Egbert Roozen feliciteert Jaap Sterk, winnaar van
de Tuin van het Jaar-competitie.

Bekendmaking Tuin én Zwemvijver van het Jaar 2016

De zes genomineerde tuinen
• Weldadige terrassentuin Beek Ubbergen,
Jaap Sterk Hoveniers winnaar vakjury: tuin
van het Jaar 2016
• Hedendaags klassieke palazzotuin
Amstelveen, B&C Hoveniersbedrijf, winnaar
publieksprijs
• Verzonken stadstuin Haarlem, Biesot
• Verrassende pop-up achtertuin rijtjeshuis
Veldhoven, New Art Groenprojekten
• Traditionele weelderige boerderettetuin Zwolle,
Tukkers en Ten Hoeve
• Intieme moderne stadstuin Groningen, Hooft
Hoveniers / Tuinontwerpbureau Greta Bäcker

Drukbezochte VHG
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Zelf meedoen!
tuin is een buitenverblijf en de invulling
gaat niet alleen over de violen. We zijn
architectonisch bezig, maar laten dat
tegelijkertijd ook weer los. Strakke lijnen
mogen nooit dominant zijn. Deze werkwijze is de jury ook opgevallen: “Er is een
spannend contrast tussen strakke vormgeving van de ruimtes rondom het huis,
zoals de terrassen en de zwemvijver, en
tuindelen met zachtere, natuurlijkere
vormen, die de overgang vormen naar
de omgeving.”

Publieksprijs

Hoveniers bijeen voor informatie en inspiratie.

Tuin van het Jaar 2016
Voor de nominatie Tuin van het Jaar 2016
waren maar liefst zes - totaal verschillende
– tuinen kandidaat. Jaap Sterk Hoveniers
won en de inzending van B&C Hoveniersbedrijf kreeg de publiekprijs.
In beeld brengen wat hoveniers te bieden
hebben, daar gaat het om bij een landelijke tuinenwedstrijd. En met de winnende
Tuin van het Jaar lukt dat zeker. “Een
prachtige terrassentuin met een enorme
wow-factor,” zo vermeldt het juryrapport.
”Deze inzending is een totaalconcept
voor huis en tuin, perfect ingebed in de
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glooiende bosomgeving. Een plekeigen
ontwerp. (…) De werkzaamheden zijn
met de grootste zorg uitgevoerd, zonder
de bodem te verstoren, waarbij de materialen op een innovatieve manier zijn toegepast. (…) Deze naar een mooie bosrand
aflopende luxe familietuin is compleet en
knap geconstrueerd.”

Spannend contrast
Winnaar Jaap Sterk is erg blij met de prijs:
“Fantastisch! Ik heb vaker meegedaan,
maar deze keer had ik meer goede hoop.
Deze tuin was technisch uitdagend. Een

B&C Hoveniersbedrijf deed voor de eerste
keer mee en won meteen de publieksprijs met de ‘hedendaags klassieke
palazzotuin’. “De bewoners wilden een
tuin met een hoog gebruiksgemak en
veel privacy om vooral van het leven te
genieten. De hovenier is er goed in
geslaagd om aan die wens te voldoen.
Het symmetrische ontwerp, de volledige
omslotenheid, de ruimte om het zwembad en de verschillende prettige zit- en
loungehoeken dragen daaraan bij. Goed
ontwerp van de hoofdstructuur en goede
constructies, ook ondergronds, tonen het
vakmanschap,” zo stelt het juryrapport.
De beide hoveniers zijn er blij mee. “De
wedstrijd is een unieke kans om te laten
zien waar we voor staan en een mooie
promotie, stelt Eric Beunder.“Het is mooi
om te zien hoe positief het effect van
Facebook is. Doe mee! Je mag trots zijn
op je werk,” vervolgt Gert Jan Combee.

Egbert Roozen nodigde alle aanwezige
hoveniers uit om een tuin in te zenden.
“Deze wedstrijd laat zien dat zowel grote
als kleine tuinen in aanmerking komen
voor een nominatie. Misschien staat u
volgend jaar wel hier!”

mooi ontworpen zwemvijver is prachtig
aangelegd met oog voor detail en voor
de omgeving.” Sander Voortman van
Lilypond is er blij mee: “Dit is zo ontzettend leuk! Ik ben er buitengewoon trots
op. Uit het juryrapport spreekt een
geweldige waardering en erkenning voor
ons specialisme.”

Zwemvijver van het Jaar 2016
Twee blije winnaars van de Zwemvijvercompetitie namen vol trots de glassculptuur in ontvangst: Sander Voortman
van Lilipond en Jorrit Zwart van de
Koninklijke Van Ginkel Groep. “De Zwemvijver-competitie is in het leven groepen
om met creativiteit en ondernemerschap
de markt te benaderen en samen de
natuurlijke zwemvijvers op de agenda te
zetten,” stelt Egbert Roozen. “Vijf genomineerden en natuurlijk de beide winnaars
inspireren ons en stimuleren de consument
om de natuur dichter bij huis te brengen.”
Inschrijven voor de volgende editie kan
vanaf november 2016.

