> Verenigingsleven

Wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer 2016-2017’

Vakmanschap van de Vlaamse
tuinaannemer in de schijnwerpers
Al 20 jaar 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 tuinaanleg en boomkwekerij en coördinator Rit
Vangeel. Op 21 oktober werden te Kontich de winnaars 2016-2017 bekroond.
Rit Vangeel, coördinator van dit promotieproject opende de laureatenhuldiging.
Zij legde op haar eigen geanimeerde
manier uit hoe de jurering dit jaar is
verlopen. De ingezonden realisaties van
de kandidaten werden in de loop van de
maand juni beoordeeld op stielkennis en
vakmanschap door een preselectiecommissie. Daarna werden deze projecten
beoordeeld door een zeskoppige jury,
bestaande uit een tuin- en landschapsarchitect, twee tuinaannemers, een
plantendeskundige, een groenjournalist
en een boomkweker. De categorieën zijn:
<250 m², tussen 250-1000 m² en >1000
m², jong talent en groen kleurt.
Gastspreker was Vlaams minister Joke
Schauvliege. Zij had vooral bewondering
voor het vakmanschap van de tuinaannemer dat aan de hand van deze wedstrijd
wordt gepromoot bij het grote publiek. De
groene gedachte m.a.w. de boomkwekerij- en tuinaanlegsector meer en beter

betrekken bij openbare (bouw)projecten,
is haar zeer genegen. Via haar beleid probeert ze dit te realiseren in de praktijk.
Ivo Pauwels, voorzitter van de eindjury
stelde de tuinen van de laureaten voor.
Kenmerkend voor deze editie was dat
er opvallend veel groene tuinen aan
bod kwamen. Niet alleen de creaties
met bloemen en planten maar ook een
weldoordacht scala aan verhardingsmaterialen wist tijdens deze editie de jury te
charmeren. Leden van Groen Groeien

namen dit jaar met succes deel en kaapten heel wat prijzen weg.
Viridis Tuinarchitectuur (André Goemaere)
won goud in de categorie ‘Groen kleurt’
voor het meest innovatieve groenassortiment. Deze categorie biedt de laureaat
naast de erkenning van zijn uitmuntend
algemene vakmanschap een extra erkenningslabel naar groenspecialisatie toe.
Andermaal kreeg naast de vakjury ook
het brede publiek een stem in deze
wedstrijd. Er werd gevraagd om op een
website uit de 15 geselecteerde tuinen
hun favoriet aan te duiden. Ze kregen
hiervoor ruim een maand de tijd en konden zo in aanmerking komen voor een
tuinaanlegcheque van 1.000 euro. De
favoriet van het publiek werd de tuin van
Frederiek Snaet, de gouden winnaar in
de categorie >1000 m².
Met deze wedstrijd wil de tuinaanlegsector 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. 
Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
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