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Op de Vakbeurs Openbare Ruimte in september kiezen de vakbladen Stad+Groen en De Hovenier de mooiste rotonde van Nederland. We hebben 

inmiddels al veel inzendingen binnengekregen en die willen we u natuurlijk niet onthouden. Per rotonde plaatsen we een foto en een korte beschrijving 

van het project door de inzender. Blijf intussen vooral rotondes insturen naar redactie@nwst.nl!

Inzendingen voor de 
Mooiste Rotonde van Nederland

Anno2000
Hoveniersbedrijf Anno 2000 heeft een rotonde in Dronten ingezonden. Dit is 
de eerste rotonde die bewoners en bezoekers van Dronten tegenkomen aan 
de Wissel/Fazantendreef. De rotonde moet hen verrassen met haar fleurige 
weelde. Zo'n 1500 kleurrijke vaste planten vrolijken de entree van Dronten op. 
De beplanting bestaat uit vaste planten, siergrassen, heesters en bomen. Het 
prachtriet zorgt voor een perfecte aansluiting met de omgeving. Het is een 
mooie belevenis om het openbaar groen met kleur te zien spetteren.

Loohorst Landscaping
Loohorst Landscaping sponsort sinds 2014 een rotonde in Ermelo. De rotonde 
bevindt zich aan het einde van de afrit Horst/Ermelo van de A28. Het ontwerp 
van de rotonde is gebaseerd op de inspirerende omgeving van de rotonde. Je 
ziet drie onderdelen terugkomen: het strandgebied in de vorm van de emmer 
(Loohorst-blauw) en schelpen, de Veluwe en het bosgebied in de vorm van de 
dennenboom (Pinus) in de emmer, en de lagere graslanden en ontginningen 
in de rijke beplanting, die een mooie seizoenbeleving biedt. Voor extra kleur is 
er klaproos ingezaaid.

Bartelds 
Hoveniersbedrijf 
Bartelds Hoveniersbedrijf doet mee met een roton-
de in het Groningse Haren. De rotonde is door 
Bartelds ontworpen, aangelegd en wordt door hen 
onderhouden. Een aantal keren per jaar wordt de 
rotonde uitgerust met een thema in de vorm van 
een spreuk van Loesje over de actualiteit of het sei-
zoen. Het logo van de gemeente Haren bevat een 
molen en de stralen in het ontwerp verwijzen naar 
de wieken van de molen. De toegepaste beplan-
ting bestaat uit Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, 
Fagus sylvatica, Hydrangea pan. ‘Limelight’, Rosa ‘Ice 
Meidiland’, Persicaria bistorta ‘Superba’, Rudbeckia f. 
‘Goldsturm’ en Nepeta f. ‘Six Hill’s Giant’.
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Hoveniersbedrijf De Overhaag 
In 2014 maakte hoveniersbedrijf De Overhaag voor drie rotondes in 
Wijchen een ontwerp met het thema ‘De kleine harde werkers’. Daarmee 
wilden zij een actueel thema belichten: de bijensterfte. De uitwerking 
en uitvoering zijn in samenwerking met studenten van het mbo Helicon 
Nijmegen opgepakt. De leerlingen hebben daarbij nagedacht over de 
praktische haalbaarheid, het materiaalgebruik en het thema werken langs 
de weg, en hebben de rotondes onder begeleiding van de voorman van 
De Overhaag zelf aangelegd. Het betreft gezamenlijke sponsering van De 
Overhaag en Helicon.

De Jong Groenbeheer
In juli is in Werkendam een rotonde geopend die uniek voor Nederland is. 
Het is een rotonde waarop een heuse scheepsboeg is geplaatst. De rotonde 
in de gemeente Werkendam is geadopteerd door De Jong Groenbeheer en 
Werkendam Maritime Industries. Iedereen die Werkendam binnenkomt, kan 
letterlijk en figuurlijk niet om de rotonde heen. 

