Gouden eieren
bestaan
Overzicht door
Altijd en
real-time dashboard
overal toegang
tot uw informatie
(i-Pad)

Alle onderdelen
in 1 scherm
onder handbereik

‘Het gaat echt om millimeters …’

Een WK-tuin maken is topsport

Alles over de goede grond van Twente

Gebruiksvriendelijk
en betaalbaar
Goede grond in Almelo
De Regionale Grondbank Almelo coördineert vraag en aanbod van partijen
grond in de regio en het storten van allerlei soorten groenafval. Partijen grond en
groenafval worden ingenomen, gekeurd en gereed gemaakt voor hergebruikt.
Zowel ontwikkelaars,
gemeenten, waterschappen,
loonbedrijven als particulieren
kunnen hier terecht met
vrijkomende grond. Als u grond
overheeft, bijvoorbeeld na het
opknappen van uw tuin, kunt u
die tegen vergoeding storten bij
de Grondbank Almelo.

Makkelijk
professionele
offertes en
documenten
maken
Informeer uw klant via
uw eigen klantenportal

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, bij de wedstrijd
Tuinaanleg.

Compleet nieuwe software die u eenvoudig
meer grip geeft op uw bedrijfsvoering.
Powered by

Eenvoudig meer controle
T +31 (0)172 23 54 44 | groenvision.com

De Regionale Grondbank Almelo is gevestigd aan de Bleskolksingel 7 te Almelo.
Voor informatie kunt u bellen met: (0546) 866 782 of kijk op de website:

www.regionalegrondbankalmelo.nl
Exclusieve handleiding

De Levende Tuin
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Hoge productiviteit
Zuinig met brandstof
Innovatief
Lage onderhoudskosten

Als je alle tuinen in
Met un
Nederland optelt
VHG-l iek
abel
kom je op een
oppervlakte tien keer
zo groot als het
Nationale Park
De Hoge Veluwe.
Levende tuinen
verbeteren de
kwaliteit van de
leefomgeving en zijn
duurzaam. Met een
VHG-label, in de
vorm van een bloem met vier blaadjes, kun
je laten zien of de vijf elementen van een
levende tuin op orde zijn. Het hart is de
Bodem (B) en de blaadjes zijn achtereenvolgens Dieren (D), Energie (E), Voedsel
(V) en Water (W).

www.toro.com

www.jeanheybroek.com
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Lucq Post en Marcel Jansen deden deze zomer namens
Nederland mee aan het WK Tuinaanleg voor jonge vakmensen.
Te midden van zestien teams behaalden ze een gedeelde
vierde plaats met 517 punten. Goed voor een medaille voor
excellent vakmanschap.
Tekst en foto’s: Ed Zeelt

De handleiding ‘De Levende Tuin’ biedt de
hovenier een instrument om liefhebbers van
tuinen te wijzen op welke mogelijkheden zo’n
tuin biedt. De Levende Tuin is een tuin die
letterlijk aan ‘alle kanten leeft.’ Afscheidingen en
bodems zijn bij voorkeur voornamelijk groen en
niet van steen. Je kunt proeven van deze tuin.
Er is letterlijk leven mogelijk; voor dieren is het
geen woestijn…

Groundsmaster® 4000-D
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Het speelt hen telkens door het hoofd:
‘Hoe, wat en waar gaat de jury meten en
hoeveel punten is elk onderdeel waard?’

“Het heeft een enorme indruk gemaakt”,
vertelt Lucq Post. “Je moet er zijn geweest
om het te begrijpen. Het is zoveel groter
dan alle wedstrijden waar we eerder aan
hebben meegedaan en de tegenstanders
zijn veel sterker.”

Begin was lastig
“We wisten wat we moesten maken”, ver
telt Marcel Jansen. “Het was een uitdagen
de opdracht en er zat van alles in: een
natuurstenen muur, een vijver met fontein
tje, twee banken, straatwerk en de beplan
ting.” “De eerste dag ging de natuurstenen
muur best goed”, zegt Lucq. “Eerst legden
we de stenen opzij die we voor de boven
ste laag nodig hadden. Eenmaal op gang
ging het steeds beter. De een hakte, de
ander bouwde de muur. Uiteindelijk viel
het mee, want normaal werken we niet
met dit materiaal.” Daarna werd het lastig.
De waterpartij en de bestrating kwamen
de tweede dag niet af. Met de banken erbij
moest er de derde dag teveel gebeuren.
Lucq en Marcel maakten de onderdelen
afdie moesten worden gemeten. Maar het

Voor deze unieke handleiding (190 pagina’s,
full colour) geldt de speciale VHG-ledenprijs
van € 28,16. Niet-leden betalen € 59,44.
Prijzen inclusief 21% BTW en
verzendkosten.
De handleiding is te bestellen
bij VHG via: bestellingen@vhg.org.
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was zwaar werk, de druk was groot en
dat ging soms iets ten koste van de nauw
keurigheid.

Millimeters tellen
“Vooraf wordt de wedstrijdopdracht wat
aangepast en bespreken we de beoorde
ling”, vertelt Bas van Swigchem, coach en
jurylid namens Nederland. “Hoe, wat en
waar we gaan meten en hoeveel punten
is elk onderdeel waard? Het gaat om de
exacte meetpunten. Als we bijvoorbeeld
precies op de hoek van de muur de hoogte
meten, maakt het eigenlijk niet uit hoe hoog
die muur op andere plaatsen is. De deelne
mers krijgen alle meetpunten. Ze kunnen
dan bijvoorbeeld bij de bestrating eerst de
punten maken waar wordt gemeten. Zo
nodig kan de rest een dag later. En het gaat
steeds om millimeters. In de natuurstenen
bak zat een stalen strip. Die moest aanslui
ten op de stenen. Bij ons zat er een milli
meter tussen. Heel weinig, maar het levert
puntenaftrek op.”

De klus zit erop. En hoe! Van links naar rechts:
Lucq Post, Marcel Jansen en Bas van
Swigchem.

Keihard geknokt
Laatste onderdeel van de wedstrijd was de
beplanting. Die zag er bij Nederland gewel
dig uit. Lucq en Marcel maakten samen
met Martijn Asbroek van AOC Oost tevoren
een beplantingsplan. “Met dat onderdeel
behoorden we tot de besten”, weet Van
Swigchem. “De jongens zijn er die laatste
dag vol voor gegaan om alles af te krijgen.
Het was een tuin met behoorlijke hoogte
verschillen. Die moesten met de beplanting
worden geaccentueerd en dat is prachtig
gelukt.” “We hebben er vier dagen keihard
voor geknokt”, zegt Lucq. “Fantastisch dat
de tuin is afgekomen. Dat gaf een geweldi
ge ontlading. Bij ons, maar zeker ook bij de
vele toeschouwers.” Marcel vult aan “Er
waren veel supporters, familie en vrienden.
Die hebben ons elke dag geweldig aange
moedigd. Lucq en ik hebben perfect
samengewerkt en zijn hele goede vrienden
geworden.” Branchevereniging VHG denkt
al na over het vervolg. “Hoe meer AOC’s
aan onze nieuwe voorronden meedoen,
hoe beter. Als AOC kun je met een kleine
wedstrijd op het vmbo al beginnen met
selecteren. En we willen de docenten meer
bij onze wedstrijden gaan betrekken”,
aldus Van Swigchem. De realisatie van de
Nationale Beroepenwedstrijden Tuinaanleg
wordt mede ondersteund vanuit het Fonds
Colland Arbeidsmarktbeleid.
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