Alle prijswinnaars
Tuinen tot 200 m2
• 1e prijs: Allure Tuinen uit Den Haag/Monster met een tuin in Den Haag
• 2e prijs: Spots hoveniers uit Naaldwijk met een tuin in Vlaardingen
• 3e prijs: Rodenburg Tuinen uit Woerden met een tuin in Rotterdam
Tuinen van 200 tot 500 m2
• 1e prijs: Eco-care uit Zutphen met een tuin in Apeldoorn
• 2e prijs: Multi-Tuin uit Driebruggen met een tuin in Driebruggen
• 3e prijs: Van Sleeuwen Hoveniers BV uit Veghel met een tuin in Veghel
Tuinen groter dan 500 m2
• 1e prijs: Kamsteeg Tuinen uit Breda met een tuin in Breda
• 2e prijs: Hoveniersbedrijf Gebr. v.d. Laar uit Helmond met een tuin in Mierlo
• 3e prijs: Fons Linders Tuinmeesters uit Nuenen met een tuin in Eindhoven

zand en helmgras. Dat waren allemaal
dingen die ik nog nooit had ingekocht.”
Waar moet een winnende tuin aan
voldoen? “Het moet sowieso iets zijn van
deze tijd. De tuin moet in het landschap
passen, in de omgeving. Het moet bij de
opdrachtgever passen. In dit geval ligt het
huis aan een plas, aan de andere kant van
de plas is ook een zandstrand. De andere
tuinen in de buurt liggen er wel prachtig
bij, maar die kloppen eigenlijk niet. Wat
verder heel belangrijk is, is de architect
van de woning: als hij niets moois tekent,
kan ik niets moois maken. Het moet in
harmonie zijn met elkaar. Een mooie
tuin bij een lelijk huis komt toch anders
over.”

En de winnaar is…

De winnende tuin
(Foto: Tuin&Landschap)

Winnaar Tuin van het Jaar 2009:
Kamsteeg Tuinen
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Dit jaar organiseerde het Hoveniers Informatiecentrum (HIC) alweer voor de tiende keer de
competitie Tuin van het Jaar. Een deskundige jury beoordeelde ook dit jaar vele tuinen op
aanleg en ontwerp. In dit jubileumjaar gebeurde wat in al die tien jaar nog niet eerder voorkwam: Vak- en persjury waren unaniem in hun oordeel. Maandag 5 oktober jl. werd de
winnaar der winnaars bekend gemaakt.

(Foto: Tuin&Landschap)

A
Winnaar vak- en persjury
Tuin van het Jaar 2009
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lle hoveniers- en groenvoorzieningbedrijven, die ingeschreven
staan bij Productschap Tuinbouw, konden dit jaar weer meedingen
naar de felbegeerde titel Tuin van het Jaar.
Alle tuinen konden hiervoor in aanmerking komen, mits aangelegd bij een
particulier: voortuinen, achtertuinen,
daktuinen, grote of kleine tuinen,
noem maar op. De belangstelling voor
deze prestigieuze prijs was weer groot.

De jury heeft er een zware dobber aan
gehad.

Vakmanschap
Tuin van het Jaar is in 2000 op initiatief
van HIC in het leven geroepen en
intussen uitgegroeid tot een begrip in
de groene branche. Met de competitie
wil het HIC het vakmanschap van de
hoveniers onder de aandacht brengen en
zo de groensector promoten. De wedstrijd

biedt natuurlijk een unieke mogelijkheid
om de door hoveniers- en groenvoorzieningbedrijven aangelegde tuinen onder
de aandacht van een breed publiek te
brengen. Daarnaast krijgt de winnaar
de erkenning dat de tuin tot de beste
tuinen van Nederland behoort.

Criteria
Zowel een vak- als een persjury hebben
zich gebogen over de foto’s, plattegronden
en beschrijvingen van de ingezonden
tuinen. Een vakkundige jury, de Vaste
Keuringscommissie (VKC), heeft de
tuinen beoordeeld aan de hand van een
aantal criteria. Gekeken is naar onder
andere het ontwerp, de materiaalkeuze,
beplantingsplan, creativiteit, originaliteit
en de kwaliteit van de aanleg. Ook de
wensen en eisen van de tuineigenaar
werden betrokken bij de eindbeoordeling.
Daarnaast speelden ook de specifieke
omstandigheden waar de hovenier bij de
aanleg rekening mee moest houden een
rol in het juryrapport. Naast de vakjury
heeft ook een jury van tuinjournalisten
de tuinen gekeurd. De persjury heeft de
tuinen beoordeeld op ontwerp en
uitstraling.

Bijzonder
De tuin waarmee Kamsteeg heeft
gewonnen is een bijzonder ontwerp.
“Deze tuin betekent een nieuwe trend.
Daar maak je er geen twee van per jaar.
Wat ik het leukste vind is dat wij deze
tuin met zoveel enthousiasme hebben
gemaakt, het was gewoon een feestje.
En ook een grote uitdaging: het werken
met nieuwe producten, bedenken hoe
een poort te maken met van die zware
palen, je moet op zoek naar het goede

Juryrapport
Vakjury:
“Bij de aanleg van deze tweejarige
duintuin moest er rekening worden
gehouden met de voorliefde van de
opdrachtgever voor zon, strand en
surfen. Verder moest de tuin een ruige
uitstraling krijgen en diende de oprit
naar de inpandige carport te worden
opgenomen (…) De hovenier is er goed
in geslaagd de opdrachtformulering uit
te werken (…) In deze originele tuin is
het creatieve concept goed zichtbaar.
De stalen randen bieden toegevoegde
waarde, er zijn prachtige hoogteverschillen gemaakt en het ontwerp
gaat van strakke naar grillige vormen.
De schaalverhouding in de tuin is zeer
goed en er is mooie ruimtewerking.
Algemene indruk: Dit is een fraai en
sterk concept dat zeer goed is
neergezet.”
Persjury:
“Het totaalconcept van de tuin waarmee een droom voor de opdrachtgever
is gerealiseerd, sprak de jury zeer aan.
De tuin met zijn mooie lengteassen is
absoluut verrassend en creatief en
heeft een heus ‘Breda aan Zee: thuis
op vakantie’-thema opgeleverd. Het
materiaalgebruik is perfect toegepast
en mooi natuurlijk overgebracht.
Modern en natuurlijk gaan in deze
tuin hand in hand.”
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Pers- en vakjury unaniem:

Over all winnaar is geworden: Kamsteeg
Tuinen uit Breda. Kamsteeg Tuinen is
geen onbekende, in 2006 wonnen zij
de persprijs en waren zij winnaar in de
grote categorie, in 2007 waren ze derde.
Eigenaar Sander Kamsteeg is erg blij
met de prijs: “Ook al hebben we vaker
meegedaan met Tuin van het Jaar en
gewonnen, het blijft heel speciaal. We zijn
er heel blij mee. De reden dat we weer
mee hebben gedaan is een stukje erkenning en waardering voor je bedrijf en je
personeel, dat vind ik heel belangrijk. De
jongens steken hun hele ziel en zaligheid
in zo’n object. De betekenis voor het vak?
Alle aandacht die het vak krijgt op een
positieve manier is mooi meegenomen.
Van mij zouden zich wel meer bedrijven
mogen inschrijven, er worden zoveel
mooie tuinen gemaakt in Nederland.
Je moet trots zijn op je vak en dat kun
je mooi uitdragen met een competitie
als Tuin van het Jaar. En daarmee kun je
ook weer laten zien wat je kunt maken,
wat er te koop is.“
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