
Bekendmaking prijzen 

Tuinkeuringen 2020 



Waarom 

Voortuinkeuringen? 
  
• Om elk jaar meer mensen te stimuleren 

hun tuin mooier en groener te maken in 

Wageningen. 

   

• Om aan mensen een pluim te geven die 

hiervoor hun best doen. 

 

• Om te laten zien dat er heel veel stijlen 

zijn om een mooie tuin te hebben. 

 

 

 



Kleurrijk en veel beplanting 



Waar Tuinkeuringen? 

 

  
• Bijna alle wijken in Wageningen worden beoordeeld. 

• uitgezonderd: Nude en Wageningen-Hoog 

 

 

 



Tuinkeuring 2020 
 
           Eenmalige keuring in de zomer 

 



  
 

Ook de balkons worden gekeurd 



Voortuin keurders 
 Met ruim twintig mensen op pad om alle tuinen te 

keuren 



Waar wordt een voortuin 

eigenlijk op beoordeeld? 
  
1. Algemene indruk van de tuin: 

• sfeer, aanleg, indeling 

• vogel-, vlinder-, diervriendelijkheid 

2. Kleurrijkheid 

3. Onderhoud 

Elk onderdeel krijgt max. 5 

punten 



Prijsuitreiking  
 
Per wijk worden prijzen toegekend  

 

Mocht een tuin een van de voorafgaande 

jaren een prijs hebben ontvangen dan wordt 

het dit jaar een eervolle vermelding 

 

Indien twee tuinen evenveel punten hebben 

dan beide een prijs 



wijk 1:Dreijen, Belmonte , Hamelakkers  

1e prijs: Diedenweg 31 

Speels aangelegde tuin met kleuren vooral 

in wit en daarnaast roze tot blauw, en veel 

vaste planten en grassen. 

Een heerlijke tuin om lang naar te blijven 

kijken. 

 



wijk 1:Dreijen, Belmonte , Hamelakkers  

Eervolle vermelding: Gen. Foulkesweg 99 

Leuke kleurige tuin met 

hoogteverschillen door terrassen en 

paadjes waardoor je elke keer een 

ander zicht krijgt op de afwisselende 

en uitbundige beplanting 



wijk 1:Dreijen, Belmonte , Hamelakkers  

Eervolle vermelding: Koenenlaan 6 

Mooie voortuin met veel tinten blauw, 

afgewisseld met vooral geel en groen. 

Speels door het pad dat erin rond loopt en 

de afwisselende hogere en lagere 

beplanting 



wijk 1:Dreijen, Belmonte , Hamelakkers  

Eervolle vermelding: Diedenweg 49 

Zonnige, weelderige tuin met mooi op elkaar 

afgestemde kleuren in geel-orange-rood en 

hoogteverschillen door het grillige terras waar 

wilde planten als teunisbloemen ook mogen staan 



wijk  2: Bovenbuurt en benedenbuurt   
1e prijs: Oude Bennekomseweg 15  

Een leuk, nieuw aangelegd tuintje in rose en paarse 

tinten. De kromme vorm van het pad komt 4x terug. De 

waterton met circulerend water maakt het af. 



wijk  2: Bovenbuurt en benedenbuurt   

2e prijs: Dolderstraat 68   

Een volle bonte tuin met veel 

bloemen. Een sierappeltje voor het 

hoogte-effect. En de boomspiegel van 

de gemeente is ook leuk in het 

onderhoud meegenomen. 



wijk  2: Bovenbuurt en benedenbuurt   

Balkonprijs: Diedenweg 71 

Maar één bak 

petunia’s, maar zeer 

weelderig en fleurig. 



wijk 3: de Buurt  

1e prijs: Irenestraat 66 

Een groene oase 

tussen de andere 

‘stenen’-tuinen. Veel 

bloemen, klein 

oppervlak maar met 

veel zorg 

bijgehouden. 



wijk 3: de Buurt  

2e prijs: Lawickse Allee 30-32 

Twee tuinen die zijn samengevoegd, met een mooie 

opgang naar de voordeuren. Mooie volwassen 

planten, een mooi klassiek tuinontwerp, dat past 

bij de huizen. Chique. 



wijk 3: de Buurt  

Stoeptuinprijs: Rooseveltweg Waterman 

Heel kleurig, heel veel 

bloemen/eenjarigen. Hele 

fleurige indruk tussen alle 

tegels van de flats. Goed 

onderhouden met veel liefde. 

Prachtig, ook de fietsers op de 

Rooseveltweg kunnen ervan 

genieten.  



wijk 4: Ooststeeg, Pomona 
   1e prijs: Elstar 82 

Kleur en weldaad in de straat. Geel, rood 

en paars wisselen elkaar af. Er spreekt 

behalve kennis van planten ook toewijding 

en zorg uit! Een sieraad voor de buurt. 



wijk 4: Ooststeeg, Pomona 
   2e prijs: Morel 17 

Een kleine tuin die ruim blijft door de 

laagblijvende maar gevarieerde 

beplanting. De variatie zit in het blad en 

de groenschakeringen. Een tuin die 

uitstekend verzorgd is en rust uitstraalt. 



wijk 5: Noord-West (west) 

1e prijs: Corrie Vonkstraat 2 

Leuke, kleurige tuin, ingedeeld in 

vakken. Oogt speels doordat de 

vakken zijn afgezet met 

verschillende materialen. 

Agapantus bij de voordeur en een 

fleurige pot aan de muur. 



wijk 5: Noord-West (west) 

2e prijs: L. Davidstraat 18 

Een vrolijke, kleine tuin, met veel kleurige 

bloemen en prachtige Echinacae’s. De tuin 

springt eruit vanwege de kleurenpracht.  



wijk 5: Noord-West (west) 

Eervolle vermelding: Caro van Eyckstraat 2 

Tuin met groot gazon, 

deze wordt begrensd 

door kleurige borders 

rondom het perceel. 



wijk 6: Noord-West (oost) 

1e prijs: Rietveldlaan 20 Verrassend andere tuin in wording. 

Speels. Blikvanger voor de straat. 

Onlangs veroverd op het grind. 



wijk 6: Noord-West (oost) 

Eervolle vermelding: Johan Fabiciuskade 24 

Fantastisch kleurrijk overvloedige 

beplanting. Liefhebberstuin. 



wijk 6: Noord-West (oost) 

Eervolle vermelding: Leonard Roggeveenstraat 33 

Keurig verzorgde en kleurrijke tuin. 



wijk 6: Noord-West (oost) 

Eervolle vermelding: Laantje van de 14 uilen 10 

Mooie compositie, grote diversiteit aan 

planten en bladvormen. Verzorgd 

geheel. Goed onderhouden. 



wijk 7: Tarthorst , Roghorst, Haverlanden 

1e prijs: Roghorst 313 

Mooie tuin met rode beuken en kleurige 

vakken met planten. Mooi ontwerp.  



wijk 7: Tarthorst , Roghorst, Haverlanden 

2e prijs: Haverlanden 107 

Mooie kleurige tuin met 

veel verschillende soorten 

planten. 



Proficiat voor alle 

prijswinnaars ! 



  

Geef je op als tuinkeurder! 

info@wageningen.groei.nl 

 

Het is erg leuk en gezellig om te doen! En je 

doet volop nieuwe ideeën op voor je eigen tuin.  



 

 

 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? 

 

Meld je dan nu aan voor de Nieuwsbrief of word lid. 

Stuur een email aan: info@wageningen.groei.nl 

 

mailto:info@wageningen.groei.nl

