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Eerste plaats bij hovenierscompetitie de Tuin van het Jaar 2012
Categoriewinst voor GroenXpert uit Wijchen dankzij loungetuin in Groesbeek
Een loungetuin die GroenXpert uit het Gelderse Wijchen aanlegde in Groesbeek, is bijzonder goed
beoordeeld in de categorie ‘midden 200 tot 500 m2’ van de hovenierscompetitie De Tuin van het
Jaar. Met de tuin eindigde het hoveniersbedrijf op de eerste plaats in de categorie.
De landelijke hovenierscompetitie De Tuin van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd door het HIC,
dat daarmee de groene sector wil promoten. Een vakjury beoordeelt de door de hoveniersbedrijven
ingezonden tuinen voor in verschillende categorieën. De loungetuin die GroenXpert uit Wijhchen
aanlegde in het Groesbeek (Gelderland), werd als beste gezien in de categorie midden 200 tot 500
m2. De overige categorieën zijn klein tot 200 m2 en groot boven 500 m2.
Oordeel vakjury: ‘Mediterrane sfeer met goede aansluiting’
De onderbouwing van de vakjury voor de nominatie van GroenXpert luidt: ‘Een tuin met een
mediterrane loungesfeer die opvalt door mooie aansluitingen tussen tuin, woonhuis en omgeving.‘

Over de hovenier
GroenXpert realiseert tuinen die perfect aansluiten op de omgeving, het woonhuis en de wensen van
de klant. Trefwoorden voor het bedrijf zijn: creativiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Bezoek voor
meer informatie www.groenxpert.nl.
Beoordelingscriteria
De vakjury beoordeelt de tuinen op criteria als het ontwerp, de toepassing van materialen, de
beplanting en de techniek van de aanleg. Ook kijkt de jury of rekening is gehouden met de wensen
van de tuineigenaren.
1. Algemeen
1.1. Uitwerking opdrachtformulering
De opdracht was het ontwerpen van een bijgebouw/loungeruimte en de aanpassing van de tuin
daarop. Daarnaast waren de specificaties: sfeervolle en strakke vormgeving, ruime lounge– en
zitgelegenheid, behoud van bestaande beplanting, hergebruik van materialen, lichtplan en
onderhoudsvriendelijkheid. De hovenier is er in geslaagd de genoemde specificaties te verwerken.
1.2. Typering tuin
Loungetuin in mediterrane sfeer, aangelegd in 2010

2. Ontwerp
2.1. Planvorming
De tuin, de overkapping annex loungeruimte, het huis en het interieur sluiten perfect op elkaar aan
en vormen samen een harmonieus en open geheel. De overgangen naar de omgeving zijn mooi
verzorgd: de achterkant van de tuin en de bomen aan de overzijde van de weg doen mee in het
ontwerp. Met de leibomen is privacy ten opzichte van de buren aangebracht. De tuin is in
mediterraan concept uitgevoerd en de creativiteit waarmee dit is gebeurd is aansprekend. De balans
tussen ruimte en massa is goed in het ontwerp maar de in de praktijk moet de jonge beplanting nog
‘opboksen’ tegen de dode materialen. Als de tuin is volgroeid zal deze onevenwichtigheid zijn
opgeheven.
2.2. Materialisatie
De gekozen materialen passen in het ontwerp en de kleurstelling versterkt het concept. Er zijn veel
verschillende soorten materialen toegepast. Dit is een gewaagde keuze die goed is uitgepakt. Het
tuinmeubilair en andere accessoires zijn stijlvol. De verlichting is goed.
2.3. Beplanting
De assortimentskeuze van beplanting is overwegend goed. De beplanting straalt rust uit en past in
het mediterrane concept, met uitzondering van de onderbeplanting: daar had de aansluiting op het
concept sterker gekund. De dieptewerking in de tuin is op een goede manier aangebracht door de
toepassing van (solitaire) palmen en goed gebruik van het omliggende bos. Het seizoensbeeld is
goed.

3. Techniek van de aanleg
3.1.Grondbewerking en (half)verharding
De grondbewerking en de waterafvoer zijn vakkundig uitgevoerd en aangelegd. De verhardingen zijn
netjes en goed afgewerkt.
3.2. Constructies
De toegepaste constructies zijn onder andere een bijgebouw, tuinmuren, een terras, een vlonder en
een vijver. Deze zijn prachtig en vakkundig geconstrueerd. De afwerking klopt tot in detail en
vertoont raffinement.
3.3. Beplanting
De conditie van de beplanting is goed, hoewel een palm en de taxus aandacht behoeven. Het
plantverband is goed maar niet optimaal: er zijn hier en daar open plekken te zien. Dit geldt ook voor
de inboet. De beplanting is vakkundig verwerkt.
3.4. Onderhoud
Het onderhoudsbeeld van de tuin is netjes en verzorgd. Dit geldt zowel voor de beplanting, de
verharding als voor de constructies. De vijver is mooi helder.
4. Eindoordeel jury
Een tuin met een mediterrane loungesfeer die opvalt door mooie aansluitingen met het woonhuis en
de omgeving. Het mediterrane concept is goed uitgewerkt, zowel in materialen en accessoires als in
de beplanting. Een mooie, verzorgde en vakkundig aangelegde tuin.

