
TUINAANNEMER VAN HET JAAR BERT DAENEKINDT KIEST VOOR 
PERFECTIE 

Al voor de vierde keer medaille op 
zak 

Tuinaannemer Bert Daenekindt ontwierp de tuin van Yvan en Annick en won daarmee een 
gouden medaille. - Foto Henk Deleu 
Tuinarchitect Bert Daenekindt uit Rollegem mag zich het komende jaar Vlaams 
Tuinaannemer noemen. Hij won die prijs met de prachtige tuin die hij voor Yvan en 
Annick Ostyn uit Marke aanlegde. "Mooi is niet genoeg, het moet écht helemaal 
perfect zijn." 

JOYCE MESDAG 

Bert is niet aan zijn proefstuk toe, hij nam de laatste acht jaar al vier keer aan de 
wedstrijd deel, en telkens mocht hij een medaille mee naar huis nemen (in 2006 en 
2007 won hij zilver, in 2009 goud). "Ik weet intussen al een beetje met welke tuinen je 
het best deelneemt, wil je kans maken om te winnen", vertelt Bert die won in de 
categorie 'Tuinen groter dan 1.000 vierkante meter'. "Hoe moeilijker de technieken 
die je hebt toegepast, hoe meer kans je natuurlijk maakt. En je kiest ook het best een 



tuin waar je ook nog na de aanleg heel geregeld mag blijven langsgaan voor 
onderhoud. Zoals hier bij Yvan en Annick. Ik kom hier nog steeds wekelijks. De tuin 
ligt er dus altijd onberispelijk bij. 'Mooi' is niet genoeg om te winnen, het moet echt 
'perfect' zijn.' 
 
En perfectie, daar gaat Bert heel ver in. De tuin van Yvan en Annick heeft 
verschillende terrassen, zodat ze op elk moment van de dag in de zon kunnen zitten. 
Daarnaast zijn er een vijver met koivissen, een zwembad, een poolhouse met bar, en 
een kippenterreintje dat in een verloren hoekje werd ingericht. "Je hebt altijd een 
aantal lijnen in je tuin: het einde van je terras, het begin van je zwembad of gazon. Al 
die lijnen lopen hier naadloos in elkaar over, van de ene kant van de tuin naar de 
andere", legt Bert uit. Eigenares Annick lacht intussen. "Bert heeft de mannen die ons 
zwembad gegoten hebben een week lang de ene wand van het zwembad laten 
afschuren omdat die drie millimeter te ver over die lijn kwam", zegt Annick. "En ons 
houten terras aan de zijkant heeft hij ook helemaal laten herleggen." Bert reageert: 
"Tja, er was afgesproken dat de latten allemaal dezelfde breedte zouden hebben. Ik 
heb ze het terras inderdaad laten afbreken, en hen van elk latje een stukje laten 
afzagen, zodat het allemaal identieke latjes waren. Dat is misschien inderdaad wat 
'maniakaal', maar wanneer de klant betaalt voor die perfectie, moet het ook zo 
afgeleverd worden." 

Specialisten 
En net die perfectie heeft Bert zijn gouden medaille opgeleverd. "Het was echt 
speciaal, toen de jury hier de tuin kwam bekijken", zegt Annick. "Met negenen waren 
ze, en ze kropen overal achter, tussen en onder om alles goed te kunnen bekijken." 
"Elk jurylid is een specialist, zo heb je bijvoorbeeld een herborist in de jury, een 
boomchirurg, een tuinaannemer, een uitarchitect, enz. Die screenen de tuin volledig 
in hun eigen vakgebied", zegt Bert. 
 
Voor perfectie tot op de millimeter betaal je wel iets meer, maar normaal kost een tuin 
van dit kalliber 150.000 tot 200.000 euro. "Dit was echt een geweldig project, vond ik. 
Maar eerlijk, ik kan ook genieten van kleinere projecten. Ik wil zeker niet dat 'jan met 
de pet' afgeschrikt wordt wanneer hij dergelijke tuinen op mijn website ziet 
verschijnen. Ik kan met alle budgetten mooie dingen realiseren." 

	  


