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Derde Tuinenfestival bewijst ontwerpkwaliteit  
De tien geselecteerde tuinontwerpen voor het derde Tuinenfestival van Appeltern zijn definitief bekend. Het beloofd 
een heel gevarieerd aanbod te worden van diverse soorten tuinen die het thema ‘De straat als tuin’ zullen verbeelden.  
Vanaf zaterdag 12 mei 2012 zullen deze tien tuinen ook voor het publiek te zien zijn op het aparte festivalterrein, als 
het Tuinenfestival officieel en feestelijk geopend wordt.  
 

Enerzijds zijn er ontwerpers die het thema als een protest tegen de uniforme en stenige straten hebben uitgewerkt, 
anderen bieden oplossingen om de straat te ‘vertuinen’ en een derde groep heeft het thema op zeer kunstzinnige 
wijze vertaald. Het resultaat is een grote diversiteit, zowel aan ontwerpen als aan ontwerpers. Bijzonder te vermelden 
is dat twee van de tien ontwerpers uit Vlaanderen komen, waarmee het festival voor het eerst de grenzen opengooit.  
 

Daarvan hebben sommigen in (speciale) collectieven samengewerkt zodat in totaal 17 mensen hebben gewerkt aan de 
tuinontwerpen. Zowel tuinarchitecten, tuinontwerpers, ontwerpende hoveniers als zelfs een 
landschapsarchitectenbureau zijn onder de uitverkozen deelnemers die de tien meest inspirerende en wervelende 
ontwerpen voor 2012 hebben bedacht. Zij hebben voor het eerst kennis gemaakt met elkaar en de anderen hun 
kunstzinnige creaties gepresenteerd.  
 

De tien winnaars zijn: 

Ontwerper(s) Festivaltuin 

JARDIN VITALE 
Ingeline Ribbens-Ravelli - RR creaties 
Jorine Boogaard - Buro Floris Tuinontwerp 
Richard van der Meer - Hoveniersbedrijf Richard van der Meer 
Tjitske Bezema - Live Your Heart Inspirational garden design 
Vera van den Broek - Stedenbouwkundig ontwerp en onderzoek 

Er was eens 

Richard van der Meer - Hoveniersbedrijf Richard van der Meer Re-Used 

Machteld de Jong-Touburg - HOFPLAN Tuinontwerpen  
Monique Wilmink-Groeneveld - JARDIN DE FLEURS tuinontwerp en beplantingsadvies 

Confrontatie 

Wim van Mello - Ontwerpburo voor Tuin & Groene Ruimte (België) Het straatbomenbos 

Marlies Schouten - Plantaardig vormgever / Interieurontwerper Keer het om 

Esther de Graaf - EScape Tuinarchitectuur Pluk de straat 

Willy Reynders / Piet Rietveld - Willy Reynders Tuinarchitectuur (België) Sturen en gluren 

Tomas Degenaar - Karres en Brands landschaparchitecten Tegeltuin 

Danny van Mullekom - BuroDiep tuinontwerp 
Erik Lens - Plan10 Tuindesign 
Peter Sprengers - Dutch Home Art  

Tuinstraat 

Carina Pijnenborg - Plantaardige werken 
Daniëlle Hulsenbos - TUIN Ontwerp Buro 

Point of view 

 

Naast de tien nieuwe tuinen zullen de tien ontwerpen die vorig jaar gerealiseerd werden met als thema ‘Reflectie’  
ook nog een heel seizoen te zien zijn, waardoor het bezoek aan ‘De Tuinen van Appeltern’ een heel aparte 
tuinbelevenis wordt. Het park is geopend t/m 25 november 2012. 
 

Noot voor de redactie: 
Indien u meer inlichtingen wenst, in gesprek wilt komen met een van de ontwerpers of opvragen van beeldmateriaal 
en/of tekeningen dan kunt u contact opnemen met: Nicole Bolt, tel: (0487) 579203. 
 

Het tuininspiratiepark in Appeltern is iedere dag geopend van 1 maart tot en met 25 november.  
Ook op zon- en feestdagen. Bezoekadres: De Tuinen van Appeltern, Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern. 
 

Kijk voor meer informatie op www.appeltern.nl (Festivaltuinen zie ‘Onze tuinen’) 
 

http://www.appeltern.nl/

