Profilering VHG werpt vruchten af

Inspiratie én transpiratie tijdens
TuinIdee 2014

Puntenoverzicht
deelnemende teams

TuinIdee, Nederlands grootste tuinbeurs, heeft dit jaar bijna
24.000 bezoekers getrokken. Dat is 7% meer dan vorig jaar.
Branchevereniging VHG was ook vertegenwoordigd op de
21ste editie van dit jaarlijkse tuinevenement in de Brabant
hallen in ’s-Hertogenbosch. De stand werd druk bezocht,
evenals de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg die tijdens de
beursdagen plaatsvond.

Groenhorst Velp
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TuinIdee was dit jaar goed voor maar
liefst 25.000 vierkante meter inspiratie
voor het nieuwe tuinseizoen. Een keur
aan bekende tuinexperts – waaronder
Lodewijk Hoekstra en Jurgen Smit –
was aanwezig om de consument van
tips en adviezen te voorzien. Een extra
hal stond geheel in het teken van duur
zaam tuinieren. En dat is geen toeval:
speels, groen en duurzaam zijn weer
helemaal ‘in’. Een tuin mag weer ‘tuin’
zijn, volgens trendwatcher Romeo
Sommers(bekend van Rob’s Grote
Tuinverbouwing).

De VHG-hovenier
In de informatiestand van Branche
vereniging VHG kon de consument
kennismaken met VHG en met de
meerwaarde van de aangesloten leden.
Ook projecten zoals De Levende Tuin,
Into Green, de Tuin van het Jaarcom
petitie, de VHG Brancheopleiding en
de Facebookpagina werdenonder de
aandacht gebracht. Het was voor het
eerst dat VHG zich met een stand
presenteerde tijdens dit evenement.
“De VHG-stand werd goed bezocht”
aldus Daniëlle den Bleker. “Consumen
ten hebben we kunnen vertellenover
de garantieregeling. Daarnaast kwamen
diverse hoveniers informeren naar het
VHG-lidmaatschap. De profilering van
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onze vereniging én het VHG-logo werpt
duidelijk vruchten af.”

Wedstrijd Tuinaanleg
Net als voorgaande jaren vond tijdens
het tuinevenement de finale van de
Nationale Wedstrijd Tuinaanleg plaats.
Vijf teams van aankomend hoveniers
gingen gedurende drie dagen met
elkaar de strijd aan. Het ontwerp van de
tuin die zij moesten aanleggen was
gebaseerd op het thema de Levende
Tuin van VHG: een tuin met veel natuur
lijke materialen en een grote diversiteit
aan beplanting. Voor de deelnemers
bevatte de finaletuin pittige technische
uitdagingen, zoals een houten pergola,
een platte kweekbak met zitelement en
een overkapping met sedumbedekking.
Ook moest een vaste plantenborder en
een prairietuin worden aangelegd,
gecombineerd met diverse soorten (half)
verharding. Ontwerper Wilco Boksebeld:
“Het thema past goed in mijn straatje.
Het is een uitdaging om een tuin te ont
werpen die genoeg technische aspecten
heeft, binnen de beschikbare tijd gemaakt
kan worden, past binnen 5 x 5 meter en
ook nog te beoordelen is door de jury.
Het moet er makkelijk uitzien, maar
moeilijk uit te voeren zijn, vind ik. Dat is
weer gelukt.”

Milika Peterzon, bekend van SBS 6, gaf
tijdens de wedstrijddagen korte presen
taties over het verloop van de wedstrijd.
Hiermee zorgde zij voor een constante
toeloop van geïnteresseerde beurs
bezoekers naar de wedstrijd. Op zaterdag
22 februari legden de finalisten de laatste
hand aan hun tuin. Vervolgens kon de
jurering beginnen. De jury wist de span
ning erin te houden, maar kwam aan het
einde van de middag met het verlossende
woord. Met een nipte voorsprong kwamen
Simon Kuiperij en Bram Wevers van
team Groenhorst uit Velp als winnaars uit
de bus. Op de tweede plaats eindigde
team Groene Campus uit Helmond.
Het brons ging naar team AOC Oost uit
Almelo. De winnaars toonden zich blij
en verrast: “Ik dacht wel dat we bij de
eerste drie zouden zitten, maar de eerste
plaats, dat is best een verrassing”,
aldus Simon. “Het was hard werken”,
vertelt Bram. “We hebben een paar
dipjesgehad, maar ons daar goed over
heen gezet. Echt super dat het is
gelukt.”

Wedstrijdervaring
Coach Elbert Roordink zag hoe de win
naars elkaar op belangrijke punten aan
vulden tijdens de opdracht. “Door hun
deelname aan de wedstrijd vorig jaar,
hebben ze iets meer wedstrijdervaring
dan de meeste andere teams. Het is
mooi om te zien hoe ze naar deze
prestatie hebben toegewerkt. Speciale

aandacht hebben we besteed aan de
werkplanning, de meetpunten en de
afwerking.” De teams kregen de medailles
en oorkondes uitgereikt door de heer
Rob van Brouwershaven, directeur
Natuur en Biodiversiteit van het Minis
terie van Economische Zaken. Hij was
onder de indruk van de vijf tuinen die
de teams in de voorgeschreven 19 uur
hadden gerealiseerd. “Het Ministerie
draagt graag bij aan deze wedstrijden
omdat het belangrijk is dat jonge mensen
een goede vakopleiding volgen. De
samenwerking tussen onderwijsinstellin
gen en bedrijfsleven is daarbij essentieel.
Deze wedstrijden zijn daar een mooi
voorbeeld van. Verder is het ook belang
rijk dat tuinen meer gaan betekenen
voor mensen en voor de natuur om ons
heen. De groenbranche vestigt nadruk
kelijk de aandacht op het belang van
groen en op duurzaamheid. Daar werken
we graag aan mee, bijvoorbeeld door
Green Deals te sluiten.”

Promotie
Juryvoorzitter Bas van Swigchem kijkt
terug op een geslaagde wedstrijd, met
een spannend slot. “Tot het laatst toe
was het een verrassing welk team er als
beste uit de bus zou komen. Ze hebben
allemaal hard gestreden, in een vriende
lijke sfeer. En dat straalt ook af op jonge
mensen die komen kijken. Deze wedstrijd
zijn een goede promotie van het groene
vak. En de deelnemers leren er ontzettend
veel van.”
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Organisatie
De Nationale Wedstrijd Tuin
aanleg 2014 is georganiseerd
door Branchevereniging VHG,
in samenwerking met de AOC’s.
De wedstrijd is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van
Colland, FNV Bondgenoten,
CNV Vakmensen, Ministerie
van Economische Zaken,
AOC-raad en Skills Nether
lands. Daarnaast kon de
organisatie rekenen op steun
van een groot aantal materiaal
sponsors.
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