Tom al het 
pad met een hellend vlak uit kleiklinkers waarlangs de 
tuinmachines kunnen aan en af rollen om weer nieuwe 
tuindromen waar te maken.

De eigenaars van deze tuin in het Bornemse gehucht Wintam wensten een tuin die 

perfect in harmonie is met de woning. Dat vertaalt zich in het gebruik van rustieke en 

duurzame materialen. Hoge leibomen en wintergroene structuren versterken nog het 

statige karakter van de woning.

 

BRONS > 1000 m2

>>  HET plAATJE HUIS-TUIN
 moeT KLoppen



|  De Vlaamse Tuinaannemer 2013–2014  |  23  |

De Vlaamse Tuinaannemer
H. muyshondtstraat 54  |  B-2880 Wintam (Bornem)
m +32 (0)475 51 19 06  |  tom@tuinaanlegdepauw.be

TUINAANLEG DE PAUW bvba
Tom De pauw (ontwerp: Tom De Pauw)


