Rotonde van Morgen

Deze rotonde kwam tot stand met een samenwerking tussen gemeente Venlo, Kragten, Den Ouden
Groep en werd aangelegd door Jonkers Hoveniers
uit Venlo. De rotonde is gemaakt volgens het
cradle-to-cradleprincipe, wat wil zeggen dat de
grondstoffen herbruikbaar zijn. Zo is het toegepaste beton circulair en is er een vezelwapening
toegepast in plaats van traditionele wapening.
Volgens de initiatiefnemers gaan de aangebrachte
prefab betonmaterialen - de banden en straatstenen - CO2 tegen door de Olivijn-coating. Met
het oog op fijnstofreductie werd gekozen voor
klimopconstructies en de honingbomen in het hart
van de rotonde moeten zorgen voor reductie van
NOx (stikstofoxiden). De toegepaste markeringen
zijn biobased. Hetzelfde geldt voor de gebruikte
curing compound voor de in het werk gestorte
beton-onderdelen, de stof die gebruikt is bij het
uithardingsproces van beton; die is gebaseerd op
zeewierextract. De verkeersborden zijn circulair
en worden door de leverancier teruggenomen en
opnieuw gebruikt. Voor de beplanting is gekozen
voor het Greentocolour-concept. Verder krijgt de
rotonde onder meer gazon, elzen en esdoorns en
worden langs de toegangswegen naar de rotonde
taxushagen aangelegd.

Inzendingen Mooiste Rotonde
van Nederland
Wie sponsort en onderhoudt de mooiste rotonde?
De vakbladen Stad+Groen en De Hovenier zoeken 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.

Henk Hark

Henk Post van Henk Hark stuurde ons detailfoto’s van een rotonde in Nijkerk.
Aanleiding daarvoor vormden de vele positieve reacties die Post op deze
rotonde kreeg. De rotonde wordt onder andere gekenmerkt door de wind en
de zon, de omvang (waardoor er langzaam op aangereden wordt), de sterke
kleuren, de beweging in de beplanting en de bakfiets, die verwijst naar Posts
ondernemersstijl: hij gaat op de fiets naar zijn klanten.
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Van Sleeuwen Hoveniers

Van Sleeuwen Hoveniers uit Veghel stuurde ons informatie over deze rotonde
in Veghel-Noord, nabij woonwijk ’t Ven. De toegepaste basisbeplanting
bestaat uit knipvormen van Lonicera nitida 'Elegant', met daarin bomen
(Liquidambar styraciflua) en meerstammige heesters (Amelanchier lamarckii).
In het grind staan Cryptomeria japonica 'Compressa' en Hemorocallis 'Sammy
Russell'. In de borders rondom cortenstalen en zinken plantvakken staan
Nepeta faassenii 'Six Hills Giant' en Geranium macrorrhizum. In de zwevende
en slingerende cortenstalen plantschaal en de verhoogde plantvakken met
zinken omlijsting worden door Van Sleeuwen seizoensbloeiers geplaatst (resp.
Begonia Glowing, Canna, Plectranthus, Begonia semperflorens en Crocosmia
'Lucifer').

Tuinstudio Tom

Tom Poppelaars van Tuinstudio Tom stuurde ons foto’s van de rotonde aan
de Oranjelaan in Beek en Donk, inclusief foto’s van de aanleg. Tuinstudio Tom
maakte het ontwerp en verzorgde de begeleiding. De assistentie bij de aanleg
en het onderhoud was in handen van Topgardens. De gemeente Laarbeek
sponsorde de beplanting en het materiaal. Na overleg met de gemeente
Laarbeek werd er een beplantingsplan gemaakt; de aanplant vond plaats met
behulp van de lokale hovenier en twee buurtverenigingen (BV Beekse Akkers
en BV Beekerheide). ‘Dit is al bijzonder, maar nog bijzonderder is dat alle
beplanting bijen, vlinders of insecten aantrekt. De rotonde heeft in de juryroute gezeten van Groenste gemeente van Nederland. Die onderscheiding is toen
ook gewonnen door de gemeente Laarbeek. Al met al is het een bijzonder
project, waar we trots op zijn.’

