Vakjuryrapport
Competitie Tuin van het
Jaar 2015

Beordeling:
Tina Lenz, art director tuinmagazine Groei & Bloei
Esther Kruit, Buro KruitKok Landschapsarchitectuur,
bestuurslid NVTL
Ruud Snijders, Innogreen
Ruud Aanhane, tuin & landschapsontwerper
Giel van der Palen, eigenaar hoveniersbedrijf
Henk Dijkman, uitgever / fotograaf Terra‐Architectura
Stef Groenleer, GroenLeer Training en Advies
Redactie eindrapportage:
Elzeline Fischer – Elzeline, Goed Geregeld, projectleider
Fotografie:
Henk Snaterse - Foto Snaterse
Videograaf:
Arthur Huizinga - ArtVide

De tuinen
Op 24 en 25 augustus 2014 heeft de jury de volgende genomineerde tuinen bezocht:
1. STADSTUIN BIJ KANGOEROEWONING
Locatie: Dronten, familie De Vries
Anno2000
2. LANDSCHAPSTUIN MET JAPANSE ACCENTEN
Locatie: Dwingeloo, familie Hooft
Booiman Tuinen
3. EIGENTIJDSE LANDSCHAPSTUIN / NATUURTUIN >> winnaar Tuin van het Jaar 2015
Locatie: Dalen, familie Sanders
Reuvers Buro voor Groene Ruimtes
4. ARCHITECTONISCHE, MODERNE TUIN >> winnaar Tuin van het Jaar 2015 namens
Locatie: Aalten, familie Teeuwsen
de stemmers Facebook
Hoveniersbedrijf Esselink
5. DAKTUIN MET VERSCHILLENDE NIVEAUS
Locatie: Dordrecht, mevrouw Reurink
Teo van Horssen Hoveniers
6. MODERNE LANDSCHAPSTUIN
Locatie: Oosterhout, familie De Lange
Kamsteeg Tuinen
7. MODERNE BORDERTUIN MET ZEN GEVOEL
Locatie: Tilburg, familie Roos
Munter Tuinprojecten
8. FANTASIETUIN
Locatie: Wijchen, familie Van de Pol
GroenXpert
9. STADSTUIN OF KLEIN PARADIJSJE
Locatie: Nijmegen, mevrouw Otten
De Vrije Ruimte

GroenXpert

De heer Gerwin van de Pol
Kraaijenberg 7417
6601 SC Wijchen

Locatie
G.T.M. van de Pol
Kraaijenberg 7417
6601 SC Wijchen

1. Wat is je eerste gevoel over deze tuin? Wat is je beleving?
Een exotische, knusse stadstuin.
2. Hoe noem je deze tuin (type)? Geef een korte beschrijving.
Een Fantasietuin.
3. Is deze tuin redactioneel interessant? Op welke manier? Bedenk een eigentijdse,
redactionele invalshoek.
Ja, vanuit het oogpunt dat in een kleine tuin ook veel mogelijk is. Er is veel bestrating,
maar ook groen en verticaal groen langs de pergola en erfscheiding. Voor een item
over kleine familietuinen zou deze tuin heel geschikt zijn.
4. Waaruit blijkt dat de hovenier rekening gehouden heeft met de wensen van de
tuineigenaar? Wat heb je daarover gehoord?
De hovenier en de eigenaar zijn dezelfde persoon.
5. Beschrijf enkele ‘tuinelementen’ die in het oog springen. (o.a. vijver, moestuin,
terras, borders, verhardingen, constructies, grondbewerking)
De tuinhaard, de vlonder met de zandbak eronder verstopt, de tuinpoort, de
palenconstructie en de palm.
6. Zeg iets over het ontwerp. Denk aan creativiteit, originaliteit, materiaalgebruik,
passend bij het huis, beplanting, etc.
Het ontwerp gaat uit van twee zitplekken die door de pergola met begroeiing gescheiden
zijn. Er ontstaat daardoor diepte in de tuin en een besloten plek achter in de tuin die
meerdere functies heeft; kinderspeelplaats en zitplek ’s avonds bij het haardvuur.
De beplanting past heel goed in het thema, denk hierbij aan de albizia, bamboe, druif enz.
7. Is er aandacht voor duurzaamheid en ecologie? Waaruit blijkt dat onder andere?
Oude materialen zijn hergebruikt.
8. Wat vind je van de toegepaste beplanting? Kleur, vorm, structuur, combinaties, enz.
Geef een voorbeeld van wat je aanspreekt.
Goed gedaan. De beplanting biedt mooie combinaties met veel variatie, zonder
rommelig te worden.

GroenXpert

9. Vertel iets over de verhouding tussen het aanwezige groen en de niet- levende
materialen.
Doordat er veel verticaal groen is, is de balans goed. In een kleine tuin is dat moeilijker
omdat je de tuin ook wilt beleven en bewonen; dat was een eerste eis van de eigenaar.
10. Wat is de kwaliteit van het onderhoud?
De kwaliteit van het onderhoud is goed.
11. Waaruit blijkt het vakmanschap van de hovenier?
Uit het beplantingsplan en de aanleg ervan. Daarnaast ook uit de constructies.
Een idee vormgeven, dat is waar het om gaat, en dat is goed gelukt.
12. Zijn er in deze tuin volgens jou, verbeterpunten? Welke? Wat had je graag anders
willen zien?
Het voorgedeelte had wel iets meer besloten mogen zijn.
Overige opmerkingen
Leuke gezinstuin.

