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De voorbereiding
In november 2019 werd in Houten het ontwerp 
bekendgemaakt. Thijs en Guus begonnen zich 
in de kerstvakantie al voor te bereiden op de 
wedstrijd. Guus Kanters: ‘We zijn op 2 januari 
begonnen met oefenen. Toen hebben we met 
onze docent en coach de aanpak besproken. 
Eerst neem je de tekening door: hoe ziet het 
eruit, waar moeten we aan denken, wat is de 
beste aanpak, wat doen we het eerst en wat 
doen we het laatst? Daarna hebben we nog een 
dag gewerkt met de materialen. We oefenden 
toen met het vouwen van het folie, omdat we 
met een verhoging te maken kregen. Verder 
kregen we vanuit de school extra uren, die 
we besteedden aan het maken van een proef-
aanleg met de stopwatch erbij. Thuis gingen 

we aan de slag met de theorie. Niet elke plant 
kan overal staan, dus hebben we opgezocht 
waar bepaalde planten het liefst staan. Op 
basis daarvan hebben we ons beplantingsplan 
gemaakt. Van een ander soort hout dan in 
de wedstrijd wordt gebruikt, hadden we een 
vergelijkbare pergola gemaakt, om de verbin-
dingen en de lattenstructuur alvast in kaart te 
krijgen.’

De wedstrijd
De vier teams begonnen vrijdagochtend 24 
januari om 8.30 uur; zaterdag om 15.00 uur 
moesten ze hun werk neerleggen. Binnen een 
relatief kort tijdsbestek van zo’n twintig uur 
moesten de deelnemers een tuin aanleggen 
van ongeveer 25 m2. Elk team werkte met 

hetzelfde ontwerp, aangeleverd door ontwerp-
bureau Vis à Vis. Het ontwerp bestond uit een 
tekening, een plattegrond, een 3D-tekening 
met technische details, maatplannen, een plan-
tenlijst, een materialenlijst en eisen die gesteld 
worden aan zichtbare onderdelen.

Ontwerpbureau Vis à Vis staat bekend om zijn 
duurzame en ecologisch verantwoorde con-
cepten en gaf vanuit die visie opdracht om zo 
min mogelijk restmaterialen over te houden. 
‘De banden van de trap moesten we handmatig 
knippen en het overtollige materiaal moest 
zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat viel 
nog niet mee, omdat alles natuurlijk wel maat-
werk is. We hadden in principe genoeg banden, 
maar vanuit het thema duurzaamheid besloten 
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we om de banden te hergebruiken. Uiteindelijk 
hadden we maar één emmer afval van alle 
materialen die we gebruikt hebben’, vertelt 
Guus Kanters.
Voordat de teams met de realisatie begonnen, 
kregen ze een casus voorgelegd over bodem 
en bemesting. Deze casus werd door de jury in 
de beoordeling meegenomen. Tijdens de wed-
strijd sprak de jury de deelnemers aan met vra-
gen over de gemaakte keuzes. ‘Het is niet alleen 
maar het maken, het is ook het theoretisch 
plaatje’, zegt Huub van Aar (docent hovenier, 
tuin- en landschapsinrichting). ‘Op de niveau 
4-opleiding bestaat een groot deel van het les-
pakket uit theorie. Denk daarbij niet alleen aan 
ontwerpen, maar ook aan onderdelen als cal-
culeren, begroten, aanbesteden, verdelen van 
het werk en bodemanalyse. Het is voor deze 
jongens een geweldige ervaring, en ook voor 
de andere leerlingen op school die dit zien. We 
hopen dat deze wedstrijd extra motivatie geeft 
om hierna zelf aan de slag te gaan als hovenier. 
En het biedt een kans om de mooie dingen te 
laten zien die we hier maken.’

