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DIT IS SMART MEDIA
Smart Media is een topspeler op het 
gebied van content marketing en native 
advertising. Onze campagnes worden 
zowel digitaal als in belanghebbende 
kranten verspreid. Onze basisgedachte 
is een sterke focus op het onderwerp. 
Door creatieve media-oplossingen 
helpen we u uw merk versterken en 
creëren we waarde voor uw doelgroep. 
Door kwalitatief hoge content zorgen 
wij ervoor dat uw klanten, onze lezers, 
actie ondernemen.

en fruit. Buiten én binnen. Want 
groen is welkom en staat mooi in een 
hedendaags interieur. Bovendien kun 
je je kinderen perfect betrekken bij 

een maximale groenbeleving. Maak 
met hen een zaadbom en geniet als 
echte guerillatuinders van wat jullie 
spelenderwijs hebben gezaaid. Want 
perfectie is voorbijgestreefd. Doe 
gewoon je eigen ding.

VOOR DE STADSMUSSEN onder ons hoeft 
het gebrek aan een eigen tuin geen 
beperking te zijn. Integendeel. Vorm 
je balkon, terras of  een stukje keuken 

om tot een leuk kruidentuintje. 
Ga zelf  aan de slag en volg 
een workshop balkontuinieren, 
biologisch verticaal tuinieren, 
kippen houden, urban beekeeping of  
foraging, bloemschikken, groenten 
recycleren… Leerijk én fun! 
Trendy steden bieden zelfs Urban 
Farming Bike Tours aan om langs 
verschillende urban farming hotspots, 
permacultuur en eettenten met 
lokaal voedsel te fietsen. 

JE HEBT EEN tuin, maar geen groene 
vingers of  te weinig tijd om in je tuin 
te werken? Of  weet je niet waar te 
beginnen? Vraag dan professioneel 
tuinadvies of  laat je bijstaan door 
een professionele tuinaannemer of  
tuinarchitect. Samen met hem creëer 
je een stukje natuur voor jezelf. 
Want groen is in! Zelfs 200 jaar na 
de eerste Floraliën zijn bloemen en 
planten nog steeds hot. De 2016-edi-
tie belooft een kleurrijk spektakel 
te worden met inspiratietuinen, 
bloemencreaties, kunstwerken en de 
nieuwste trends. Tot dan!

Veel leesplezier
Hilke Charels,

Project Manager
hilke.charels@smartmediaagency.be

Een tuin als schilderij
Monet, zonder meer een van de belangrijkste kunstenaars die de tuin ooit tot leven bracht, vertelde dat 
hij zijn schilderijen ‘dankte aan bloemen’. Nog steeds spreekt een kleurrijke tuin tot de verbeelding. Al 

zien we wel grote veranderingen in de groenbeleving.

luchtigere manier bekijken, ook je 
tuin. De groenbeleving is niet meer 
dezelfde als enkele jaren terug. De 
tijd van toekijken aan de zijlijn is 
voorbij, mensen willen meedoen, 
vooral samen. Delen, ruilen en 
lokale producten gebruiken: dat is 
de nieuwe beleving. Binnen wordt 
buiten en buiten wordt binnen. 
Grenzen vervagen en alles wordt 
een oase van rust en groen. 

EEN GROTE ROL is weggelegd voor eco-
logische producten. Ook in de tuin 
vinden ze hun weg naar klanten-
groepen die daar eerder nog niet aan 
toe waren. Duurzame, vintage en 
natuurlijke tuinen komen terug met 
veel groen-, bruin-, en grijstinten. 
Net als de sprookjesachtige tuin met 
weelderig paarse, lila, pastelroze of  
-blauwe kleuraccenten. 

ALLES ZO NATUURLIJK mogelijk. Back to 
nature is de boodschap. De behoef-
te aan onbespoten, biologische 
groenten blijft namelijk groeien. We 
kweken ook weer zelf  onze groenten 

TEKST PIETER TOEBAERT, FLORALIËN GENT 2016

Grenzen 
vervagen en 
alles wordt 
een oase van 
rust en groenG enieten van rust en privacy in 

je eigen tuin, je eigen plekje. 
Dat was lange tijd de stan-

daard. Maar als ik nu rondom mij 
kijk, zie ik vrienden en organisaties 
op zoek naar verbinding. De strakke 
manier van tuinieren boet in aan 
populariteit. Tuinen evolueren naar 
een sociaal gegeven waarin gezellig 
samen zijn belangrijker wordt. Haal 
de barbecue dus maar buiten, nodig 
vrienden en familie uit en geniet 
samen van jullie tuin.

DIE EVOLUTIE KADERT binnen een nieuwe, 
algemene trend: oude, traditionele 
ideeën loslaten en zaken op een 
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3ZOMERTUIN UITGELICHT

Jouw happy garden
Huisje, tuintje, kindje. De tuin speelt nog steeds een grote rol bij het kiezen van 
een woning. Maar niet elke tuin is dezelfde. En iedereen heeft zijn eigen smaak. 

“Mensen durven terug te kiezen wat ze écht leuk vinden.” 

TEKST BARBARA SMETS

Z alig, zo’n koele juliochtend. 
De dauwdruppels schitteren 
als diamanten, de zuive-

re lucht prikkelt je longen en de 
zon warmt de wereld op en doet 
leven. Je geniet op een felgekleurde 
strandstoel in je tuin met een glas 
versgeperst fruitsap. Die tuin, dat is 
jouw pareltje, jouw plek om tot rust 
te komen én om je volledig in uit te 
leven. En die tuin is meer. “Je tuin is 
een weerspiegeling van je identi-
teit”, zegt tuin- en landschapsar-
chitect Pepijn Verheyen. “Waar 
mensen vroeger vooral imiteerden 
en bezig waren met wat de buren 
zouden denken, durven ze nu terug 
te kiezen wat ze écht leuk vinden.” 
 
MAAR: WAT VINDEN we dan leuk? “Kleur.” 
Sara Adriaensen, klinisch psycholo-
ge en samen met Verheyen op-
richtster van Tuinlabo, is duidelijk. 
“Kleuren geven een positieve toets 
aan je tuin en geven je persoonlijk-
heid weer. Vooral de fleurige kleuren 
van de seventies komen op: licht-
blauw, oranje,  rood, bruin en zelfs 
groen.” In tegenstelling tot de so-
bere trend van voorbije jaren, mag 
er nu wel een goudlaagje op zitten. 

Een echte happy garden. En liefst met 
verschillende materialen. Verheyen: 
“De textuur speelt ook een grote rol 
in het tuinmeubilair. De meubels 
zelf  zijn eenvoudig, maar worden 
opgevuld door kleurrijke stoffen, 
pluizige kleurrijke kussens, in goud 
en zilver zelfs.”  
 
KUSSENS EN STOFFEN in de tuin? Het kan 
zonder probleem. Wim Collet van 
het expertisecentrum Tuin+ van 
de Erasmushogeschool legt uit: 
“Mensen gaan massaal naar buiten 
en bootsen hun interieur als het 
ware na in de tuin. We zien volle-
dige salons met waterbestendige 
stof, buitenkeukens, verlichting die 
evengoed in de living zou passen, 
en noem maar op.” Die trend is 
volgens Collet deels een gevolg 
van de maatschappelijke situatie. 
“We zoeken een surrogaat voor ons 

stressvolle leven.” En natuur geeft 
rust. Adriaensen en Verheyen leggen 
tevens de link met de economie: 
“Door de crisis zijn veel mensen 
meer bezig met hun tuin, ze hebben 
meer tijd en zoeken terug contact 
met de natuur.” 

