Juryrapport ‘Fotowedstrijd tuinscore KANT’
Door KANT zijn wij gevraagd om de ingediende foto’s bij de tuinscores in Vught, Helvoirt
en Cromvoirt te beoordelen. Een mooie aftrap van de activiteiten van KANT. Voor ons een
eervolle, maar ook pittige taak. Uiteindelijk waren er 43 foto’s ingestuurd die kans maakten
op een prijs.
Beoordeling
Bij het beoordelen van de foto’s hebben we diverse aspecten meegewogen. Daarbij is
vooral de doelstelling van KANT als leidraad gekozen: onze leefomgeving groener en
natuurlijker in te richten, zorgen voor meer biodiversiteit en tuinen klimaatbestendig
maken. Bij het bekijken van de foto’s hebben we daarom gekeken naar:
• De combinatie van tuin en natuur;
• Natuurlijke inrichting, ruimte voor natuurlijke groei;
• De plantkeuze en gelaagdheid van het groen;
• De toegevoegde waarde voor insecten en vogels;
• Ruimte voor water als toegevoegd of dragend element;
• Terughoudendheid met verharding;
• Andere duurzame aspecten (bijvoorbeeld zonnepanelen);
• Diversiteit tussen grotere en kleinere tuinen;
• Kwaliteit foto (niet doorslaggevend, is immers geen wedstrijd van de fotoclub).
De foto’s zijn door ons beoordeeld zonder de adressen of de tuinscore zoals behaald op de
site van KANT te kennen. Het ging dus echt om het verhaal dat de foto verteld.
Keuze van de jury
We mochten 4 prijzen toekennen. De keuze is gevallen op de onderstaande foto’s:
•

Het totale plaatje

Deze foto toont een prachtige groene ruimte met een grote
insectenkast en kleurrijke bloemen. Het is tevens een
mooie foto qua compositie. De voltallige jury was zeer
enthousiast over deze foto. Reacties van juryleden:
“Genieten!” “Echte winnaar!” “Veel variatie en aandacht
voor planten en dieren.” “Het plaatje klopt!”

•

Combinatie tuin en natuur

Deze foto is voor de jury een voorbeeld dat een
natuurlijke tuin samen kan gaan met ruimte om te
spelen en zitten. Jammer dat de foto door een raam is
genomen, maar hetgeen op de foto staat spreekt zeer
aan. De tuinstoel en het bankje in de verte, maar ook
ruimte voor een variatie van kleurrijk groen.

•

De natuurlijke tuin

“Wat prachtig als je hiervoor de ruimte hebt”, was de reactie
van meerdere juryleden. Een wilde, natuurlijke tuin met veel
diversiteit en variatie. Alle ruimte voor insecten en vogels. De
natuur mag hier zichzelf ontwikkelen.

•

Combinatie water en wonen

Stap je huis uit en sta op een vlonder bij het
water. Deze overgang spreekt de jury zeer aan.
Water is hier duidelijk het dragende element.
Het is niet zichtbaar op de foto, maar de jury
hoopt dat het hemelwater van de woning hier
wordt opgevangen.

Eervolle vermeldingen
De jury wil naast deze prijswinnaars nog twee foto’s
nadrukkelijk benoemen. Twee foto’s die hoog
scoorden bij de jury, maar net buiten de prijzen
vallen. Het gaat in beide gevallen om foto’s die details
van een tuin weergeven en daarmee de juryleden
hebben aangesproken.
De foto met de waterton, de gieter, het vogelhuisje en
de geranium vertelt een spannend verhaal. De foto is
vooral heel karakteristiek. Dit maakt ons nieuwsgierig
naar de rest van de tuin.
De foto van het hoekje laat een mooie
wateroplossing zien. De regenpijp die
uitkomt op een schelp en water laat
stromen in potten met planten. Laat
creativiteit zien.

Slot
Wij danken alle inzenders van alle foto’s en hopen dat deze foto’s een bron van inspiratie
kunnen zijn voor alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
De vier prijswinnaars kunnen zich melden bij KANT om hun prijs in ontvangst te nemen.
De jury: Marleen van Tilburg, Sandra van der Linden, Johan Smeulders en Toine van de
Ven

