De kleurrijke rotonde in het Noord-Hollandse
Warmerhuizen wint de titel Mooiste Rotonde
van Nederland 2020. De rotonde wordt in
volksmond toverbal genoemd omdat hij met
alle seizoenen mee kleurt.
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Toverbal is de Mooiste Rotonde
van Nederland 2020
‘Een rotonde als een toverbal waarop de seizoenen zich het gehemelte kapot zuigen’
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Samenwerking
De samenwerking tussen de drie bedrijven is
niet altijd gebruikelijk in de hovenierssector.
Maar de bedrijven zijn blij dat hun gezamenlijke rotonde nu is bekroond met deze landelijke prijs. Ze hopen dat samenwerking in de
groensector meer de norm gaat wordt. Maikel
Ruiter van Hoveniersbedrijf Mats Blom: ‘Ik ben
nu net één jaar eigen ondernemer toen ik door
Ruud werd gevraagd om de rotonde mee aan
te leggen. Ik vond het een leuke kans om mijn
netwerk in de omgeving uit te breiden en meer
werk binnen te halen. Dit is beide goed gelukt.’
Ruud Vermeer van Meneer Vermeer Tuinen: ‘Het
hoveniersvak is enorm breed en door samen
te werken leer je continu van elkaar. Dat is heel
fijn.’ Groenvoorziener Daan Bruin: ‘Ik denk dat
onze samenwerking heel goed werkt omdat we
alle drie een andere specialiteit hebben. Dan
valt het concurrentieverhaal weg en vullen we
elkaar heel mooi aan. Je zou kunnen zeggen
dat ik de spierballen heb, Maikel de souplesse
en Ruud de creatieve geest.’
Kapot gehemelte
In het dorp heeft de rotonde al veel los
gemaakt. Zo is er zelfs een gedichtje gewijd
aan de rotonde. ‘Een rotonde als een toverbal waarop de seizoenen zich het gehemelte
kapot zuigen.’ Een van de medewerkers van
Vermeer sprak deze dichterlijke zin uit tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde.
Vermeer: ‘Het duurde ongeveer een week
voordat deze zin was ingedaald. Zo is ook de
bijnaam van de rotonde ontstaan.’ Ruiter: ‘Het is
mooi om te zien hoe de rotonde leeft. Het hele
dorp praat over de Toverbal. Voor ons als hoveniersbedrijf is dit verfrissend. Normaal maak
je een tuin voor één familie, nu creëer je iets
gemeenschappelijks voor iedereen.’ Vermeer: ‘Ik
vind het extra bijzonder dat we hebben gewon-
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Vakblad De Hovenier en Vakblad Stad+Groen
gingen voor de derde keer op zoek naar de
mooiste rotonde van Nederland. Inmiddels is
de winnaar bekend! Of beter gezegd winnaars,
dit keer gaan maar liefst drie hoveniersbedrijven er met de prijs vandoor. Meneer Vermeer
Tuinen, Daan Bruin Groenvoorziening en hoveniersbedrijf Mats Blom werkten samen aan de
verrassende rotonde die geen dag hetzelfde
is. Dinsdagochtend 2 februari, terwijl sneeuw
voorzichtig neerdwarrelde, ontvingen de
bedrijven de trofee voor de Mooiste Rotonde
2020 uit handen van redacteur Willemijn van
Iersel.
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nen met zo’n groene rotonde. Als je kijkt naar
de andere genomineerde rotondes, zie je ook
veel dode materialen. Zoals verharding, cortenstaal, kunst of beelden. Het is leuk dat een puur
groene rotonde de prijs nu wint.’
Oordeel vakjury
Uit zo’n zeven inzendingen werd de rotonde
De Toverbal als beste beoordeeld door een
zeskoppige jury, bestaande uit Edo Post
Uiterweer, directeur van De Aar Hoveniers,
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel, Hein van
Iersel hoofdredacteur vakblad De Hovenier en
Stad+Groen, hovenier en weggebruiker Marion
van Beuningen, Arie van der Hout van Arie
Tuinarchitectuur, Ben van Ooijen directeur van
de Tuinen van Appeltern en Danny Lubbers
directeur ingenieursbureau Smitsrinsma.
De jury roemde de veranderlijke kleurrijke uitstraling van de rotonde. Uiterweer die de vorige
editie met de hoofdprijs naar huis ging zei over
zijn opvolger: ‘Dat deze rotonde elk seizoen
compleet veranderd qua kleur en uitstraling
vond ik sterk. Wat mij betreft een terechte winnaar.’ Hoofdredacteur Hein van Iersel: ‘De naam
toverbal zegt eigenlijk alles, door de opeenvolging van kleuren is het keer op keer een fantastisch en verrassend beeld.’
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Groene rotondes
De gemeente Schagen wilde drie rotondes vergroenen om de biodiversiteit te stimuleren. De
enige aanvullende eis daarbij was het toepassen van biologische bloembollen. In de NoordHollandse gemeente zijn immers veel bollenboeren actief, zo hebben de rotondes direct
een mooie link met de omgeving. Daarnaast
heb je door de toepassing van bollen al vroeg
in groeiseizoen nectar voor insecten. Dit draagt
weer bij aan de biodiversiteit. Ruud Vermeer
kreeg hierbij de opdracht om één rotonde te
ontwerpen. Twee andere rotondes binnen de
gemeente werden ontworpen door Ted Smit bij
de gemeente Schagen. Volgens de hoveniers is
er binnen de gemeente een onderlinge strijd
tussen inwoners welke rotonde het leukst is. Er
zijn aanhangers voor de Toverbal en aanhangers voor de andere groene rotondes. Met het
winnen van de titel De Mooiste Rotonde van
Nederland is deze strijd wellicht gestreden.
De hoveniersbedrijven winnen niet alleen de
prestigieuze titel met bijpassende bokaal, maar
ook een uitgebreide reportage in vakblad De
Hovenier én als de horeca haar deuren weer
opent: een toepasselijk rondje van de zaak.
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