DIE HANG NAAR contact met de natuur 
resulteert ook in een andere visie 
over planten in de tuin. We zien 
namelijk veel meer kleur in de 
vegetatie, net zoals bij het meubilair. 
Verheyen: “Vroeger kozen mensen 
meer voor groenblijvende planten, 
maar een buxusbol is echt helemaal 
passé.” In plaats van drie of  vier 
soorten planten, zijn 100 soorten 
geen uitzondering meer. Daktuinen 
worden aangelegd met verschillende 
soorten gras, mos of  kruiden. Je 
achtertuin mag veel wilder zijn in 
plaats van strak afgelijnd. “Je mag 
mos gebruiken, madeliefjes, klaver 
en paardenbloemen als kleuraccent 
zijn welkom.” Verschillende tinten, 
als is het een groene varentuin met 
verschillende soorten varens en dus 
groentinten, maken van je tuin een 
persoonlijk kleurenpalet. 

NIET IEDEREEN HEEFT echter de ruimte 
voor een grote tuin vol kleurrijke 
planten en meubels. Maar groen 
blijft belangrijk en gelukkig zijn 
er voldoende alternatieven voor-
handen. Daktuinen en geveltuinen 
bijvoorbeeld vergroenen de stad 
en zijn bovendien ook ecologisch. 
“Regenwater wordt opgehouden, 
waardoor de riolen ontlast worden”, 
licht Collet toe. “Daarnaast nemen 
ze meer fijnstof  op en isoleren ze de 
woning, zowel op vlak van geluid 
als van warmte.” En ook daar zien 
we de opkomst van kleuren en 
soorten. Verheyen: “Verschillende 
kruiden en groenten met kleurrijke 
bloemen die tegelijk een aangenaam 
aroma verspreiden, maken ook van 
een groendak een leuke plek om te 
luieren of  te moestuinieren.”

BOVENDIEN VORMEN ALLE soorten tuinen 
– gevel-, achter-, voor-, dak- en 
verticale tuinen – een belangrijke 
bron om biodiversiteit te stimu-
leren. Tuinen en parken met 
verschillende soorten planten en 
bloemen trekken dieren aan zoals 
egels, kikkers en vogels, maar ook 
insecten, zoals bijen en vlinders. 
“De populariteit van insectenho-
tels kent een grote stijging, maar 
je moet ook zien dat die insecten 
voldoende voedsel vinden.” En 
het excuus dat je tuin niet geschikt 
is voor groen is onterecht. Collet: 
“Iedereen kan een boom planten 
in zijn tuin, er is een boom voor 
elke tuin. En elke boom telt.”

Kleuren geven 
een positieve 
toets aan je 
tuin en geven 
je persoonlijk-
heid weer
- Sara Adriaensen 

Vroeger kozen 
mensen meer 
voor groenblij-
vende plan-
ten, maar een 
buxusbol is 
echt helemaal 
passé 
- Pepijn Verheyen   
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Feesten in de tuin… 
waar anders?
Gekleurde lampions in de bomen, heerlijk geurende lavendel 
en worsten die lekker op de barbecue liggen te knisperen. Er 
bestaat geen twijfel over: een feest in je eigen tuin is nog altijd 
het gezelligst. Maar hoe begin je eraan?

TEKST GREET WOUTERS

H et was een tuinfeest voor 
een papa die 65 werd. Zijn 

dochter woonde in dezelfde straat 
en nodigde alle familie en buren uit, 
bijna 200 man. Hij hield van varen 
en de zee, dus dat werd het thema. 
Cadeaus waren geen goed idee, 
want na het feest vertrok hij meteen 
met zijn boot op reis. Daarom kreeg 
iedereen de opdracht om een goud-
vis mee te nemen. De goudvissen 
werden vrijgelaten in de vijver van 
de dochter. In totaal goed voor 300 
vissen die nadien naar papa’s eigen 
vijver zouden verhuisden. 

DE HELE TUIN was in het oranje 
versierd, er hingen boeien en er 
stond een grote tent. En toen 
kwam vader eraan. Verrassing! 
“Maandenlang waren we ermee 
bezig, maar hij wist van niets. Het 
werd een schitterend tuinfeest.” 
Nadine Winten van Feriatus is 
al vijftien jaar feestdesigner en 
weddingplanner. Het tuinfeest 
dat ze voor de 65-jarige papa 
organiseerde, zal ze nooit vergeten. 

MAAR HOE GROOT of  klein je het ook 
maakt, een tuinfeest is altijd 
speciaal. En je kan het volgens 
Winten op korte tijd organiseren. 
“Zelfs als je een chic trouwfeest 
in de tuin wilt, kun je eigenlijk in 
drie maanden alles klaar krijgen.” 
Maar wel alleen als je goed weet 
wat je nodig hebt. Ga maar na: 
“Er is alleen de tuin, dus je moet 
altijd van nul beginnen. Naast 
drankjes en eten, heb je extra 
stoelen en tafels nodig en een leuk 
thema met aangepaste decoratie. 
En vaak volstaat één toilet niet.” 

OMDAT JE NOG voor alles moet zorgen, 
zijn tuinfeesten niet altijd goedkoper. 
Gelukkig kun je veel zelf  doen. Het 
internet staat vol knutseltips en wat 
er op de tafel komt, haal je toch 
gewoon uit je eigen moestuin? En 
dat hoeven niet altijd wortels met 
cocktailsaus te zijn. Groenjournalist 
Angelo Dorny verzon samen met 
Els de Schepper leuke receptjes 
voor in de tuin, die hij publiceerde 
in zijn boek De Hofhelden in de 
moestuin. Dorny: “Wat denk je van 
een spread van erwten met munt 
op een gegrild broodje of  een koud 
komkommersoepje?” Ook een 
voltreffer zijn radijsjes in de oven. 
“We eten radijsjes altijd rauw. Maar 
leg ze eens in de oven, gekruid met 
peper, zeezout, tijm en wat olijfolie. 
Na twintig minuten zijn ze warm 
en hebben ze een lekkere, aparte 
smaak. Op een satéstokje of  op een 
broodje met wat kruidenkaas:  
om van te smullen.”

NIET ALLEEN DE HAPJES, maar alles 
wat je serveert, kan uit eigen tuin 
komen. Een kleurrijk gerechtje 
van Dorny is de gevulde zoete 
aardappel, die je zelf  kunt kweken 
in potten. Je bakt ze eerst in de 
oven met olijfolie. Vervolgens vul je 
ze met zelfgemaakte tzatziki. Werk 
af  met rauwe blokjes koolrabi en 
lente-uitjes of  rode bietscheutjes. 

GEEN AARDAPPELS MAAR wel snijbiet 
in de tuin? Maak er dan flensjes 
van. “Blancheer je snijbiet en 
meng ‘m met gekookte quinoa, 
bloem, fetakaas, een eitje en 
peper en zout,” aldus Dorny. 
“Van die massa kun je koekjes 
of  flensjes vormen. Ik serveer ze 
met zalm en dille, maar je kunt 
eindeloos combineren. Zelfs 
vegetariërs kunnen er hun  
ding mee doen.”

ALS KERS OP de taart laat je je 
gasten zelf  mojito maken 
van je muntplant. Of  schenk 
zelfgemaakte ijsthee van je 
citroenverbena, gekleurd met wat 
vlierbessensiroop. Eén ding is dan 
zeker: de gasten zullen je tuinfeest 
niet snel vergeten. Zeker niet als 
de zon schijnt. Maar o wee, we 
leven in België, het land van de 
regen. We kunnen er niet omheen: 
feesten in openlucht is hier altijd 
een risico. Winten: “Een tent is 
een must have. Een partytent kun je 
overal vinden, maar je moet ze op 
tijd reserveren. En spijtig  
genoeg zijn ze prijzig.” 

DAN TOCH MAAR een aantal gasten 
schrappen en hopen dat iedereen 
onder de tuinparasol past? Think 
again. Want wat je meer betaalt 
voor de tent, bespaar je op eten en 
drinken. Meer bestellen betekent 
immers veel korting. En valt er 
dan toch eens een maartse bui of  
een aprilse gril, kun je die stress 
achterwege laten.