Computer kiest winnaar
De jury bestond uit vakmensen uit de hove-
nierswereld zonder binding met de deelne-
mende scholen, zoals Timo Kruize van K&M 
Hoveniers. Kruize heeft in het verleden de 
Nationale Wedstrijd Tuinaanleg gewonnen en 
in 2017 meegedaan aan Worldskills, dat toen in 
Abu Dhabi werd gehouden. ‘We hebben geke-
ken naar de veiligheid, de samenwerking, de 
maatvoering in de tuin, het esthetische verhaal 
en de uiteindelijke oplevering. Tijdens de 
wedstrijd hebben we alle teams geïnterviewd 
over beplantingscriteria. Daarop scoorde team 

ACHTERGROND
3 min. leestijd

Deelnemende teams voorronde Nationale Wedstrijd Tuinaanleg in Nijmegen:
• Lentiz MBO Maasland • Helicon MBO Nijmegen
• Curio MBO Etten-Leur • Wellantcollege MBO Houten

Winnaar
Helicon MBO Nijmegen, Thijs Janssen en Guus Kanters

Overige voorronden:
• Hardenberg – winnaar:  Zone MBO Zwolle, Olaf Wassens en Robert van Rhee
• Velp – winnaar:   Zone MBO Almelo, Dennis Eerdman en Ryan van den Bos
• Houten – winnaar:  Helicon Boxtel, Stijn van den Beuken en Juul Verbeeten

‘Ontwerpbureau Vis à Vis gaf 
opdracht om zo min mogelijk 
restmaterialen over te houden’

Thijs Janssen (links) en Guus Kanters (rechts)

De jury feliciteert de winnaars

Afwerking pergola

Ontwerpschets (uit pdf: Ontwerp Vis a Vis)
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Helicon hoog. Het team toonde veel kennis van 
zaken. Het feit dat ze weinig afval hadden, was 
niet doorslaggevend, maar telde wel mee. De 
teams zaten elkaar op veel onderdelen op de 
huid en dan komt het uiteindelijk op millime-
terwerk aan. We kunnen niet precies zeggen 
op welke aspecten het team van Helicon heeft 
gewonnen, omdat er zoveel variabelen waren 
waarmee rekening gehouden werd. Op alle 
onderdelen kwam er een beoordeling en uitein-
delijk bepaalde de computer de winnaar.’

Samenwerking Helicon en excellente 
leerbedrijven
In Nijmegen bestaat groen onderwijs al meer 
dan honderd jaar. Helicon beschikt daardoor 
over veel kennis en expertise in het groene vak, 
die met veel passie worden doorgegeven aan 
de studenten die bij Helicon een hoveniersop-
leiding volgen. Ook heeft de school een groot 
bedrijvennetwerk opgebouwd om de praktijk 
nog meer in huis te halen. Huub van Aar: 'Wij 
hebben het VHG-certificaat “excellente school” 
en werken samen met vijftien excellente leerbe-
drijven. Vier keer per jaar helpen zij ons met de 

schooltuin en met het geven van cursussen. Op 
die manier werken we een heel nauw samen. 
Onder die excellente bedrijven zitten onderne-
mers uit de grootgroensector, een gemeente, 
enkele grote en kleine hoveniersbedrijven 
en een kwekerij. Alle mogelijke organisaties 
en gebieden waarin onze studenten kunnen 
uitstromen worden vertegenwoordigd in deze 
excellente leerbedrijven. Er is in de groensector 
veel vraag naar vaklieden; daarom durven we 
100 procent baangarantie te geven. 98 procent 
van onze leerlingen gaat het hoveniersvak in; de 
meesten daarvan gaan op niveau 2 en 3 direct 
als stagiaire het werkveld in.'

Na de opleiding
Thijs Janssen: 'Ik weet nog niet precies wat ik 
hierna ga doen. De open dagen van de vervolg-
opleidingen hebben mij niet genoeg duidelijk-
heid gegeven over wat ze te bieden hebben en 
wat ik er kan leren. Als ik het niet interessant 
genoeg vind, ga ik werken voor een hovenier 
en doorgroeien in het vak, of eventueel zelf 
een hoveniersbedrijf starten.' Ook Guus Kanters 
heeft plannen om voor zichzelf te beginnen. 

Gezien de grote vraag naar personeel in de 
hovenierswereld zal het voor beide winnaars 
niet moeilijk worden om passend werk te vin-
den. Maar eerst op naar Den Bosch, naar het NK!

‘Hopelijk motiveert deze wedstrijd 
om hierna zelf aan de slag te gaan 
als hovenier’

Helicon groenopleidingen
Niveau 2 – Medewerker hovenier
Niveau 3 – Vakbekwaam medewerker 
(meewerkend voorman) hovenier
Niveau 4 – Opzichter/uitvoerder

Afwerking vlonder

Afwerking beplanting

Wet look aanbrengen

Versiering pergola
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