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Landelijk hoveniers competitie ‘De Tuin van het Jaar’

Kleine hoektuin in Rotterdam verassend door organische vormen
Zelfs voor een onmogelijke ‘taartpunt’ grond lukt het tuinarchitect Erik van Gelder
(Stijltuinen) om een creatieve, functionele leeftuin te ontwerpen. Vakkundig en met veel
plezier aangelegd door Teo van Horssen Hoveniers geeft dit een interessante
kruisbestuiving.
Tuin met artistieke inslag
Al van verre is te zien dat dit geen doorsnee tuin betreft. Direct in het oog springen de
‘vreemde vorm’ en de blauwe sierhekwerken die uit stalen platen op maat zijn gesneden, naar
aanleiding van tekeningen van de opdrachtgever. Teo van Horssen: ‘ Mevrouw is tekenlerares
en heeft een artistieke smaak én veel gevoel voor kleur. Dat is zowel in huis als buiten te zien
waar bijvoorbeeld grijs-, lila-, paars-, aubergine- en parelmoertinten gebruikt zijn. Niks is in
feite doorsnee en voor een dergelijke tuin ben je bij tuinarchitect Erik van Gelder aan het
goede adres. Hij staat bekend om zijn exclusieve en maatwerk tuinen die sfeervol zijn en
waarin de gebruiker centraal staat. Dat is bij sommige tuinarchitecten wel anders, die
beginnen juist met de planten. ‘Ik houd van die variatie en verscheidenheid, dat maakt de
samenwerking interessant.’

Teo van Horssen: ‘De essentie van tuinieren is het samenspel tussen natuur en mens.’
Opvallende elementen
Op een relatief klein oppervlak valt veel te beleven. Er zijn in deze verrassende hoektuin drie
bomen te bewonderen: Liquidambar styraciflua en twee maal Gleditsia triacanthus ‘Sunburst’
en de nodige vaste beplanting. Verdere opvallende zaken zijn, behalve het artistieke blauwe
sierhekwerk, de diverse zitjes, de plantenbakken met onder meer forse olijfbomen, de strakke
waterelement, de muur van natuursteen strips de relatieve losse, speelse bestrating die
bestaat uit grijze flagstones en platte leisteen split.

Vakmanschap
Teo; ‘Niet iedere hovenier is geschikt voor de uitvoering van zo’n intensief, kleinschalig project
want het vraagt veel kennis van zaken én geduld. Ofwel het is ‘gepriegel’ op de vierkante
centimeter maar dat is voor ons juist een van de uitdagingen, er is met veel plezier aan
gewerkt. We hebben eerst alles afgegraven en vervolgens de ontstane ruimte opgevuld met
tempexplaten. Daarin zijn gaten gegraven voor de vaste plantenborders. De bloembakken zijn
gemaakt van gecoat aluminium en aan de binnenzijde bekleedt met eps-plaat ter bescherming
tegen vorst. Er zijn twee ronde zitbanken die we hebben laten maken uit één plaat natuurteen.
En de flagstones zijn behandeld met onkruid werende voegspecie.’
Voor meer informatie oer de hovenier van deze tuin www.teovanhorssen.nl

Tuinen bekijken op locatie
Om de ‘Tuin van het Jaar’ te vinden, bekijkt een zorgvuldig samengestelde
beoordelingscommissie, die bestaat uit journalisten en vakspecialisten, de inzendingen van de
deelnemende hoveniersbedrijven eerst op papier. Klein of groot, smal of breed, voor-, achter-,
zij-, patio- of daktuin, álles is mogelijk. De commissieleden maken vervolgens in overleg een
selectie en bezoeken de tuinen ter plaatse. Naar aanleiding van deze selectie zijn voor de titel
‘Tuin van het Jaar 2013’ acht tuinen genomineerd.
De focus van de beoordelingscommissie
Bij de bezichtiging van de tuinen ligt de focus van de commissie op een aantal zaken zoals: de
beleving, het type tuin, zit er een verhaal in, is het geheel interessant, heeft de hovenier
rekening gehouden met de wensen van de klant, zijn er ‘tuinelementen’ die in het oog
springen, hoe creatief is het ontwerp, is er aandacht voor duurzaamheid en ecologie, hoe is
het met de toegepaste beplanting en de verhouding groen versus de niet levende materialen,
wat is de kwaliteit van het onderhoud, waaruit blijkt het vakmanschap van de hovenier en zijn
er eventueel verbeterpunten?
Winnaar Tuin van het Jaar 2013
In het voorjaar van 2013 worden de winnaars bekend gemaakt. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is het idee van de diverse categorieën, wat betreft de oppervlakte van de
tuin, losgelaten.
Voor meer informatie over de ontwerper van deze tuin: www.stijltuinen.nl
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Voor meer informatie en foto’s van de tuin kunt u contact opnemen met Erik van Gelder van
Stijltuinen | Exclusieve buitenruimtes 06-16612234 info@stijltuinen.nl