Zelfs als 
je een chic 
trouwfeest in 
de tuin wilt, 
kun je in drie 
maanden alles 
klaar krijgen
- Nadine Winten

Leg radijsjes 
eens in de 
oven, gekruid 
met peper, 
zeezout, tijm 
en wat olijfolie
 
- Angelo Dorny
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“DAT KAN OP termijn voor 
verkleuring zorgen”, aldus Van 
Cauter. “Mensen moeten dus 
beseffen dat er ook nadelen 
zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
scheuren ontstaan. En wat als 
leidingen, die onder het terras 
liggen, verstopt zijn? Dan ben je 
beter af  met een houten of  een 
betegeld terras.”

EEN ANDERE DUIDELIJKE terrastrend is 
de behoefte om de woonkamer 
te verlengen naar buiten. 
“Die buitenbeleving vinden 
mensen heel belangrijk”, vertelt 
Verheyen. “Daarom kiezen 
mensen voor hun terras vaak 
hetzelfde materiaal als de vloeren 
binnen. Vroeger moest een 
terras makkelijk en proper zijn. 
En tijdens de zomer moest je 
buiten kunnen eten. Die tijden 
zijn voorbij.” Voor wie binnen 
een houten vloer heeft, maar 
buiten de kosten wil drukken, 
is keramisch imitatiehout een 
optie. Van Cauter: “Dat kan, 
maar ik ben persoonlijk geen 
fan van alles wat nep is en ik 

bijvoorbeeld hout of  natuursteen.” 
Maar er zijn ook nadelen. Zo 
heeft een betonnen terras best een 
duurzame levensduur, maar het 
uitzicht kan doorheen de jaren 
wel veranderen. In tegenstelling 
tot kleiklinkers, waar de kleur zit 
ingebakken, is de kleur bij beton 
erin gemengd. 

Blauwe steen 
en klinkers 
blijven in trek, 
maar het valt 
de laatste 
jaren op dat 
steeds meer 
mensen voor 
beton kiezen 
- Jeroen Verheyen

Beton aan de macht
De terraswereld heeft een nieu-
we hartendief: beton. Een terras 
uit gegoten beton is strak, 
modern, gebruiksvriendelijk 
en vooral het prijskaartje valt 
reuze mee. Tot zover de pro’s. 
Want is beton wel allemaal 
rozengeur en maneschijn?

TEKST NIELS ROUVROIS

H out, kleiklinkers, keramische 
tegels of  natuursteen. De 

traditionele terrasmaterialen houden 
stand, maar toch gaat anno 2016 
beton met de populariteitsprijs aan 
de haal. “Betonnen terrassen worden 
dé terrastrend van komende zomer”, 
verduidelijkt tuin- en landschapsar-
chitect Jeroen Verheyen. “Blauwe 
steen en klinkers blijven in trek, maar 
het valt de laatste jaren op dat steeds 
meer mensen voor beton kiezen. En 
de mogelijkheden zijn ruim. Je kunt 
gaan voor een strak geheel of  je kunt 
kiezen voor naden en groeven. Zelfs 
een kleur toevoegen is mogelijk.”

COLLEGA-ARCHITECT Kris Van Cauter 
bevestigt. “De stijgende populariteit 
van betonnen terrassen kunnen we 
onmogelijk ontkennen. Maar ik 
maak nog altijd een onderscheid 
tussen de twee grote bouwstijlen: 
modern en landelijk.” Hij ziet nog 
altijd dat hout of  kleiklinkers de 
populairste terrasmaterialen blijven 
voor landelijke huizen en klassieke 
pastorijwoningen. Het is vooral 
in de moderne architectuur en bij 
renovaties dat betonnen terrassen 
vandaag een prominente rol spelen.

DE OPMARS VAN betonnen terrassen 
is hoofdzakelijk te wijten aan één 
belangrijk voordeel. Van Cauter: 
“Het prijskaartje. Een betonnen 
terras is stukken goedkoper dan 

GEEN JAVEL OP BETON
Voor het reinigen van een betonnen 
terras gebruik je best zo weinig 
mogelijk reinigingsmiddelen en 
zeker geen javel. Een natuurzeep is 
beter voor het beton en is ook nog 
eens milieuvriendelijk. Veeg ook 
regelmatig dode bladeren van het 
beton. Bladeren bevatten zuren die 
op termijn lelijke vlekken kunnen 
veroorzaken. Nog een tip: gebruik in 
de winter geen dooizout. Verwijder 
de sneeuw met een sneeuwschop. 
Door de donkere kleur van het beton 
zal de minste zonnestraal het reste-
rende laagje ijs doen smelten.

OPGELET MET 
HOGEDRUKREINIGER
Niet elk terrasmateriaal is geschikt 
om met de hogedrukreiniger te 
reinigen. Informatie vergaren is 
dus de boodschap. Indien je een 
hogedrukreiniger mag gebruiken, 
werk dan met lage druk of met een 
sproeikop met een brede straal 
zodat de voegen en de terrastegels 
niet beschadigd worden. Indien u 
niet kan of mag reinigen met een 
hogedrukreiniger, is een schuurbor-
stel het aangewezen hulpmiddel. 
Gebruik hiervoor een combinatie 
van water en bleekwater.

zou het dan ook niet aanraden. 
Maar ook echt hout is ondanks 
het mooie uiterlijk en duurzame 
karakter niet aan te raden als je 
het hele jaar door het terras wilt 
gebruiken. In de winter kan een 
houten terras spekglad zijn. Zelfs 
als je voor antisliphout kiest.” 

WIE EEN TERRAS wil aanleggen, kan 
zich dus maar beter op voorhand 
goed afvragen wat hij of  zij van 
een terras verlangt en welke 
materialen dus het meest geschikt 
zijn. Van Cauter: “De meeste 
mensen laten zich gewoon leiden 
door de sfeer van de woning. Wie 
klassiek bouwt, houdt doorgaans 
van kleiklinkers op zand die voor 
een verouderde look zorgen. Het 
is dus zeker niet allemaal beton 
wat de klok slaat.” Ook niet in 
moderne woningen. Zo blijft 
hout nog een populair materiaal 
voor overdekkingen, carports 
en gevelbekledingen. Dat blijkt 
onder meer uit de opmars van 
eikenhouten bijgebouwen en 
terrasoverkappingen, die  
de traditionele veranda  
stilaan vervangen. 

EEN ANDER VOORBEELD is het Free 
Willy®-concept, een architecturaal 
concept uit hout met een 
sterk uitgesproken horizontale 
belijning. Free Willy® is erg 
populair omwille van het strakke 
en moderne uiterlijk. En met 
staal loert er zelfs nog een nieuwe 
smaakmaker om de hoek. Stalen 
serres, een verhoogd terras met 
een trap uit cortenstaal of  houten 
bijgebouwen met stalen ramen. 
Verheyen: “Het aanbod aan 
materialen en mogelijkheden is 
erg ruim. Dat maakt het allemaal 
veel complexer, maar natuurlijk 
ook uitdagender.”
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alen zowel binnen als buiten 
gebruikt, kan het zijn dat de 
kleuren buiten sneller vervagen 
dan binnen”, legt tuinarchitect 
en tuinaannemer Koen Rob-
berecht uit. “Dat is niet mooi 
en daar waarschuw ik mensen 
vaak voor. De accessoires bui-
ten moeten wel een link hebben 
met wat er binnen staat, maar 
dat hoeft niet noodzakelijk in 
het materiaal te zitten.”

Binnen, buiten of  allebei?
Keuken, slaapkamer, living… en tuin. Onze tuin is meer en meer een extra leefruimte aan het huis. Maar hoe zorg je ervoor dat alles op 
elkaar afgestemd is? En kan dat wel altijd? “De lijn die ik binnen aanhoud, trek ik gemakkelijk door naar buiten.”