Kleijweg Hoveniers
Dit voorjaar heeft Kleijweg Hoveniers een rotonde aangelegd in Midden-
Delfland. Door noodzakelijke aanpassingen aan het wegennetwerk kon een 
nieuwe rotonde in het plan opgenomen worden. Het ontwerp is ingediend in 
overleg met de gemeente. Vervolgens is het hoveniersbedrijf met een tuinar-
chitecte aan het brainstormen geslagen en zijn er meerdere plannen uitge-
werkt. De rotonde is een toegangspoort tot de gemeente Midden-Delfland. 
Door het positieve groenbeleid van de gemeente zijn verschillende planten-
soorten behouden gebleven die tot voor kort nog zelden te zien waren in 
het leefgebied. Eén daarvan is de dotterbloem, die weer helemaal terug is 
in Midden-Delfland. De dotterbloem staat symbool voor het succes van het 
natuurbeheer in Midden-Delfland. Het hoveniersbedrijf ontwierp en testte de 
dotterbloemen en heeft ze uiteindelijk laten construeren van cortenstaal.

Snijers Tuinen
Sinds een aantal maanden is Snijers Tuinen betrokken bij de hoofdrotonde van 
Zeewolde. Achter de aanleg van deze rotonde zit een verhaal. De gemeente 
stelde een aantal eisen aan de rotonde; deze moest onder andere kenmerkend 
zijn voor Zeewolde. De thema’s die in de rotonde tot uiting moesten komen, 
waren watersport en recreatie(1), bos en natuur(2) en duurzaamheid(3). Voor 
het eerste thema is een oude stalen roeiboot gekocht. De boot is gepoedercoat 
in de bedrijfskleuren van Snijers met het logo erop. Rondom de boot heeft 
Snijers blauwe siergrassen geplant. Als de beplanting rondom de boot volledig 
is dichtgegroeid, lijkt het net of de boot in het water ligt. Midden in de boot is 
een boom geplaatst. Zodra deze boom volgroeid is, wordt hij gesnoeid in de 
vorm van een zeil. De zeilboot staat dan voor duurzaamheid. Door het gebruik 
van hoge siergrassen (polder) en bomen is ook gedacht aan het thema bos 
en natuur. Om bij de boot te kunnen komen, is een loopbrug van bankirai-
vlonderdelen aangelegd. Deze vlonder staat op robinia-palen (geschilde palen). 
De loopbrug is ook kenmerkend voor Zeewolde; elke echte Zeewoldenaar kent 
de grote loopbrug bij het strand in het water.

Florissant Tuinen
Het ontwerp en de aanleg van deze rotonde heeft Florissant Tuinen zelf 
verzorgd. Mark Vlasman van Florissant Tuinen: ‘Toen ik begon, wilde ik een 
rotonde ontwerpen, maar wij maken eigenlijk tuinen. Dus beschouwde ik de 
rotonde als een tuin, ook om ons bedrijf te etaleren en te laten zien wat we 
doen: tuinen ontwerpen en realiseren. Met wat hogere grassen als haag bui-
tenom werd min of meer een besloten ruimte op de rotonde gecreëerd. Het 
terras, compleet met stoelen, laat zien dat het een tuin kan zijn. Banen kunst-
gras verlengen de aanwezige grasstroken buiten de rotonde, zoals de banen 
split de rijbaan verlengen.’
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Groenxpert
Deze rotonde ligt in Wijchen aan de Zuiderdreef-Meerdreef. De aanleg 
vond plaats in januari 2014. GroenXpert was de allereerste die in Wijchen 
een rotonde aanlegde. Om die reden is de rotonde door wethouder Rob 
Engels geopend. De gebruikte dode materialen zijn cortenstalen blokken 
met rvs-letters, grauwacke keien (maat 50-80 cm) en dolomiet (split 0-5 
mm). De beplanting bestaat uit 1 exemplaar Quercus suber (meerstammig, 
700-800 cm), 200 stuks Rhododendron ‘Cunninghams White’, Hakonechloa 
macra, Allium ‘Purple Sensation’, Allium ‘Gladiator’, Eremurus himelaycus, 
Verbena ‘Lollipop’ en Crocosmia ‘Lucifer’. Een leuk extraatje: net voordat 
met kerst het Sprookjesfestijn in Wijchen wordt georganiseerd, zorgt 
GroenXpert dat de solitaire eik vol met kerstverlichting hangt.

