
 

 

COMPETITIEREGLEMENT INSPIRATIETUINEN 2022 

 
Wat je moet weten 

 

 De jury verwelkomt uitdagende ontwerpen en zal zeker aandacht schenken aan dege-

nen die de lat hoog leggen. Realiseer je wel dat het niet kunnen waarmaken van het 

ontwerpplan de beoordeling kan beïnvloeden. Kijk daarom objectief naar je ontwerp 

voordat je het instuurt naar de organisatie. 

 

 De jury kan inschrijvingen adviseren wijzigingen in het ontwerp aan te brengen wan-

neer er bezorgdheid bestaat over onvoldoende budget om de tuin te realiseren, de 

veiligheid in het geding is of wanneer de voorgestelde kwaliteit van afwerking niet 

voldoet. 

 

 Van tuinontwerpers en hun aannemers/hoveniers wordt verwacht respectvol te zijn 

voor andere ontwerpers en aannemers/hoveniers die ter plaatse werken en om de 

aanwijzingen van de medewerkers van Gardenista op te volgen. 

 

 De eerste 7 tuinen waarvan het ontwerp is geaccepteerd worden beloond met een 

bedrag van EUR 2.000,-. Hiervan wordt EUR 1.750,- uitbetaald 4 weken voor de start 

van het festival. De laatste EUR 250,- worden uitbetaald na het festival als de tuin is 

afgebroken en het terrein in de oorspronkelijke staat is teruggebracht. 

 

 De afmetingen van de inspiratietuinen op Gardenista waarvoor kan worden gekozen 

zijn: minimaal 30 m2 (kleine tuin) en maximaal 160 m2 (grote tuin) Alles wat er tus-

senin zit is ook prima. Bijvoorbeeld 8x10 meter. 

Houd er rekening mee dat deze afmetingen nog iets kunnen wijzigen voordat de plaat-

sen worden toegewezen. 

  



 

 
1. Richtlijnen voor inschrijving  

De volgende documenten moeten online worden aangeleverd bij de inschrijving voor de 

Inspiratietuincompetitie:  

 Een volledig ingevuld online inschrijfformulier. 

 Een beknopte cv van de ontwerper  

 Een projectomschrijving  

 Een schetsontwerp op schaal. 

Geef duidelijk op de tekening de schaal aan. Geef wel duidelijk de gewenste bezonning 

aan, zodat met de verdeling van de plaatsen op het terrein hiermee rekening wordt 

gehouden. Vermeld op de tekening en in de aantekeningen duidelijk alle materialen 

zodat die identificeerbaar zijn.  

 Minimaal één aanzichttekening. 

Geef in de tekening alle materialen, niveauveranderingen en hoogten aan.  

 Minimaal één perspectieftekening of 3D print.  

 De voorlopige plantenlijst/ overzicht beplantingsplan (uitzondering geldt voor een 

schetsontwerp zonder planten. Binnen 3 weken na ontvangst van inschrijving hoort de 

ontwerper of het realiseren van het ontwerp gehonoreerd wordt. Met de aanleg kan, 

uitsluitend in overleg met de organisatie van Gardenista, begonnen worden vanaf 1 

maart 2022.  

 

2. Projectomschrijving  

 De projectomschrijving (lees: plan van aanpak) is de basis voor de overwegingen van 

de jury bij iedere tuin. De projectomschrijving is een bijlage bij het inschrijfformulier. 

 De projectomschrijving kan worden aangepast wanneer dit nodig is en opnieuw wor-

den ingediend. Het is echter niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen na 

1 mei 2022.  

 Het is zeer belangrijk dat de projectomschrijving de ontwerpdoelstelling van de tuin 

duidelijk weergeeft. Alle eventuele wijzigingen op het ontwerp moeten meegenomen 

worden in de meest recente projectomschrijving.  

 

3. Jurering  

 Gardenista tuinen dienen in eerste instantie ontworpen te worden voor het publiek. De 

ontwerper houdt in het ontwerp rekening met het feit dat de juryleden de tuin zullen 

betreden.  

 Indien de ontwerper grote wijzigingen wil aanbrengen in het ontwerp, de beplanting 

of de bebouwing, is er gelegenheid om de inschrijving te wijzigen en opnieuw in te 

sturen om in behandeling te worden genomen tot 2 mei 2022. 

 Onderhoudswerkzaamheden, zoals het verwijderen van uitgebloeide bloemen, water 

geven, opruimen/schoonmaken en verfraaien zijn toegestaan op die dag.  

 Op het moment van de eindjurering, wat op een nader aan te geven tijdstip plaats-

vindt, zijn geen ontwerpers aanwezig. 

De ontwerper kan mondeling 'feedback' vragen aan de jury na afloop van het festival.  
  