TEKST THIJS ROELEN

E en mooie tuin heeft mooie 
details. Een originele plan-

tenbak, een goed geplaatste spot 
of  comfortabele tuinmeubelen. 
Het zit hem niet alleen in de 
grove afwerking, maar juist in 
die details. En belangrijk is dat 
de accessoires in de tuin matchen 
met die van in het huis. En dat is 
niet altijd even makkelijk. 

ANNEMIE JANSSENS HEEFT er echter haar 
handelsmerk van gemaakt en stelt 
haar landelijke tuin in de grens-
plaats Baarle-Hertog voor aan het 
publiek voor Open Tuinen. De 
bezoekers zijn altijd blij verrast 
met de talrijke accessoires en 
kleine details. Overal is name-
lijk wat te zien: planten, potten, 
zithoekjes, een vijver en zelfs een 
kleine boomgaard. “Het is zo 
gegroeid met de jaren”, vertelt de 
hobbytuinierster over haar zelf  
aangelegde tuin rondom de oude 
familieboerderij. “Het grappige 
is: er zijn nu veel dingen helemaal 
in de mode, die ik al lang getest 
heb. Veel bezoekers komen bij-
voorbeeld kijken naar mijn verse 
groenten en kruiden, terwijl ik dat 
al dertig jaar doe.” 

EN ZO LANDELIJK en romantisch 
als het binnen in de boerderij 
van Janssens is, zo is het ook in 
haar tuin. “De lijn die ik binnen 
aanhoud, trek ik gewoon door 
naar buiten. Het gaat erom waar 
je vazen of  potjes plaatst of  welke 
kleuren je gebruikt.” Janssens 
gebruikt zowel binnen als buiten 
veel keramiek en klei en laat 
zich inspireren door kunst. “En 
natuurlijk zet ik ook binnen veel 
planten, net als buiten.”

MAAR DE AANPAK van Janssens valt 
niet altijd vlekkeloos over te 
nemen. Het materiaal waaruit 
je potten, tuinmeubels en an-
dere accessoires gemaakt zijn, 
spelen namelijk een grote rol 
bij het doortrekken van die lijn. 
“Wanneer je dezelfde materi-

JE TUIN AFSTEMMEN op je interieur 
is één ding, maar je tuin 
afstemmen op de huidige 
trends is iets anders. Want net 
zoals de kledingmode volgen 
verschillende tuintrends elkaar 
razendsnel op. Voor 2016 geeft 
Robberechts drie kernwoorden: 
gezelligheid, moderniteit en 
warmte. En prairiebeplanting. 
“Prairiebeplanting of  wilde 
beplanting zie ik tegenwoordig 

veel terugkomen, net zoals 
meerstammige bomen. Dat zijn 
bijvoorbeeld struiken die niet te 
hoog groeien. Voor een moderne 
touch plaats je die in aluminium 
plantenbakken. Die zijn licht, 
elegant, smal en kunnen goedkoop 
op maat gemaakt worden in 
tegenstelling tot het steeds 
duurdere hout.” 

NET ALS BIJ de plantenbakken, kiezen 
mensen vandaag voor moderne, 
strakke meubelen. Met een sterke 
voorkeur voor subtiel grijs. En ook 
de tuinverlichting mag subtieler. 
“Indirecte verlichting is bezig aan 
een opmars”, meent Robberechts. 
“De verlichting zit verstopt tussen 
de planten, wat een aangename en 
mysterieuze sfeer geeft aan je tuin. 
Bovendien gaat het perfect samen 
met die meerstammige bomen.” 
Daarnaast worden de lampjes 
ook veel vaker vervangen door 
ledlampjes. “De prijzen tussen de 
verschillende lichtbronnen liggen 
steeds dichter bij elkaar, wat de 
keuze voor de ‘groene’ ledlampen 
gemakkelijker maakt.”

DE MODERNE TUINEN die Robberecht 
meestal ontwerpt, staan zowat 
haaks op het landelijke groen 
dat bij Janssens rondom 
haar huis staat. “Ik plaats 
mijn planten veelal in allerlei 
verschillende potten. Alles vindt 
wel een plaatsje. Potten, maar 
bijvoorbeeld ook oude zinken 
bakken of  oude theepotten. 
Dat past helemaal in de stijl 
van onze oude boerderij.” 
En ze gebruikt lampjes en 
lichtjes over heel haar tuin. 
Toch proberen ze beiden 
altijd een link tussen binnen 
en buiten te maken. Ieder op 
zijn eigen manier. “Een tuin 
is persoonlijk”, zegt Janssens. 
“Ik besteed enorm veel tijd aan 
mijn tuin, maar ik kan er dan 
ook echt van genieten wanneer 
hij af  is. Al is een tuin eigenlijk 
nooit echt af.”

HOOGTE BETEKENT  
GEBORGENHEID
In de extra leefruimte die de 
tuin van vandaag is, wil je ook 
rustig op je gemak kunnen zitten 
zonder dat de buren constant 
naar binnen gluren. Eigenlijk is 
daar maar één simpele, heldere 
tip voor: hoogte betekent gebor-
genheid. Zet hoge bomen, hoge 
struiken en hagen in je tuin. 
Zonnetenten of  windschermen 
kunnen uiteraard ook bijdragen 
tot die geborgenheid. Een hek 
voor extra privacy kan gewoon 
verstopt zitten tussen die hoge 
bomen, struiken en hagen.

ZELF AAN DE SLAG
Ben je een dierenvriend en 
zou je graag wat bezoekers uit 
het dierenrijk in je tuin ver-
welkomen? Bouw dan zelf  een 
nestkastje. Koop een houten 
plank van 140 cm lang, 12 cm 
breed en 1,8 cm dik. Zaag de 
plank in stukken van 12, 18, 23 
en 38 centimeter lang. Als het 
goed is, blijft er een stuk van 48 
centimeter over, zaag dat tussen 
centimeter 22 en 28 schuin door. 
Boor in het plankje van 23 cen-
timeter een gat op 18 centimeter 
hoogte, waardoor de vogels 
naar binnen kunnen. Schuur de 
plankjes nu af, timmer ze aan 
elkaar en je bent klaar.

RETRO BLIJFT HIP
Net als in mode, geldt ook voor 
tuinmeubels: wie wat bewaart, 
die heeft wat. Heb je een oude 
tuinstoel lang genoeg bewaard, 
dan is die deze zomer gewoon 
weer hip. Hetzelfde geldt voor die 
oude tafel van je grootmoeder. 
Hoe doorleefder, hoe beter. Al 
is het wel handig wanneer jouw 
retrotuinstoel niet volledig verrot 
is, je moet er immers nog wel op 
kunnen zitten. In de meeste ge-
vallen kun je zelf  nog wat klussen 
aan dat hippe tuinmeubel. Maakt 
je tuin eens zo persoonlijk.

Wij wonen 
landelijk en 
romantisch. 
Dat kun je mooi 
doortrekken van 
binnen  
naar buiten  
- Annemie Janssens

Je moet 
uitkijken met 
het gebruik 
van dezelfde 
materialen 
binnen en 
buiten. Buiten 
kunnen kleuren 
sneller vervagen  
- Koen Robberecht
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DEZE SERRE VAN ACD® 

twv. €1473 !
Surf snel naar www.acd-serres.be/serre2016. 

Laat uw gegevens na en maak kans op deze tomatenrode piccolo 
met 4 mm veiligheidsglas van ACD®. Wie weet staat deze 

moestuinparel binnenkort in uw tuin. 

Ontdek ons volledig gamma op www.acd.eu of 
ga langs bij een ACD-verdeler in de buurt en 
vraag de ACD-catalogus en folder.

