
 

Juryrapport 
De jury, bestaande uit Landschapskunstenaar Jeroen van Westen, Roel ter Horst van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug en Joan Almekinders van Bureau Zus, heeft de deelnemende projecten 

beoordeeld op vakmanschap, inpassing, beleving en participatie. Belangrijk aspect is net als andere 

jaren het voornemen van de verschillende partijen om samen te werken. Hierbij beperkt 

samenwerking zich niet alleen tot de opdrachtgever maar ook met ecologische adviesbureaus en 

landschapsarchitecten en ontwerpers. Samen kan je écht het verschil maken.  

Binder Groenprojecten – Huis van Hilde, Castricum 

Stedenbouwkundig is dit een geweldige daad van de architect met gebouw en buitenruimte letterlijk 

een bedrijventerrein om te zetten in een duinlandschap. Door de Heem-aanpak en uitvoering gaat 

het echt leven!  

Verhoeve Groen – Meerstad, Groningen 

Op het eerste gezicht lijkt het een klein project maar het is een typisch geval van een project 

waarmee je letterlijk ‘een zaadje plant’. Bijvoorbeeld rond de speeltuin worden kinderen direct in 

contact gebracht met natuur en door het hele project heen kunnen de bewoners van de nieuwe wijk 

de natuur zien groeien. 

Van de Haar Groep – Kroondomein Het Loo, Gortel 

De beleving die centraal stond in de opgave kwam terug in de presentatie. ‘Gebruikersonderzoek’ 

voor en na een ingreep is waardevol! Wat voor de jury ook treft is dat de visie van de ecoloog er zo 

duidelijk inspirerend in terugkomt, bijvoorbeeld bij de geleidelijke overgang van de vegetatie in de 

bosrand, de mantel-zoomvegetatie. Deze pilot biedt zicht op meer fijnzinnige verrijking van Het Loo. 

Koninklijke Ginkel Groep – NIOO-KNAW, Wageningen 

Het gebeurt niet vaak dat de opdrachtgever een organisatie is van alleen maar ecologen. Met de 

opdrachtgever is er veel kennis uitgewisseld wat uiteindelijk tot bijzondere toepassingen geleid heeft 

in de buitenruimte rondom het NIOO-KNAW.  

Jonkers Hoveniers – De Groene Vallei, Boxtel 

Dit project laat bij uitstek zien hoe belangrijk vakmanschap is. Het project in de Groene Vallei in 

Boxtel loopt al bijna 8 jaar. Hierbij wordt er met veel precisie en vakmanschap gewerkt. Dat is in de 

gemeente Boxtel niet onopgemerkt gebleven. Het vertrouwen in de kennis en kunde van Jonkers is 

dusdanig groot dat de gemeente hen voor een ander project ook ingeschakeld heeft waarbij ze veel 

vrijheid hebben om onderzoek en uitvoering in elkaar over te laten lopen. Een mooi voorbeeld van 

hoe vakmanschap vertrouwen wekt en zo ruimte voor innovatie biedt.  