Mocking Hoveniers
Mocking Hoveniers is hofleverancier als het gaat om inzendingen voor 
de mooiste rotonde van Nederland. Het hoveniersbedrijf uit Cothen 
heeft namelijk vijf rotondes ingezonden, allemaal in de gemeente Wijk bij 
Duurstede. De rotondes liggen aan de Hordenweg, Steenstraat, Remus, 
Geerweg en vlakbij Cothen. Op de foto is de rotonde Remus te zien. Op 
deze rotonde ontstaan vier ‘kamers’, die telkens apart te zien zijn bij het 
rondrijden op de rotonde. Er is namelijk steeds een ander zicht op de 
kamers, die ieder een eigen invulling met beplanting krijgen. De kamers 
worden gescheiden door meidoornhagen, omdat deze klassieke hagen 
thuishoren in de omgeving van Wijk bij Duurstede. Dit geldt ook voor de 
vier (sier)appelbomen die Mocking Hoveniers als blikvangers heeft geplaatst 
in het midden van de rotonde. Door het toepassen van bloembollen, vaste 
planten, heesters, bomen en hagen is er het gehele jaar sierwaarde op de 
rotonde aanwezig. Dit gebeurt door het diverse kleurgebruik, verschillende 
bloeitijden, herfstkleuren en vruchten in de beplanting. 

Leef je tuin & Hofplan 
Tuinontwerpen 
Deze rotonde ligt op de grens van de Brabantse Wal, een prachtig stuk 
natuur dat al eeuwenlang gebruikt en afgegraven is voor onder meer ste-
denbouw, verdediging, zandwinning en woningbouw. De Halsterse nieuw-
bouwwijk De Schans ligt aan de ene zijde van de rotonde, aan de andere 
zijde liggen sportvelden. De doorgaande weg verbindt Bergen op Zoom 
met Steenbergen en Dinteloord. Inmiddels is de A4 doorgetrokken en is de 
weg rustiger, maar nog steeds is deze rotonde een knooppunt in de omge-
ving, wat tot uiting komt in de wegwijzer die midden op de rotonde staat. 
De opdracht van de gemeente was dat deze wegwijzer behouden en goed 
zichtbaar moest blijven. Ook de Prunus lusitanica moest gehandhaafd wor-
den. De schuin in de grond geplaatste palen wijzen in diverse richtingen, 
waarmee ze de bewegingen van het verkeer als het ware ‘in de rotonde’ 
brengen. De beplanting is weelderig, hier en daar woest en lijkt wel door 
het asfalt heen te breken. Het rood in de beplanting, de palen en enkele 
asfaltschollen brengt het drama van de asfaltering van onze omgeving tot 
uitdrukking. 

Hoveniers-
bedrijf Johan 
Oonk 
Vier jaar geleden werd 
Hoveniersbedrijf Johan Oonk 
door de middenstands-
vereniging van het stadje 
Bredevoort gevraagd met 
een plan te komen voor de 
inrichting van deze rotonde. 
Door hun ervaring met prai-
riebeplanting kwamen zij al 
snel met wat schetsen waarin 
de prairie een hoofdrol zou 
spelen. Oonk heeft een stan-

daardmengsel aangepast, zodat het een nog natuurlijkere uitstaling zou heb-
ben. Op het moment dat in de berm bijvoorbeeld boerenwormkruid bloeit, 
bloeien er ook gele accenten in de rotonde, zodat die met de vele grassen een 
mooie overgang biedt naar de landelijke omgeving. Tegelijk heeft de veelheid 
aan vaste planten, die van voorjaar tot najaar bloeien, een overweldigend 
effect op voorbijgangers. In de herfst hebben de grassen een speciaal effect, 
terwijl in de winter alles tot rust komt en men kan genieten van de silhouet-
ten van uitgebloeide planten. Er was een minimaal budget voor de aanleg; 
daarom was het fijn dat het lukte om alles met plaatselijke bedrijven voor 
elkaar te krijgen. Vasteplantenkwekerij Lageschaar was verantwoordelijk voor 
het grondwerk, de lava waarin de prairiebeplanting staat en de beplanting 
zelf. Het inplanten is onder andere met vrijwilligers uit Bredevoort verricht. 
Vanaf het begin sponsort Oonk het onderhoud van de rotonde. 
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tuin.makita.nl
dolmar.nl

  TUINAANLEG EN 

ONDERHOUD
    MET DEZELFDE ACCU

De Makita accu, daar krijg je energie van.

Voor elk project de juiste machine, aangedreven door één 
en dezelfde accu. Alleen Makita heeft namelijk een 
professionele 18 V LXT accu die op ruim 100 machines 
past. Dus maaien of zagen, snoeien of schroeven, knippen 
of boren, blazen of slijpen, de Makita accu is jouw 
krachtbron.
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