ACD nv | Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare – België
info@acd.be | www.acd.eu | +32 51 24 25 26
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Prestige Piccolo van ACD®

 ✓ 3.56m²
 ✓ B159 x L224 x H179/221 cm
 ✓ Verkrijgbaar in 4 mm tuinbouw of veiligheidsglas*
 ✓ (*Dankzij het supersterke veiligheidsglas kunnen uw kinderen veilig 

spelen en doorstaat deze serre met glans elke hevige hagelbui.)
 ✓ Aluminium profi elen – alle RAL kleuren mogelijk
 ✓ Dak in gehamerd glas – voor diff uus licht met optimaal resultaat 
 ✓ Gratis aan huis geleverd als zelfbouwpakket 
 ✓ Levertermijn: 3 weken in aluminium, 5 weken in een kleur
 ✓ 12 jaar garantie
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Bladluizen 
bestrijden met 
chemische 
middelen is 
zoals met een 
kanon op een 
muis schieten

PROFIELINTERVIEW WIM LYBAERT
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‘De tijd van volkstuintjes is voorbij’
Komend najaar presenteert Wim Lybaert een gloednieuw moestuinprogramma op Eén. De 

naam van het programma is nog een vraagteken, maar over één ding is Vlaanderens meest 
gepassioneerde moestuinier wel zeker: “Naturapy wordt dé moestuintrend van 2016.”

TEKST NIELS ROUVROIS     BEELD IAN HERMANS

De moestuin van zijn vader, 
zo’n 35 jaar geleden. Daar 
ontdekte Wim Lybaert zijn 

groene vingers en zijn onuit-
puttelijke liefde voor de natuur. 
Sinds enkele jaren combineert 
de Bruggeling zijn twee grote 
passies: tv-programma’s maken 
en moestuinieren. Deze maand 
starten de opnames van een 
nieuw tv-programma op Eén, 
waarin verschillende moestuin-
duo’s het tegen elkaar opnemen. 
Met Lybaert als moderator.

Wat kun en mag je al vertellen 
over het nieuwe programma?
“Vorige zomer heb ik op Eén een 
oproep gedaan. Ik ging op zoek naar 
mensen die samen met mij in een 
weide het moestuinseizoen wilden 
beleven. De respons was groot. Via 
selectieproeven hebben we uitein-
delijk verschillende duo’s gekozen. 
Over het format kan ik nog niet 
veel vertellen, maar misschien kan 
ik wel al verklappen dat de duo’s 
in het programma elkaar uitdagen. 
Verder is het concept ‘samen tuinen’ 
de rode draad doorheen het pro-
gramma. De tijd van volkstuintjes 
is stilaan voorbij: aparte percelen, 
poortjes, ieder zijn eigen tuinhuis-
je… Bij samen tuinen is het gemeen-
schapsgevoel veel groter.”
 
Wat deed je voor je een  
tv-gezicht werd?
 “Ik werkte al een lange tijd voor 
televisie, als monteur. Ik heb zeven-
tien jaar bij Woestijnvis gewerkt. In 
wezen ben ik dus een programma-

maker. Toen Woestijnvis de zenders 
VIER en VIJF kocht, vroeg Wouter 
Vandenhaute om nieuwe program-
ma’s te bedenken. Ik stelde voor om 
een moestuinier te volgen. Omdat 
ze wisten dat ik zelf  een fervent 
moestuinier ben, was ikzelf  de 
uitverkorene. En zo ben ik voor de 
schermen terechtgekomen.” 

Heb je als bekend gezicht last 
van sensibiliseringsdrang?
“Dat zit wel in mij, ja. Maar ik ga 
mensen niet zeggen wat ze moeten 
doen. Ik kan hard doorbomen over 
de voedselindustrie, maar dat doe 
ik niet. Ik laat gewoon zien wat al-
lemaal mogelijk is. Ik denk dat mijn 
enthousiasme aanstekelijker werkt.”

Hoe staat het anno 2016 eigen-
lijk met het natuurbewustzijn 
van de Vlaming?
“We zijn de voorbije decennia een 
beetje vervreemd van de natuur, 
maar ik merk een positieve evolutie. 
De economische waarde van natuur-
gebieden is heel groot geworden. 
Vroeger ging je naar de zee om te 
wandelen, nu zoeken mensen de 
natuur op. Ook op het gebied van 
sport heeft natuur een grote waarde. 

Ik ben geen sporter, maar als ik te 
zwaar sta, zoals nu (lacht), dan ga ik 
buiten even lopen. De natuur is ook 
ideaal om te ontsnappen aan het 
gejaagde smartphone-leven.”

Wanneer is jouw liefde voor  
de natuur ontsproten?
“Het begon 35 jaar geleden. Ik 
werkte toen vaak in de moestuin van 
mijn vader en werd dus redelijk snel 
gebeten door de microbe. Niet zo-
zeer door de moestuinmicrobe, maar 
door de natuur in het algemeen. 
We woonden ook op het platteland. 
Ik stond om vier uur ’s morgens op 
om vogels te tellen. Geweldig vond 
ik dat. Ik eet en kook ook graag. 
Vandaar ook mijn liefde voor  
het moestuinieren.”

Heb je een favoriete groente?
“Niet echt. Ik kweek wel ieder jaar 
twintig variëteiten van tomaten 
en ik had vorig jaar ook dertig 
verschillende soorten bonen. Vraag 
aan moestuiniers wat hun favoriete 
groente is, dan staan tomaten bo-
venaan. Er zijn enorm veel soorten 
en het is een dankbare groente. De 
return is groot. Zelf  probeer ik ge-
regeld nieuwe dingen uit. Onlangs 
heb ik op internet nog gezocht naar 
zonnebloemen. Van veertig centi-
meter tot vier meter hoog en van 
citroengeel tot chocoladebruin. En 
zo kom ik altijd wel wat tegen.”

Wat wordt dé moestuintrend 
van 2016?
“Naturapy! Schrijf  maar op. Kort 
samengevat: de natuur inzetten 

Ik stond om 
vier uur op 
om vogels te 
tellen 

tegen de natuur. De biologische 
bestrijdingsmiddelen nemen 
het stilaan over van de chemi-
sche. Bladluizen bestrijden met 
chemische middelen is zoals met 
een kanon op een muis schieten. 
De muis zal wel dood zijn, maar 
alles daarrond ook. Zo gebeurde 
het vroeger. Biologische middelen 
winnen al enkele jaren aan popula-
riteit, maar dit voorjaar zullen heel 
veel mensen insecten kopen om 
andere insecten te bestrijden.”

Kun je voorbeelden geven?
“Je kunt bladluizen bestrijden met 
de larven van lieveheersbeest-
jes. Je gaat naar een tuincenter, 
betaalt aan de kassa voor een doos 
larven en een week later kun je ze 
oppikken. Lieveheersbeestjes zijn 
de carnivoren onder de insec-
ten en dus niet schadelijk voor 
je moestuin. Die eten makkelijk 
zo’n 150 bladluizen per dag! Ook 
hommelkasten zullen steeds meer 
verkocht worden om de tuin te 
bevruchten. En alen! Je lost een 
dertigtal miljoen eitjes op in water 
en dat water giet je in je moestuin. 
De alen liquideren vervolgens 
naaktslakken, de grootste vijand 
van de moestuinier, door de slak te 
doorboren en ze te besmetten met 
een bacterie. Het lijkt wel science-
fiction. Geweldig vind ik dat. Ook 
kinderen op school zullen smullen 
van dergelijke verhalen.” 

Hoe ziet jouw ideale tuin eruit?
“Die ga je zien in het program-
ma. Een moestuincomplex met 

LEES MEER OP FOKUS-LIFESTYLE.BE

verschillende mensen waarin je 
samen kunt werken. Een plek 
waar mensen samenkomen om te 
tuinieren, te aperitieven, te bar-
becueën en een feestje te bouwen. 
Nu, mijn werk is mijn moestuin, 
dus die moet netjes zijn. Maar ik 
knip niet ieder grassprietje in mijn 
tuin. Onkruid laat ik staan, maar 
niet tussen mijn groenten. Ik heb 
ook veel bloemen om insecten aan 
te trekken voor bevruchting.”

