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Hovenierslego in de race om 
officiële Legoset te worden
Jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze wel-

eens. Dus hoe leuk zou het zijn als kinderen 

met een officiële hoveniers-Legoset zouden 

kunnen spelen en bouwen? Dat was precies 

wat Thomas Geurts dacht.
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Geurts maakt kans om zijn Lego-ontwerp daad-
werkelijk te mogen laten maken door Lego. Via 
Lego Ideas heeft hij een ontwerp ingeleverd 
van een hoveniersteam in een park, uitgevoerd 
in Lego. Geurts is een echte Lego-fan, maar 
heeft ook een passie voor natuur en groen. 
Daarbij laat de Legobouwer weten: ‘Er is eigen-
lijk weinig in Lego op dit gebied. Er zijn enkele 
bosbouwsets, maar niks uit het hoveniersvak. 
Dus wat dat betreft, hoop ik ook een beetje een 
gat in de markt te dichten.’

De set
De set bestaat uit een klein parkje met een 
boom. ‘Een grote tak van die boom is een-
voudig te verwijderen, zodat de man met de 
kettingzaag de boom kan trimmen. Verder zit 
er een stuk gras bij, een kleine vrachtauto met 
dubbele cabine en een aanhanger met een 
zeroturnmaaier erop.’ Bij de set worden drie 
hoveniers geleverd: twee mannen die werken 
met de bosmaaier en de kettingzaag; de dame 
rijdt op de zeroturn.
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Stemmen
Bij Lego Ideas kunnen Legofans uit de hele wereld hun ontwerpen inzenden. Andere Legofans kunnen 
daarop stemmen. Iemand die meer dan 10.000 stemmen krijgt, maakt kans op het uitbrengen van het 
ontwerp als officiële Legoset. Op het moment van schrijven heeft deze set ongeveer 1500 stemmen. 
Wij roepen onze lezers dan ook op om massaal te stemmen op deze set, want het is toch leuk als er een 
officiële hoveniersset komt. Geurts: ‘In de praktijk halen ongeveer dertig inzendingen de 10.000 stemmen 
per kwartaal, waarvan er dan één of twee daadwerkelijk door de screening van de Lego Group komen.’

Stemmen op de set van Geurts kan na het scannen 

van de QR-code hiernaast. Je komt dan eerst op de 

website van De Hovenier terecht en je vindt daar 

een link naar de stembus.

Bij de set worden drie hoveniers 
geleverd: twee mannen die werken 
met de bosmaaier en de kettingzaag 
en een dame op de zeroturn