“De inzending is een plaatje!”
De ecologische zwemvijver van LilyPond
uit Wageningen is de winnaar in de categorie particuliere natuurlijke zwemvijvers.
De jury is lovend: “De beleving is in deze
tuin optimaal: je waant je in een bloemrijk
Hollands waterlandschap. De combinatie
van de strakke belijning van het bad en
de opbouw van de beplanting is mooi
gevonden. (…) Enerzijds is er de zorgvuldig afgewerkte overgang naar het gazon
en anderzijds de prachtige, bijna onzichtbare overgang van regeneratiezone naar
oeverbeplanting. (…) Deze sfeervolle en

“Ideaal voor het buitenleven”
In de categorie particuliere natuurlijke
zwembaden won het natuurlijk buitenlevenbad van de Koninklijke Ginkel Groep uit
Veenendaal. “Deze tuin is met trapveldje,
zwembad en twee terrassen een ideaal
ingerichte plek voor het buitenleven van
het hele gezin. Het zwembad is goed
gepositioneerd, heeft een goede waterkwaliteit en is mooi in het groen geïntegreerd. De consequente inpassing van
de bamboevlonders geeft rust in het
ontwerp en draagt bij aan de natuur- en
groenbeleving,” aldus de jury. Projectadviseur Jorrit Zwart is verheugd. ”We
hebben nu voor de tweede keer op rij
gewonnen en dat is heel belangrijk voor
ons bedrijf. De prijs laat zien dat we
worden gewaardeerd om wat we doen
op het gebied van zwemvijvers. We laten
onze sterke kanten zien: biodiversiteit,
kwaliteit en esthetiek.”
De zwemvijverspecialisten hebben tijdens
de vakmiddag de vreugde van de nominaties met elkaar gedeeld en kennis uitgewisseld is de ervaring van Zwart.
“Ook de publiciteit is uitstekend: regionale
kranten hebben het bericht opgepikt en
via Facebook krijgen we van alle kanten
enthousiaste felicitaties.”

Nationale Wedstrijd Tuinaanleg:
Goud voor Team Edudelta uit Goes.
Na tweeënhalve dag keihard werken
toonden Robbert de Visser en Jacco van
Aert van team Edudelta College uit Goes
zich zaterdagmiddag 27 februari de
winnaars van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg. Op de tweede plaats eindigde
team Groenhorst uit Velp. Het brons ging
naar het team Groeipunt uit Volkel. Team
AOC Oost uit Almelo viel niet in de prijzen.
Team Edudelta onderscheidde zich volgens
de jury door de gedegen voorbereiding,
keurige afwerking en de nodige creativiteit.
Met een eindscore van 540 punten wisten
Robbert en Jacco de concurrentie achter
zich te laten. In december zullen ze ons
land vertegenwoordigen op het onderdeel
tuinaanleg tijdens EuroSkills 2016, de
Europese kampioenschappen voor
beroepen in Göteborg (Zweden). “We zijn
blij en trots”, aldus Jacco. “De samenwerking verliep gesmeerd.” “Vorig jaar
deden we ook mee en werden we
derde”, vertelt Robbert. “We wisten dus
een beetje wat ons te wachten stond.
Dat is wel een voordeel.”

Doelgericht
Coach Marcel Hassink zag ‘zijn jongens’
heel geconcentreerd op hun doel afgaan:
“Ze waren na de derde plaats van vorig
jaar nu heel gefocused om te winnen. Ze
hebben niets aan het toeval overgelaten
en alles tot in het kleinste detail uitgewerkt.
Dat pakte goed uit. Het feit dat ze een
heel natuurlijke manier van samenwerken
hebben, heeft daaraan zeker bijgedragen.”
>
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De genomineerden voor de titel
Zwemvijver van het Jaar 2016.

De genomineerde inzendingen
• Ecologisch zwemvijver, LilyPond, Wageningen, winnaar particuliere zwemvijvers
• Natuurlijk buitenleven-bad Koninklijke
Ginkel Groep, Veenendaal Categorie
Particuliere Natuurlijke Zwembaden
• Puur natuur-zwemvijver Bruggeman
hoveniers | ontwerpers, Heerde
• Wellness-zwemvijver, Koninklijke Ginkel
Groep, Veenendaal
• Natuurlijk zwembad met rand,
De Lingebrug hoveniers, Ochten

Technische uitdagingen

Vakkennis

Het tuinontwerp van Anne de Jong en
Udin Verheij bevatte pittige technische,
maar ook creatieve uitdagingen. “Het is
een prachtig ontwerp, met mogelijkheden
om lef te tonen, om het binnen de richtlijnen net even anders te doen dan op de
tekening als voorbeeld is aangegeven”,
vertelt juryvoorzitter Bas van Swighem.
“Dat vraagt om een goede planning, om
inzicht en om keihard werken om alles
binnen de gestelde tijd af te krijgen. En
als de maatvoering dan ook nog eens
uitstekend is, dan scoor je punten. Het
was een leuke wedstrijd, met sportieve
teams die weliswaar in competitie waren,
maar ook saamhorigheid toonden. Een
mooie promotie van ons groene vak.”

Presentatrice Marit van Bohemen –
bekend van onder andere het televisieprogramma ‘Tuinieren met kijkers’ – reikte
samen met VHG-directeur Egbert Roozen
de oorkondes en medailles uit aan de
teams. “Ik heb veel met groen en ben blij
met het groen wat we nog hebben in
Nederland. Gelukkig is de trend om
tuinen vol te leggen met tegels op z’n
retour. Het was spannend en ontroerend
om te zien hoe hard de jongens aan het
werk waren en met hoeveel vakkennis ze
aan de slag gaan. Het is me nu duidelijk
dat je als hovenier van alle markten thuis
moet zijn.”

Team Edudelta winnaar van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg.
Volgens de jury onderscheidden zij zich door de gedegen voorbereiding.

Organisatie
De Nationale Wedstrijd Tuinaanleg
2016 is georganiseerd door Branchevereniging VHG, in samenwerking
met de AOC’s. De wedstrijd is mede
mogelijk gemaakt door bijdragen
van Colland, FNV Agrarisch Groen,
CNV Vakmensen, het Ministerie van
Economische Zaken, AOC-raad en
Skills Netherlands. Daarnaast kon
de organisatie rekenen op steun van
een groot aantal materiaalsponsors.
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