Wat is je gouden tip  
voor moestuiniers? 
“Verzorg je moestuin dagelijks. 
Vijf  minuten per dag is voldoende 
en bespaart je uren werk tijdens 
het weekend. Ook zon is cruciaal. 
Zorg dus dat je moestuin voldoen-
de zonlicht vangt. En nog een tip: 
leg je moestuin zo dicht mogelijk 
bij je huis. Dan ligt hij in het zicht 
en heb je sneller de neiging even 
te gaan kijken. Geloof  me, dat is 
tijdens de winter een extra stimu-
lans om snel wat kruiden te gaan 
plukken tijdens het koken.”

Als Wim Lybaert geen moes-
tuinier/programmamaker was 
geworden, dan was hij?
“Ik kan mij echt niet voorstellen 
dat ik iets anders zou doen. Na 
mijn middelbare school ging ik 
diergeneeskunde studeren, maar ik 
was een iets te groot fuifbeest om 
dat vol te houden.”

SMART FACT
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Buitenspelen in je eigen paradijs
Zitten de kinderen altijd rustig achter die computer, maar hebben ze op andere plaatsen altijd energie over en zijn ze 

veel te druk? Misschien moeten ze even naar buiten. Dat is gezond, goed voor hun geestelijke en fysieke ontwikkeling 
en in de meeste gevallen rustiger voor jou. Maar hoe maak je jouw tuin nu tot een ultiem speelparadijs?

TEKST THIJS ROELEN

Een eigen huis

Heb jij thuis een architect in spe? Of  gewoon een steengoede 
timmerman of  bouwvakker? Je komt er snel genoeg achter 
wanneer jullie samen aan een boomhut beginnen. Niets is 
te gek en alles kan. Geen Minecraft, dit project gaat écht 
de hoogte in. En een boomhut is nooit af: bouw meerdere 
verdiepingen, voeg een trap toe, een glijbaan… Bovendien is 
een logeerpartijtje met vriendjes in dit zelfgebouwde huis het 
ultieme genot voor je jonge werkman of  -vrouw.

Niet vlekkeloos

Voor de verfijnde jeugd, die uren aan zandtaartjes wil 
schaven, of  voor de durfallen die niet bang zijn voor een 
moddergevecht: deze zonnebloemzandbak van Paradiso 
Toys is voor ieder kind een groot plezier. Zorg er wel voor 
dat je hem volstort met ‘proper’ wit zand en niet met 
‘vuil’ zwart zand. Dat scheelt een hoop was na afloop. Al 
zal ook jouw kind hier sowieso niet vlekkeloos uitkomen. 
Maar wat is daar eigenlijk mis mee?

Prijs: 39,99 euro

Op en neer

Een springkasteel is het helemaal. Als dit exemplaar van JB 
Inflatables in de tuin staat, zul je je kind tegen bedtijd naar 
binnen moeten sleuren. Koprollen, salto’s en flik-flaks, de 
kleine versie van jezelf  kan het hier allemaal aan zichzelf  
leren zonder de lessen van die saaie turnleraar. En probeer 
zelf  maar eens een half  uurtje te springen op dit springtuig. 
Best een pittige workout. Wees maar zeker dat je kinderen 
goed slapen na een middagje op hun eigen springkasteel.

Prijs: 1.445 euro

Springen en vliegen

Met een stevige boom kun je bijvoorbeeld een gezellige 
nestschommel van Fun aan een tak naast de boomhut 
ophangen. De waarde van het houten huis stijgt zienderogen. 
Leg een paar meter voorbij de schommel een dikke mat en 
je zult direct merken hoeveel plezier je kind en zijn vriendjes 
daaraan beleven. Zo hoog mogelijk zwaaien en dan om 
ter verst of  om ter mooist springen vanaf  de schommel. 
Nintendo Wii, maar dan in het écht.

Prijs: 74,99 euro

Watergevecht

Op een zomerse dag met het hele gezin buiten dineren, 
heerlijk. Maar wanneer de kleintjes hun bordjes leeg hebben, 
is het dikwijls lastig om ze nog aan tafel te houden. De Steel 
Frame Pro Pool met zonnescherm van Bestway verderop in de 
tuin biedt voldoende vermaak om ze nog even buiten en in de 
buurt te houden. Terwijl jullie romantisch verder eten, kunnen 
zij ravotten in en rondom het water, volledig beschermd tegen 
de zon. Ruim daarna best zo snel mogelijk de tafel af, want de 
kans dat dit ontaardt in een watergevecht is groot. 

Prijs: 129 euro

Groene, jeugdige vingers

De Vegtrug Kids Workbench van ACD nv heeft iets weg 
van een lessenaar, maar dan voor in de ‘moestuinklas’. 
Je kinderen vinden hier geen schrijfgerief, maar 
moestuinmateriaal. Zo kunnen ze naar hartenlust potten en 
verpotten en na het werk alles netjes opbergen. De Vegtrug 
Kids is de bijhorende verhoogde moestuinbak. Je kleine 
spruit zet vanavond ongetwijfeld vol trots een heerlijke salade 
uit eigen tuin op tafel. Smakelijk.

Prijs: Vegtrug Kids 89 euro, Workbench Kids 99 euro
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• Tuinberegening

• Bediening nu ook via smartphone
 

• Diervriendelijke manier om katt en uit de tuin en reigers 
uit de vijver te houden met de nieuwe “Yard Enforcer” w w w . h y d o r . b e
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EXPERTPANEL ONDERHOUD

Geen groene vingers, maar wel een tuin
Hou je van een mooie, verzorgde tuin, maar heb je geen groene vingers? Geen nood! Tuinieren hoeft 

niet tijdrovend te zijn. “De juiste bodembedekker kan je heel wat tijd besparen.”

TEKST NIELS ROUVROIS

“Je tuin regelmatig onderhouden is een eerste tip. Zo 
blijft je tuin prima in orde zonder er uren aan een 
stuk in bezig te zijn. Een tweede punt is de aanleg van 
de tuin. Door met blokken van planten te werken, 
kun je heel wat tijd besparen op onderhoud. De term 
‘bodembedekkers’ gebruik ik niet graag. Veel mensen 
denken bij bodembedekkers aan een overwoekerde 
tuin, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Er zijn 
bodembedekkers die maar één of  twee keer per jaar 
gesnoeid moeten worden zonder te overwoekeren. Je 
zet alles kort bij elkaar en tussenin kun je opvullen 
met houtschors of  -haksel.”

“Ik ben wel fan van schors of  haksel als bodembedek-
ker. Ook om onkruid tegen te gaan. Het helpt, maar 
let op, een tuin zonder onkruid bestaat niet. Je zult 
dus geregeld de handen uit de mouwen moeten ste-
ken. We gaan trouwens automatisch die richting uit. 
Steeds meer chemische sproeistoffen worden omwille 
van milieuredenen verboden. Misschien is schoffelen, 
wieden en harken wel de nieuwste onderhouds-
techniek. En dat juich ik alleen maar toe. De grond 
krijgt lucht en het is nog gezond voor je lichaam ook. 
Waar ik geen fan van ben, is een gasbrander. Het 
kan misschien wel werken, maar wij hebben toch al 
een aantal keren een schadebestek moeten opmaken 
omdat een haag in brand was geschoten.”

“Mijn vrouw neemt thuis het meeste tuinwerk voor 
haar rekening. Zij is toch iedere week zo’n vier à 
vijf  uur bezig in de tuin. Ze doet het ook heel graag. 
Maar een half  uurtje per dag moet eigenlijk voldoen-
de zijn om je tuin piekfijn in orde te houden. Veel 
hangt uiteraard af  van de grootte van de tuin en van 
de aanleg, zoals ik hierboven al aanhaalde. Natuurlijk 
vind ik het jammer dat ik door mijn job weinig tijd 
heb om in mijn eigen tuin te werken. Maar dat zal 
zeker veranderen als ik met pensioen ben.”