 

 

Waarop wordt beoordeeld door de jury  

 

I. Realisatie project  maximaal 20 punten  

De jury beoordeelt de tuin op de realisatie van  

Het van tevoren omschreven project en ontwerp 

II. Algemene indruk en ontwerp  maximaal 30 punten  

De jury beoordeelt de tuin op: 

a) Impact van het thema of de boodschap 

b) Originaliteit 

c) Schaal en balans  

I. Constructie  maximaal 20 punten  

De jury beoordeelt de constructie op: 

a) Kwaliteit en afwerking van de constructie 

b) Moeilijkheidsgraad van de constructie  

I. Beplanting  maximaal 30 punten  

De jury beoordeelt de beplanting op: 

a) Kwaliteit beplanting en afwerking uitvoering 

b) Ontwerp in kleur en structuur 

c) Ontwerp en realiteitsgehalte  

 

4. Gardenista prijzen  

 De te winnen onderscheidingen zijn gouden, zilveren en bronzen oorkondes. 

 De onderscheidingen worden bekend gemaakt in de ochtend van 25 mei 2022. De 

onderscheidingen worden in de tuinen geplaatst dan wel persoonlijk aan de tuinont-

werpers overhandigd.  

 Naast het winnen van een oorkonde is er een publieksprijs “Beste Inspiratietuin Gar-

denista 2022” te winnen. 

Deze publieksprijs zal zondag 29 mei 2022 op een nog nader te bepalen tijdstip bekend 

worden gemaakt.  

 De winnaar van de inspiratietuincompetitie krijgt een artikel in een van de edities van 

het maandblad Groei & Bloei. 

 

5. Website/ Festivalboekje 

Voor de website Gardenista.nl en het festivalboekje willen we graag de deelnemende ont-

werpers voorstellen. Hiervoor hebben we de volgende info nodig. 

o Een uittreksel van het tuinconcept, elementen van het ontwerp en het doel van de tuin 

(max. 100 woorden)  

o Een tuinschets (pdf, max. 300 dpi)  

o Een portretfoto van de ontwerper (pdf, max. 300 dpi).  

o Een korte tekst om je voor te stellen. 

o Een logo en korte omschrijving van de hoofdsponsor.  

In de omschrijving kan ook nuttige informatie worden gegeven over het doel van de tuin 

en de veronderstelde locatie. 
  



 

 

6. Opbouw, jurering en afbreken  

 Het is mogelijk om de opbouw van de tuinen gefaseerd te starten vanaf 1 maart 2022, 

uitsluitend in overleg met de organisatie en tussen 21 en 5 dagen voor de opening van 

Gardenista op 25 mei 2022.  

 Alle grotere bouwwerkzaamheden (onder meer graafwerkzaamheden, funderingen, 

gebouwen, serres, muren en bestrating) moeten klaar zijn voor 18 mei 2022. 

 Op 1 juni 2022 om 17.00 uur moeten alle tuinen zijn afgebroken en de kavel weer in 

de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Indien dat niet het geval is, of wanneer 

er nog materialen zijn achtergebleven zal de organisatie het nog uit te betalen bedrag 

van EUR 250,- inhouden.  

 

7. Erfafscheiding  

Iedere inspiratietuin op Gardenista moet van minimaal 2 zijden te bekijken zijn door 

het publiek. 

 De erfafscheiding mag een maximale hoogte van 2 meter hebben. Afwijkingen kunnen 

onder bepaalde omstandigheden door de jury worden toegestaan, in goed overleg met 

de tuinontwerpers die de erfgrens delen. 

 De erfafscheiding die dient als ‘achterwand’ is niet beperkt in hoogte, behalve van 

tuinen waarvan de achterwanden een gemeenschappelijke grens vormen met andere 

tuinen. Dan is de erfafscheiding niet hoger dan 2 meter.  

 De hoogte van de erfafscheiding moet duidelijk worden aangegeven in het tuinont-

werp.  

 Erfafscheidingen die grenzen aan andere tuinen moeten aan beide zijden even goed 

worden afgewerkt, tenzij met de aangrenzende tuinontwerpers anders is overeenge-

komen.  

 De erfafscheiding dient in zijn geheel binnen het schetsontwerp te vallen.  

 

8. Graafwerkzaamheden  

 Alle graafwerkzaamheden moeten op het inschrijfformulier worden vermeld.  

 Voor graafwerkzaamheden dieper dan 0,5 m is toestemming nodig van de organisatie 

van Gardenista. 

 Geadviseerd wordt dan ook om graafwerkzaamheden alleen uit te voeren om construc-

ties veilig te stellen.  

 Indien grote graaf- en/of bouwwerkzaamheden in het ontwerp worden aangegeven, 

kunnen deze vallen onder de bouwverordeningen van de gemeente Raalte. De veror-

dening is bij de gemeente Raalte aan te vragen. De ontwerper is verantwoordelijk voor 

het naleven van de bouwverordening.  

 

9. Gebouwen en constructies 

De hoogte van gebouwen in de tuinen is, binnen het redelijke, niet beperkt. Tuinont-

werpers moeten er echter voor zorgen dat:  

 De hoogte van gebouwen, constructies en bomen van meer dan 2,5 m duidelijk zijn 

aangegeven op de verstrekte tekeningen.  

 Gebouwen en constructies met een hoogte van meer dan 2 meter moeten ten minste 

op 1 meter afstand worden geplaatst van de erfafscheiding in het geval de erfafschei-

ding een gemeenschappelijke grens vormt met een andere showtuin. Als algemene 

richtlijn geldt: hoe hoger het gebouw of de constructie, hoe verder weg van een ge-

meenschappelijke erfafscheiding. 

