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Een tuin met niveauverschillen aanleggen vraagt altijd enig reken- en 
puzzelwerk. Als hierin dan ook nog water de hoofdrol krijgt toebedeeld, 
heb je knappe koppen nodig voor een pasklare oplossing. Achterin 
de tuin ligt een vlak grasperk dat in dit project niet mee in rekening is 
genomen, maar later wellicht plaats zal ruimen voor een uitgebreide 
zwempartij. 
We betreden de achtertuin via een pad in blauwe hardsteen langs de 
woning. Het niveauverschil vanaf de woning naar de achtertuin be-
draagt anderhalve meter. Aan de woning ligt een pad uit Ierse blauwe 
hardsteen langs verhoogde plantenbedden die uit hetzelfde materiaal 
zijn opgebouwd. In deze plantvakken vinden we voornamelijk lage 
groene beplanting zoals Carex, Pachysandra en diverse buxusbollen. 
Zij verzachten het geheel aan harde materialen en worden hierin ge-
steund door enkele zomerbloeiers die tijdens hun bloei zachte kleurac-
centen geven. 
Het pad omrondt de woonkamer en de burelen en leidt naar een be-
sloten binnentuin die opvalt door een magnifi eke waterpartij in verschil-
lende niveaus. Op het hoogste niveau pompen drie bruiskoppen het 
water over een vlakke plaat. Vervolgens vloeit het als een watergordijn 
over een ruwe korstplaat, waarna het van geringe hoogte in het grote 
vijvergedeelte valt. Van daaruit legt het water zijn weg verder af naar 
een vijf meter lange overloop die uitmondt in een fi lterbak. Deze over-
loop, een muur van zacht stromend water, doet tevens dienst als skim-
mer voor alle oppervlaktevuil. 
Het omsloten terras is aangelegd in verschillende contrasterende ma-
terialen die haaks op elkaar de monotonie doorbreken. Erlangs bevin-

den zich lage plantvakken en enkele solitaire bomen. Er staat onder 
andere een olijf, een Albizia julibrissin, een kornoelje en een boom-
varen. Zij versterken het zuiderse karakter en verhogen het steeds 
aanwezige vakantiegevoel. Langs de achtergevel van de woning 
leidt een trap naar het lagergelegen hardhouten terras waarin cen-
traal een jacuzzi is ingebouwd. Vlakbij staat een bank uitgespaard in 
blauwe hardsteen. Via enkele stapstenen over het water dat nauwlet-
tend in de gaten wordt gehouden door een grote vogelfi guur, berei-
ken we het stemmige poolhouse. Langszij verhindert een scherm van 
Phyllostachys bissetti de inkijk van de buren. Als de avond valt, kunnen 
de diverse traptredes en de boomsilhouetten worden opgelicht met 
een aangepaste ledverlichting.
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In gesprek met Alex Winters
Deze tuinaannemer uit het Limburgse Bocholt kan rekenen op een 
rijke staat van dienst en heeft in de loop der jaren al een mooi pal-
mares opgebouwd in de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer. 
“We zijn vooral fi er op het feit dat we gedurende al die jaren kwa-
liteit als rode draad hebben kunnen houden,” aldus Alex Winters, 
“hoewel dit soms ten koste van de opbrengsten ging. Dit heeft er 
voor gezorgd dat we kunnen rekenen op goed cliënteel dat naar 
ons op zoek gaat. Voor sommigen voeren we al meer dan 25 jaar 
werken uit. Zelfs de tweede generatie is bij ons al komen aanklop-
pen.” Zoveel jaar ervaring, zo veel stijlen heeft hij al de revue zien 
passeren. Maar voor welke tuin zou hij alle huidige projecten laten 
vallen, vroegen we hem even stoutmoedig. “Op de dvd Wereldtui-
nen staat een prachtige zentuin, een tuin uit het Verre Oosten. Het 
aanleggen van een dergelijke tuin die pure rust uitstraalt in deze 
hectische tijd, zou een droomproject voor ons zijn. Materialen zoals 
blauwe hardsteen, maaskeien, ... combineren met waterpartijen en 
groenblijvende planten zoals bamboe, grassen, solitairen, .... Laat 
maar komen!”

Palmares
2004/05 - goud - project kleiner dan 250 m2

2005/06 - eervolle vermelding - project groter dan 1000 m2

2006/07 - eervolle vermelding - project tussen 250 en 1000 m2

2007/08 - goud - project groter dan 1000 m2
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