“Als je tijd wil besparen, is beplanting cruciaal. Veel gras 
bijvoorbeeld, is tijdrovend. Een gazon is het kloppend 
hart van de tuin en moet dus goed verzorgd en gemaaid 
worden. Anderzijds is grasmaaien voor sommigen net 
ontspannend en wordt het niet als tijdrovend ervaren. 
Dat is heel persoonlijk. Ook een haag moet gesnoeid 
worden. Een goed alternatief  is een struikenborder. 
Daar kruipt minder tijd in om te onderhouden. Verder 
kun je ook tijd besparen door de juiste bodembedekker 
te kiezen. Elfenbloemen zijn bijvoorbeeld ideaal. Of  
bepaalde geraniums zoals de Geranium macrorrhizum, 
of  liever ooievaarsbek.”

“Ik geloof  in het bestrijden van onkruid met een 
vlammenwerper. Dat is iets wat steeds meer verkocht 
en gebruikt zal worden. Ook voor het onderhoud van 
openbaar groen is de onkruidbrander aan een opmars 
bezig. Zeker in grotere tuinen is het verbranden 
van onkruid handig. Ik doe het zelf  ook. Het grote 
voordeel is dat het gebruiksvriendelijk is en je gericht 
tewerk kunt gaan. Met spuiten loop je het risico dat je 
door het spel van de wind ook andere planten aantast. 
Een onkruidbrander kun je bovendien ook tijdens de 
winter gebruiken, terwijl veel spuitproducten dan niet 
werken. Het vergt een kleine investering, maar voor 
zo’n 80 euro heb je al een toestel.”

“Ik heb nu niet meteen een tuin die ik veel mensen 
zou aanraden. Hij is groot en er kruipt veel tijd en 
werk in. Dat is nodig, want in de maanden mei en 
juni is mijn tuin iedere zondag open voor bezoek. 
Vooral tijdens het voorjaar zit ik veel in de tuin. In 
maart, april en mei kom ik toch snel aan een tiental 
uren per week. Vanaf  dan kom ik toe met vier à vijf  
uren per week. Tijdens de wintermaanden doe ik 
weinig in de tuin. Dan zit ik vooral binnen te schrij-
ven en doe ik ideeën op voor het volgende jaar. Dat 
is het leuke aan een tuin. Wie een tuin heeft, heeft 
altijd iets om naar uit te kijken.”

“Alles begint met de grootte en de indeling van de 
tuin. Eigenlijk zijn er drie onderdelen: verharding, 
gras en beplanting. Hoe meer verharding of  terras, 
hoe minder onderhoud. Een gazon vraagt al wat 
meer onderhoud, maar vooral planten kunnen tijd-
rovend zijn. Kies dus voor uniforme plantensoorten 
die gemakkelijk te snoeien zijn en weinig grondeisen 
hebben. Het is vanzelfsprekend dat een borderbeplan-
ting met een assortiment van vaste planten veel on-
derhoud vragen. Cacaodoppen en schors kunnen als 
bodembedekking een goeie oplossing zijn om leemtes 
op te vullen. Maar afhankelijk van de soort, verzuurt 
schors meestal de grond, terwijl cacaodoppen een 
meer neutrale pH-waarde hebben.”

“De twee dingen die tegenwoordig erg in trek zijn, 
zijn branden en stomen. Ik ben meer een voorstander 
van stomen, want milieuvriendelijker. De werkwijze 
is eenvoudig: je doodt het ongewenste kruid tussen de 
beplantingsoppervlakten met een gas- en/of  stoom-
pistool. Voor verharde oppervlakten gebruik je mobie-
le apparatuur met een brede mond aan het uiteinde. 
Het nadeel ervan is de hoge kostprijs en dat enkel het 
bovenste gedeelte van het onkruid afsterft. En voor 
particulieren een beetje overdreven. Daarom blijf  ik 
voorstander van schoffelen op regelmatige basis. Door 
twee keer per maand een uurtje te schoffelen tijdens 
het groeiseizoen, kun je onkruid al te slim af  zijn.”

“We hebben thuis een vrij grote tuin, maar doordat 
ik weinig tijd heb om in mijn eigen tuin te werken, 
hebben we bewust gekozen voor een tuin die niet veel 
onderhoud vraagt. We hebben een flink stuk gazon 
en ook de beplantingsvakken bestaan hoofdzakelijk 
uit dichte wintergroene massieven die enkel een zo-
mer- en wintersnoei vragen. Tijdens het groeiseizoen 
probeer ik toch een tweetal keren per week bezig te 
zijn in de tuin om de beplantingsoppervlakte zuiver te 
houden. Het belangrijkste, en dat is een algemene tip, 
is dat je op regelmatige basis werkt om onkruidgroei 
voor te zijn. Eenmaal het onkruid in de tuin staat, heb 
je heel wat meer tijd nodig per vierkante meter.” 

Wat is 
volgens jou 
de beste 
manier 
om tijd te 
besparen bij 
onderhoud 
in de tuin?

Wat zijn de 
nieuwste 
Onderhouds-
technieken 
waar je 
sterk in 
gelooft?

Hoeveel tijd 
spendeer je 
aan het on-
derhouden 
van jouw 
tuin?
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maakt via de methode van indirect 
barbecueën. Vermaele: “Hierdoor 
vermijd je dat het vet op de kolen 
druppelt. Met deze methode zorg 
je ervoor dat er onder het vlees een 
druipbakje staat en leg je de kolen 
meer aan de zijkant.”

MAAR NAAST DE voorbereiding is het pro-
duct zelf  ook altijd belangrijk. Het 
is evident dat een vettige barbecue-
worst ongezonder is dan een mager 
stukje kipfilet. Peter De Clercq: “Pro-
ductkennis is belangrijk. Weet van 
waar je vlees komt en wrijf  het steeds 
in met olie of  marinade om het te 
beschermen op het rooster.” Kwali-
teit wordt hierbij steeds belangrijker. 
Een stukje lijngevangen vis haalt het 

Gezond(e) zomergrillen 
De tijd dat barbecue alleen maar vette worst tussen een broodje was, ligt al lang achter ons. Onze gezondheidsbeleving verschuift in de zomer van de 
oven naar het heilige vleesrooster in de tuin. Vleesrooster? Deels, want ook vis, groenten en fruit vinden steeds vaker hun weg naar de hete kolen.

TEKST DAAN VANSLEMBROUCK

D e zelfgekweekte groenten 
snijden, een lekkere pastasalade 

maken, zachtjes de kolen aanste-
ken en de eerste rookpluimen zien 
opstijgen. De barbecue blijft zomers 
genieten. Eens het vuur smeult, is het 
vooral een kunst om je enthousiasme 
te temperen en te wachten tot de 
kolen mooi grijs zijn voor je worsten, 
speklapjes en brochettes op de grill 
legt. Bovendien is het belangrijk om 
diverse hittezones te creëren met de 
kolen. “Op die manier kun je het 
vlees gemakkelijk verleggen en even 
laten rusten op een minder warme 
plaats”, vertelt ons Peter De Clercq, 
wereldkampioen barbecue en auteur 
van diverse boeken over outdoor 
cooking. “Mensen hebben al te vaak 
de neiging om gewoon kolen op te 
gooien, terwijl je met relatief  weinig 
moeite een zeker reliëf  in de kolen 
kunt aanbrengen.”