  



 

 

10. Bestaande bomen  

 Tuinontwerpers en hoveniers zorgen ervoor dat bouwwerkzaamheden op geen enkele 

manier bestaande bomen of heesters op het terrein beschadigen. 

 Indien aangeven is in het ontwerp dat er gegraven moet worden zal de organisatie 

een kavel uitzoeken waarbij wortels van bomen geen hinder ondervinden van deze 

werkzaamheden.  

 

11. Tuinafscheiding (afscheiding tussen tuin en publiek) 

 De inspiratietuinen zijn alleen toegankelijk voor publiek als de ontwerper hier uitdruk-

kelijk toestemming voor heeft gegeven.  

 De tuinontwerper zorgt in het ontwerp voor een duidelijke routing waar bezoekers 

mogen lopen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van lage paaltjes en een afscheiding. 

 

12. Milieubescherming  

 Gardenista zal alle maatregelen ondersteunen die milieuvriendelijk tuinieren propage-

ren, zoals onder meer het gebruik van hout uit duurzame bronnen en de bescherming 

van wilde en bedreigde plantensoorten.  

 Het gebruik van spiegels en vissen/dieren wordt zorgvuldig beoordeeld en kan worden 

beperkt wanneer er gegronde zorgen zijn over het dierenwelzijn.  

 

13. Borden en bewegwijzering  

 Voor iedere tuin maakt de organisatie één informatiepaneel.  

Dit paneel bestaat uit twee delen:  

o De naam van de inzender, de naam van de tuin en naam en logo’s van de hoofd-

sponsor(en) (zoals aangegeven op de website en in het festivalboekje).  

o Naam van de aannemer/hovenier en maximaal drie leveranciers. 

     De inzender levert de benodigde informatie aan bij de organisatie. 

 Er mogen geen andere panelen in of bij de tuin worden geplaatst.  

 De panelen worden aan de voorkant van de tuin geplaatst door de organisatie De 

panelen zullen goed leesbaar zijn voor het publiek.  

 

14. Promotiematerialen  

 Er mogen geen promotiematerialen worden uitgedeeld vanuit de tuinen. De organisatie 

zal zorgen voor ruimte naast de tuinen waar deze activiteiten kunnen plaatsvinden. Er 

kunnen stretchtenten worden gehuurd.  

 Vanuit de stretchtenten mag niets worden verkocht. Deze standplaatsen dienen alleen 

te worden gebruikt voor het verstrekken van informatie en uitdelen van promotiema-

terialen.  

 

15. Niet toegestane materialen in de inspiratietuinen  

De volgende materialen zijn níét toegestaan in de inspiratietuinen: 

- ballonnen  

- bedrukte vlaggen, spandoeken, kleding en andere materialen die afbreuk doen aan de 

tuin  

- materialen die een onaangename geur verspreiden (inclusief (verf-)spuitbussen, ve-

zels) mogen niet worden gebruikt tijdens de openingsdagen. 

- alle andere materialen waarvan de organisatie vindt dat deze geen directe of aanwijs-

bare relatie hebben tot de inspiratietuin, tuinkwekerij of tuinieren. 

Zijn er materialen die nodig zijn in het ontwerp en twijfel je neem dan contact op met de 

organisatie. 

 



 

 

Algemene Aandachtspunten 

 De organisatie kan van de in dit regelement genoemde data afwijken. De organisatie 

licht in dat geval de ontwerper zo spoedig mogelijk in.  

 De organisatie onderhoudt een intensief contact met de contactpersoon of ontwerper 

zoals die bij de inschrijving is vermeld.  

 Als het festival, dan wel delen daarvan, geen doorgang kan vinden als gevolg van 

overmacht, daaronder begrepen een verbod van het festival, dan wel het advies om 

het evenement geen doorgang te laten vinden van de zijde van een daartoe bevoegd 

bestuursorgaan, er onverhoopt geen vergunning(en) worden verleend of worden in-

getrokken voor Gardenista 2022 door de gemeente Raalte, Covid-19 alsnog dusdanige 

beperkingen oplegt dat het organiseren van een dergelijk festival alsnog financieel 

onhaalbaar blijkt te zijn, alsmede een code "Rood" van het KNMI voor het betreffende 

gebied, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding of vergoe-

ding van de gemaakte kosten.  

 Deelname aan Gardenista is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aanspra-

kelijk worden gesteld voor welke vorm van schade ook.  

 Het is de organisatie geoorloofd om zonder opgaaf van redenen te besluiten Gardenista 

geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan geen aanspraak maken op 

schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.  

 De deelnemer verplicht zich dit competitiereglement na te komen. 

 In alle zaken waarin dit competitiereglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.  

 De deelnemer stemt ermee in dat de door Gardenista gemaakte foto’s van de inzen-

ding eigendom zijn van de organisatie en voor promotionele en publicitaire doeleinden 

kunnen worden gebruikt. Uiteraard zal bij de gepubliceerde foto de naam van de ont-

werper/sponsor vermeld worden 


