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Wie binnentuin zegt, denkt misschien aan een krap be-
meten binnenkoertje met schaarse beplanting en oude, 
hoge muren. Niets is minder waar ten huize van tuin-

aannemer Michael Soetemans. Zijn binnentuin ademt groen, oogt 
jaarrond aantrekkelijk en straalt volop levenslust uit dankzij een 
centrale waterpartij. 
In deze royale binnentuin in Stekene valt je blik nooit op onver-
zorgde tuinmuren. Het omringende groen biedt bovendien volop 
privacy en voegt zowel in de hoogte als in de diepte een extra 
dimensie toe. Dit tuinontwerp is opgebouwd rond een centraal gele-
gen rechthoekige waterpartij. Vlakbij de keuken ligt een ruim terras 
in lichtbruine kleiklinkers. Van hieruit vertrekt een hardhouten pad 
over het water naar een tweede terras. Ook hier is gekozen voor 
een verharding in zachte kleuren: grote, lichtgrijze tegels (loftstone) 
en zandkleurige kiezel toveren er steeds de zon op je gezicht. Dit 
tweede terras wordt geaccentueerd door twee hoeken van half-
hoge taxushagen. Verrassend is hier gekozen voor een solitaire bos-
bes die met zijn grillige takken, overheerlijke bessen en prachtige 
herfstverkleuring elk seizoen weet te bekoren. Achter de halfhoge 
taxushaag mogen pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata ‘Lime-
light’) hun limoen- tot crèmewitte bloemtrossen in de hoogte steken. 

Het zoetste BUITENLEVEN Achteraan koestert een lichtjes verhoogd grasperkje zich in de scha-
duw van een notelaar. Een border met lage vaste planten (Salvia 
nemorosa ‘Blaukönigin’, Anemone tomentosa ‘Albadura’, A. hupe-
hensis ‘Praecox’, Geranium phaeum ‘Album’) en enkele bolgewas-
sen (Tulipa ‘Holland Chic’ en Allium aflatunense) biedt elk jaargetij 
een andere aanblik. Diepte en structuur worden aangereikt door 
een zwevende haag van haagbeuk die tevens een aangenaam 
microklimaat en voldoende geborgenheid biedt voor de bewoners. 
Tussen water en kleiklinkerterras hebben twee lage buxusmassieven 
met bollen postgevat. Zij zijn de wintergroene blikvangers van deze 
attractieve en speelse binnentuin. Met accentverlichting krijgt deze 
tuin ook bij valavond een zeer feeërieke uitstraling.
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