
Tuinaannemer Jens wint prijs 
met ontwerp wellnesscomplex 
KOEKELARE/ l<EIEM l JENS DEFLOO 
Jeaa Defloo (29) uit Koeke- TUINAANNEMER 

Jare heeft de eerste prijs 

~;-;::::sein ~.~=~r 1 "Zelfs in de herfst staan ,' 
in oatearorie Jong Talent. 1 nog heel wat planten in 
HU ontvangt die voor zijn I bi . d 
ontwerp blj wellnesscom- oei ZO at er nog een 
plex Maison D'O in Keiem. mooi kleurenpallet f, 
De Vlaamse Tuinaannemer is te bewonderen is" 

een wedstrijd die het beroep van 

1 

' • Jens Defloo toont de herfstkleuren in zijn winnende tuin. 
tuinaannemer beter bekend wil 
maken. Een van de winnaars is centrum van Keiem ", zegt Def
Jens Defloo uit Koekelare. Hij / loo. ''De wellnees is alleen te be
won de eerste prijs in de catego- treden via een grote houten 
rie Jong Talent voor zijn ont- I poort. Achter de poort loopt een 
werp van de tuin van Maison 

I 

breed karrenspoor omboord met 
D 'O. wintergroene steeneik. Er is ook 
"'De tuin omringt het wellness- een weide achter de woning met 

center Maison D'O in het dorps- fruitbomen en dieren. De privé-

tuin is afgeschermd met hagen 
en omvat grote bloemenborders 
met vaste planten, bloembollen, 
bomen en heesters." 
De vele grondverbeteringswer

ken die de tuinaannemer uit
voerde, wei:pen nu hun vruchten 
af. De beplanting oogt uitermate 

gezond ''De uitbundige bloei van 
de bloemenborders in de lente 
en in de zomer zorgt ervoor dat 
deze tuin een ideale plek is voor 
vlinders, bijen en insecten. Over 
de samenstelling van de borders 
is nagedacht. Zelfs in de herfst 
staan nog heel wat planten in 

bloei zodat er nog een mooi kleu-
1 renpallet te bewonderen is. De 
tuin heeft een ecolog1acbe toets. 
Ik heb ook geprobeerd om een 
kleine bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de biodivenri
teit'', zegt Defloo. 

Gezellige hoekjes 

De eerste fa9e van de aanleg van 
deze tuin dateert van 2015. In 

1 2016 en 2019 volgden de andere 
1 fases . 

"Hij is meer dan 750 vierkante 
meter groot. maar heeft toch en
kele gezellige hoekjes. Zo is er 
een volledig afgesloten houten 
zonneterras met tijdle>7.e groene 
beplanting, exclusief voor de ge
bruikers van de sauna en de ja
cuzzi. Er is ook functionele ... 
sfeerverlichting geplaatst. De 
bewoners gebruiken hun buiten
ruimte intensief. Het is een tuin 
om buiten in te leven", besluit 
Jelle. (krvl 


