Hovenier: waar ben jij
trots op?
Verras ons met jouw showproject en jij staat in de volgende uitgave van vakblad
De Hovenier
Als hovenier weet jij als geen ander dat je met snoeischaar, hark en schoffel wonderen kunt verrichten. Een tuin heeft aan het eind van de dag soms een
ware metamorfose ondergaan, waarop jij apetrots bent! Wij dagen jou uit om ons te verrassen met je mooiste resultaat. Dus stuur ons een foto met een
korte omschrijving van de tuin die jij in een parel hebt weten te veranderen en maak kans op een plekje in deze rubriek!
Auteur: Guus van Rijswijck

Als hovenier doe je dagelijks je stinkende best
om de groezeligste tuin om te toveren in een
waar paradijs. Toch krijg je daarvoor niet altijd
de waardering die je verdient. Jammer toch? Met
deze rubriek bieden we je de mogelijkheid om je
mooiste werkresultaat te tonen aan onze lezers.
We hopen dat jij niet te bescheiden bent om ons te
laten weten waar je trots op bent.
Ter inspiratie hebben we hieronder alvast enkele
projecten voor je op een rij gezet. Deze variëren
van een biodiversiteitstuin tot een groene fietsbrug met bomen. We zien je inzending graag
tegemoet.
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Biodiversiteitstuin op bedrijventerrein Helmond
Du Pré groenprojecten maakte onlangs bekend
een tweede biodiversiteitstuin te mogen aanleggen in Helmond. Na Manders Totaal wordt de
tweede biodiversiteitstuin van de stad een feit. Het
gaat om de tuin bij het bedrijf Arte.
Du Pré vertelt erover: 'Deze tuin is zowel bedoeld
voor het eigen personeel als de medewerkers van
omliggende bedrijven. Veel medewerkers maken
een wandeling tijdens de lunch; dit kan perfect in
de groene biodiversiteitstuin. Hiermee levert de
tuin een positieve bijdrage aan de gezondheid van
mensen en een groene leefomgeving voor vogels,

insecten en meer. Op dit moment zijn we bezig
met het grondwerk; de afronding volgt snel.'
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Metamorfose voor daktuin Hoogheemraadschap van Delfland
In Delft werd de afgelopen periode de huisvesting van het Hoogheemraadschap
van Delfland gerenoveerd. Ook de buitenruimte werd daarbij opnieuw aangelegd. De realisatie hiervan werd verzorgd door aannemingsbedrijf Jos Scholman
in opdracht van bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg. De circa 2500 vierkante
meter grote daktuin – het binnenterrein ligt grotendeels boven de ondergrondse parkeergarage – werd helemaal opnieuw ingericht en vanaf de basis
opgebouwd. De ondergrond werd gereedgemaakt met wortelwerende dakbedekking en een Diadrain-drainagesysteem. Na de grove zandlaag vormden de
granieten banden de afbakening van de tuin. Het plaatsen hiervan gebeurde in
stappen. De banden vormden het eerste zichtwerk, waarna de binnentuin verder werd opgebouwd. Met de realisatie van de fietsenstallingen en zitelementen
en de afronding van het straatwerk zijn de puntjes op de i gezet en is het resultaat zichtbaar.

Amstelveen krijgt fietsbrug met bomen
De gemeente Amstelveen krijgt een groene fietsbrug die wordt ingericht met bomen. Het ontwerp werd door de bewoners gekozen na een publieke stemronde.
De bewoners konden kiezen uit vier verschillende ontwerpen. De brug met bomen, in de stemronde aangeduid als 'Brug B', kwam als absolute winnaar uit de
bus. Het ontwerp kreeg maar liefst 77% van de stemmen. De overige ontwerpen kregen ieder zo'n 7% van de stemmen. In totaal zijn bijna 12.000 stemmen
uitgebracht op de vier ontwerpen. De architecten van het winnende ontwerp, Paul de Ruiter architects en CULD, krijgen opdracht om het schetsontwerp uit te
werken.
Herbert Raat (VVD), wethouder A9: 'Amstelveen heeft overduidelijk gekozen. We zijn overweldigd door het succes. Dit laat zien dat inwoners graag willen
meebeslissen over hoe hun stad eruit komt te zien. Het ontwerp past goed bij het groene karakter van de stad. Wat mij betreft is de volgende stap Amstelveners
te laten nadenken over een naam voor de brug. We zullen de komende tijd kijken hoe we dit precies gaan vormgeven.'
De bouw van de fietsbrug wordt tijdens de laatste fase van het project ‘verbreding A9’ gerealiseerd (uiterlijk 2024-2026).
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