Rit Vangeel, coördinator van dit promotieproject opende de laulaureatenhuldiging. Zij legde op haar eigen geanimeerde manier
er uit
hoe de jurering dit jaar is verlopen. De ingezonden realisaties
ealisaties
ties van
de kandidaten werden in de loop van de maand juni
uni beoordeeld
op stielkennis en vakmanschap door een preselectiecommissie.
selectiecommissie.
tiecommissie.
Daarna werden deze projecten beoordeeld
d doorr een zeskoppige
jury, bestaande uit een tuin- en landschapsarchitect,
hapsarchitect,
rchitect, twee tuintuin
aannemers, een plantendeskundige, een groenjournalist
njournalis en een
boomkweker.
Filip Goossens, voorzitter AVBS dankte
te alle deelneme
deelnemers, de leden
van de jury, de organisatie met zijn
voor de
ijn partners en VLAM
VL
bijdrage aan de promotie van de
tuinaannemer. Hij
e professionele tuinaa
gaf aan dat de wisselwerking
contactmogelijkheden tussen
erking
g en de contactm
contactmogeli
sierteelt en groenvoorziening
opleveoorziening een duidelijke meerwaarde
me
m
ren. De sierteeltsector
tuinaanlegsector als een zeer besector
ector ziet de tuinaan
tuinaanlegse
langrijke afnemer.
maar ook omdat de
mer.
r. Niet alleen voor de afzet,
af
sierteeltsector zeer
begeleiding bij
er goed beseft
bese dat professionele
pr
de keuze van, de nazorg
onderhoud van sierteeltproducten
zorg en he
het onde

GOUD

ZILVER

Cobbaert bvba
(Christophe Cobbaert)
uit Wulpen

< Jan Vancayzeele, foto’s J. Vancayzeele – Vlaamse Tuinaannemer

BRONS

Provoost-Ostyn bvba
(Tom Ostyn)
uit Zarren (Kortemark)

Categorie < 250 uitgevoerde m2

Arte Verde
(Frederik De Vos)
uit Zottegem

een niet te onderschatten
erschatten bijdrage zzi
zijn tot klanttevredenheid.
Marc Galle, voorzitter
‘Verbond van Tuinaannemers’ gaf
orzitter van h
het ‘Ve
tijdens zijn
zoals ‘De Vlaamse Tuinaanjn
n speech aan dat projecten
proj
pr
nemer’
verdere professionalisering van de secr’ bijdragen
ijdragen tot de ver
tor. Niet alleen
uitstraling naar de particulier is een voltreflleen de uitstra
uitst
fer maarr ook
k de drang naar een alsmaar beter niveau van onze
Vlaamse tuinaannemers
kunnen we enkel maar toejuichen. De
Vlaam
inaanne
aan
grote
rote vak
vvakkennis
iss van de tuinaannemer gepaard met een enorme
werklust zijn
zi de hoekstenen van deze schitterende tuinen. Elk
onderdeel
nderdeel van deze tuinen tonen de vakkennis en de liefde voor
het vak
vak.
voorzitter van de eindjury stelde de tuinen van de
Ivo Pauwels,
Pauw
laureaten voor aan het publiek. Niet alleen de vele groene crealaureat
t met bloemen en planten maar ook een weldoordacht scala
ties
aan verhardingsmaterialen wisten tijdens deze editie de jury te
a
charmeren. Heel wat leden van AVBS-Groen Groeien hebben dit
jaar met succes deelgenomen en kaapten daarbij heel wat prijzen weg. Voor het vijfde opeenvolgende jaar bekroonde ‘BESTselect’ het project met het meest innovatieve assortiment. Dit
jaar werd dat Watelle BVBA (goud in de categorie “Groen kleurt”).
Met deze wedstrijd wil men het brede publiek duidelijk maken
dat de kennis en het vakmanschap van een tuinaannemer niet zo
vanzelfsprekend zijn en dat het inschakelen van een echte vakman resulteert in mooie en vooral duurzame tuinen. O

AV

Jaarlijks wordt met de steun van VLAM de wedstrijd ‘De
Vlaamse Tuinaannemer’ georganiseerd. De werkgroep achter
dit project bestaat uit afgevaardigden van de twee
overkoepelende beroepsorganisaties (waaronder AVBS) en
coördinator Rit Vangeel. Een nieuwe generatie
tuinaannemers heeft duidelijk de weg naar de wedstrijd
gevonden en kaapte heel wat prijzen weg.
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VLAAMSE TUINAANNEMERS TONEN
HUN VAKMANSCHAP
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GOUD

ZILVER

BRONS

GOUD

ZILVER

BRONS

Tuincreaties Alain Dor
(Alain & Charline Dor)
uit Hasselt

Vanhaverbeke Koen bvba
(Koen Haverbeke)
uit Oeselgem

Categorie 250 tot 1000 uitgevoerde m2

Duo Verde
(Jeroen Verheyen)
uit Brasschaat

Peter Onss bvba
vba
ns)
(Peter O
Ons)
Kerk
erkom
om (Boutersem)
uit Kerkom

AV
BS

Snaet bvba
(Frederiek Snaet)
uit Balegem (Oosterzele)

C
op
yr
ig
ht

Categorie > 1000 uitgevoerde m2

Tuinen Bert Daenekindt
(Bert Daenekindt)
uit Moeskroen

GOUD + Best Select

ZILVER
VER

BRONS

GOUD

ZILVER

BRONS

Categorie “Groen kleurt ...”

Watelle bvba (Jef,
Pieter en Dries Watelle)
uit Sijsele

Gesnoeid
(Geoffrey Lemmens)
uit Paal-Beringen

Tuinarchitectengroep
E.C.O. bvba (Rik Olivier)
uit Nieuwerkerken (Aalst)

Tuinen Stijn Naeyaert
(Stijn Naeyaert)
uit Izegem

Categorie “Jong Talent”

Guerill
(Pieter Maes)
uit Evergem

Cools
olss Tuinaan
Tuinaanleg
(Toon Cools)
ools
uit Essen
Esssen
se

TUINAANNEMER | 7 | september 2014

3

