
Goud voor tuinaannemer Jens Defloo 
KOEKELARI Jens Defloo heeft goud gescoord in de 
categorie 'Jong Talent' van de wedstrijd 'De Vlaamse 
Tuinaannemer'. Hij mocht het goud in ontvangst ne
men voor een project in buurgemeente Keiem, waar 
hij een familietuin met wellnesscomplex vorm gaf. 
"Dit is de de kers op de taart", is de tuinaannemer uit 
de Bisschophoekstraat tevreden. 

Het promotieproject 'De Vlaamse 
Tuinaannemer' werd 24 jaar gele
den opgericht om het beroep van 
tuinaannemer op de kaart te zet
ten. Het project steunt op een 
werkgroep die bestaat uit afge
vaardigden van alle Vlaamse tuin
aannemersverenigingen. Jaarlijks 
organiseert die werkgroep een 
wedstrijd waarin alle professione
le tuinaannemers kunnen deelne
m en en dit in verschillende cate-

gorieën. Al voor de tweede keer 
mocht Jens Defloo (29) goud in 
ontvangst nemen in de categorie 
'Jong Talent' . Hij ontving de prijs 
al in 2018 en dit jaar dus opnieuw, 
al moet hij het wel delen met Tui
nen Devroe Laurens uit Meulebe
ke. Geen zilver dit jaar dus in hun 
categorie, maar wél twee keer 
goud en een bronzen plak. 
"Ik heb deelgenomen met een 
project in Keiem, mijn eerste to-

Jens Defloo. (gf) 

taalproject. We hebben er een fa
milietuin met aansluitend daarop 
een privé wellnesscomplex vorm
gegeven. We hebben dat project 
in drie fases uitgevoerd. De eerste 
fase was in 2015, de tweede in 

2016 en de laatste fase voerden_, 
we vorig jaar uit", begint Jens die 
met zijn echtgenote EUen Faes in 
de Bisschophoekstraat woont. In 
maart verwachten ze hun eerst~ 
kindje. 

TOT IN DE PUNT JES 
Goud behaal je niet zomaar, daar
voor moet je project tot in de 
puntjes afgewerkt zijn. "De graad.--, 
van afwerking is heel belangrijk. 
Men kijkt hoe nauwgezet je te 
werk ging, naar de manier van 
scheren, naar de beplanting ... Het 
totaalplaatje moet met andere 
woorden kloppen", legt Jens uit. 
Benieuwd naar het project waar
mee Jens in de prijzen viel? Neem-~ 
dan zeker een kijkje op zijn web
site. (Bieke Cobbaert) 

www.tuinenjensdefloo.be. 