Hoveniersbedrijf Esselink

Hoveniersbedrijf Esselink doet mee met een rotonde in Dinxperlo, gemeente
Aalten. De rotonde is door Esselink ontworpen in 2000 en vervolgens aangelegd. Sindsdien heeft het hoveniersbedrijf deze tijdloze rotonde ook in onderhoud. Het doel van deze rotonde is om bij te dragen aan meer veiligheid en
een goede doorstroming van het verkeer. Tevens is deze rotonde de entree
van het dorp Dinxperlo; daarom moet hij visueel aantrekkelijk zijn en geen
voortzetting van het plantsoen. Esselink heeft het gebied vergroot door de
fietspaden erbij te betrekken en deze ruimte te markeren met een haagbeuk
en een ring van witte berken. Zo kom je op een groen 'binnenplein'. Daar
wordt de snelheid afgeremd, omdat men ziet dat er iets gebeurt. In het hart
van de rotonde staan drie zuilen van haagbeuk met daaromheen golvend
groen van Lonicera. Hier ontmoeten vier verschillende verschijningsvormen
van landschap en bebouwing elkaar: het agrarisch landschap, de traditionele
oudere bebouwing, de vrij moderne bebouwing en ten slotte de natuurlijke
groenstrook. Aan alles is gedacht. Zo worden de licht- en verkeersmasten aan
het oog onttrokken door ze eenvoudigweg te bekleden met wingerd.

www.vakbladhovenier.nl
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Kees Lindner van
Van de Bijl & Heierman

Kees Lindner van Van de Bijl & Heierman uit Opheusden meldde deze
rotonde in de gemeente Neder-Betuwe aan. Hij vertelt erover: 'Na de
aanleg van de nieuwe rondweg om Dodewaard hebben wij een tweetal
rotondes aangelegd. Op deze rotondes hebben we het vasteplantenconcept toegepast van Lageschaar Vaste Planten. De stenen en het split op de
rotondes zijn een product van De Beijer, die vanuit Kekerdom verhuisd is
naar Dodewaard. Mede om die reden is de rondweg aangelegd. De foto's
zijn genomen in het jaar van aanleg.'

Lensen Hoveniers

Deze rotonde in Oosterbeek is in 2012 door Lensen hoveniers geadopteerd
van de gemeente Renkum. Lensen Hoveniers heeft de rotonde helemaal leeggehaald en vanuit een mooi, eenvoudig maar krachtig ontwerp de rotonde
opnieuw aangelegd. Het ontwerp bestaat uit Cortenstaalringen en buxusringen
waar binnen de beplantingsgroepen zijn aangeplant. Hierin zijn drie Carpinus
betulus ‘Fastigiata’ geplaatst. De beplanting is zo gekozen dat er altijd iets bloeit.
Voor de bestrating tussen en voor de ringen, zijn waalformaat klinkers in de
kleur ‘summer’ gebruikt. Het bedrijf vertelt: ‘De naam van ons bedrijf komt mooi
tot zijn recht door de rvs-plaat die op het cortenstaal is geplaatst. Het is een
rotonde waar we trots op zijn en waar we ook al jaren veel reacties op krijgen.
Mensen vragen de naam van bepaalde planten die op de rotonde staan voor
hun eigen tuin. Het is echter ook een investering in geld en tijd. De rotonde
moet namelijk maandelijks worden onderhouden en er moet regelmatig worden water gegeven om deze mooi te houden.’

Hoveniersbedrijf De Middelpas

'Deze rotondes hebben we twee jaar geleden aangelegd met het idee
om onze showtuin door te trekken naar de rotonde', vertelt Jikke van
Gerven van Hoveniersbedrijf De Middelpas uit Swolgen. 'Zo vind je op de
rotonde meerdere onderdelen van het tuinieren terug: beplanting, grind,
bestrating en door de samenwerking met ABC Hekwerk ook enkele
mooie sierhekwerken. Wij hebben deze rotonde ontworpen en onderhouden hem ook, zodat hij er altijd top blijft uitzien.'

Be social
Scan of ga naar: www.vakbladdehovenier.nl/article/26794/
inzendingen-mooiste-rotonde-van-nederland
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