WANNEER HET VET op je kolen valt en 
enkele steekvlammen aan je vlees 
likken, ben je niet goed bezig. Het 
vlees wordt al snel zwart en dan eet 
je giftige stoffen. De Clercq: “Ei-
genlijk is het simpel, hoor, want de 
wetten van de keuken zijn in feite 
dezelfde als die voor de barbecue. 
Wanneer vlees zwart wordt, is het 
ongezond.” Joseph Vermaele van 
Slagers Vlaanderen bevestigt dat 
het grootste gezondheidsgevaar 
in de zogenaamde PAK’s zit, of  
beter polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen. “PAK’s ontstaan 
wanneer voedingswaren smelten 
en op de kolen terechtkomen. De 
rook die opstijgt, bevat die giftige 
stoffen en die trekken door alles wat 
op de barbecue ligt.” De afstand 
tussen het rooster en de kolen speelt 
ook hier een belangrijke rol. Grote 
stukken vlees, een rollade of  een 
volledige kip worden best klaarge-

altijd van de geweekte vis. Daarnaast 
mogen we ook niet vergeten dat we 
graag barbecueën bij mooi en warm 
weer. Joseph Vermaele geeft ons mee: 
“Neem geen risico’s. Haal het vlees 
pas uit de koelkast wanneer je zo 
meteen begint te grillen. Sommige 
mensen leggen het alvast klaar naast 
hun barbecuestel, maar dan hebben 
bacteriën al genoeg tijd om je  
vlees te besmetten.”

DE LAATSTE JAREN is barbecueën echt 
veel meer geworden dan worsten en 
brochettes bakken. “Het volledige 
keukengebeuren verhuist naar 
buiten”, weet Peter De Clercq. Er is 
ruimte voor groenten en fruit en dat 
in alle facetten. “Veel mensen bar-

becueën uit onwetendheid. Ze gaan 
voor de basis, maar waarom geen 
kruiden in de eigen tuin planten? 
Of  eens kijken wat er sowieso alle-
maal groeit. De biotuin komt steeds 
vaker op het bord, dus waarom ook 
niet op het rooster?” Een brochette 
van aubergines? Een papillotje met 
zomerse groenten? Of  een gemari-
neerde, zelfgekweekte tomaat? Ze 
vinden allemaal hun weg naar de 
barbecue. Zelfs fruit wordt vaker 
aangeboden. De Clercq: “Het is 
veel gezonder dan diepvriesijs en 
het is perfect om mee af  te sluiten. 
De barbecue brandt nog voldoende 
om pakweg een in munt gemari-
neerde ananas in zijn geheel op het 
vuur te zetten.”

NAAST GEZOND BARBECUEËN, moeten 
we ook steeds meer aan de 
veiligheid denken. Jaarlijks 
gebeuren meer dan honderd 
brandongevallen met een bar-
becue. Meestal rent ons kroost 
olijk rond het vuur en drinkt 
papa menig pintje terwijl het 
vlees langzaam, maar volledig 
dichtschroeit. Om veilig aan 
de slag te gaan, zijn er enkele 
regels. “Alles begint met de 
ondergrond”, zegt De Clercq. 
“Probeer altijd een droge onder-
grond te vermijden. Kurkdroge 
bladeren vatten vuur als geen 
ander.” Daarnaast wijst hij op 
het belang van een stabiele 
ondergrond en een kwalitatief  
toestel. “Met alle respect, maar 
die goedkope toestelletjes zijn 
meestal een eerste oorzaak  
van brandongevallen.”

HEEL BELANGRIJK BIJ veilig barbecue-
en is geduld. Mensen gaan veel 
te snel over tot actie als de kolen 
niet snel genoeg warm worden. 
Een tiental aanmaakblokjes 
tussen de kolen, wat spiritus 
over het geheel en hopen dat het 
vlees snel op de grill kan, want 
we hebben honger. “Dat is dé 
grootste fout”, legt De Clercq 
uit. “Mensen hebben geen 
geduld tot de kolen mooi grijs 
zijn en ze grijpen in. Spiritus en 
ontvlambare producten raad ik 
absoluut af.” Die producten ge-
ven geen meerwaarde en ze zijn 
echt gevaarlijk. Bovendien wordt 
de fles meestal gewoon naast het 
toestel gezet. In die nonchalance 
gebeuren helaas al te vaak onge-
vallen. Barbecueën is dus geduld 
hebben. Voor de veiligheid, maar 
ook voor het mooiste en  
gezondste stukje vlees. 

De wetten van 
de keuken zijn 
in feite dezelfde 
als die voor de 
barbecue’   
- Peter De Clercq
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Een groene waterval voor je raam
Het zal je maar overkomen. Je woont op een appartement, maar net als anderen snak je ook naar 
wat groen rond je. Sla vooral niet meteen de zoekertjeskrant open op zoek naar een nieuwe stek, 

want voor jouw probleem zijn er verschillende gemakkelijke en creatieve oplossingen.

TEKST KAROLIEN VERBANCK

A ls je klein woont, zoals in 
een stad en zonder tuintje, 
kun je met leuke en creatieve 

oplossingen de natuur toch binnen-
halen. Als je het groot ziet, kun je het 
stadspark, in gedachten weliswaar, 
gaan claimen. Met een tactisch ge-
plaatste strandstoel, een bijzettafeltje 
met je favococktail erop, een boek in 
de hand en een enorme parasol bo-
ven je kruin kun je al snel het gevoel 
creëren dat je in een gigantische tuin 
zit. Dat een ietwat opdringerige gans 
je schrik aanjaagt of  een misplaatste 
voetbal iets te dicht voorbij je gezicht 
zoeft, moet je er natuurlijk wel bijne-
men, daar in je ‘eigen’ tuin.

JE KUNT OOK een volkstuintje huren. 
Een lapje grond dat je via de stad 
reserveert en waar je zelf  groenten 
en fruit op kweekt. Naast het plezier 
van de buitenlucht, het groen en de 
natuur in je nabijheid en de ervaring 
van andere huurders, werpt zo’n 
volkstuin na een tijd – letterlijk – 
vruchten af  en vul je je maag met je 
eigen verbouwde groenten. 

MAAR NIET IEDEREEN heeft groene 
vingers en zoekt het liever dichter 
bij of  zelfs in huis. Sla dan je slag 
met makkelijk te onderhouden 
planten, zoals vetplantjes en 
cactussen. Zij zullen het je niet 
kwalijk nemen als je hen eens 
vergeet water te geven. Steek ze 
in een leuk potje, dat je pro-

Steek je plantjes in een 
leuk potje, zelf gemaakt uit 
een simpel conservenblik 
omwikkeld met jutetouw

bleemloos zelf  maakt. Neem een 
simpel conservenblik en wikkel 
het in met jutetouw. Of  dompel 
de onderste helft in een verfpot 
met je favoriete kleur. 

WAT OOK MOOI staat, is een wandplank 
met enkele gaten voor bloempotten. 
Bevestig de plank aan een muur en 
plaats de potten in de gaten. Mocht 
je de plank buiten plaatsen, blijven 
de potten mooi op hun plaats en 
kunnen ze niet door een hevige 
windstoot naar beneden gekieperd 
worden. Het blijft een geheel, zoals 
een soort veilige vensterbank. Je 
kunt de plank ook aan de gevel be-
vestigen net onder je keukenraam en 
vul ze op met kruidenplantjes. Of  
maak een hele hoop van deze wand-
planken en hang ze onder elkaar 
op. Zo creëer je op een makkelijke 
manier een verticale tuin. 

MAAR HET KAN echt nog gemakkelijker. 
Geef  je bovenbuur gewoon een 
hangplant die snel groeit en breng 
dan subtiel aan dat die perfect zou 
staan op zijn of  haar balkon. Als je 
bovenbuur je raad opvolgt, kun je 
binnen de kortste keren genieten 
van een groene waterval, die zich 
langzaam maar zeker ontpopt 
voor je raam. Het enige wat je 
dan nog rest, is je strandstoel, 
bijzettafeltje met cocktail, boek en 
parasol bovenhalen. En nodig je 
bovenbuur ineens ook uit.

ONTDEK MEER OP

FOKUS-LIFESTYLE.BE
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LOVE
NATURE.
 Droog je was puur natuur.

één droogmolen   = één    boom
Koop een 

droogmolen en 

wij planten een 

boom voor 
jou!
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