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Tuinprogramma VTM - Info voor tuineigenaars

Programma-concept

Twee tuinarchitecten nemen het tegen elkaar op omde volgende opdracht binnente halen. Ze gevenhart en ziel ommet

het best mogelijke ontwerp te komen, rekening houdendmet de behoeftes en aanwijzingen van de tuin eigenaars.

Daarom zijn weop zoek naar tuineigenaars diehulp nodig hebbenom van hungroene ruimte eenklein paradijs temaken.

Ben je een tuinkluns die er zelf niet in slaagt om iets moois te maken van je verwaarloosde tuin? Heb je plots ravottende

kinderen of kleinkinderen die behoefte hebben aan avontuurlijke tuin? Ben je een dagje ouder en zou een

onderhoudsvriendelijke tuin wel handig zijn? Ben je de komende jaren van plan om je zomers vooral in je eigen tuin door
te brengen, en ga je die verre reizen voorlopig laten voor wat ze zijn? Heb je eindelijk wat geld op overschot om de tuin

van je dromen, inclusief zwemvijver, te realiseren?... Er zijn onnoemelijk veel redenen om werk te maken van je tuin. Wij

helpen je graag verder, met de hulp van een heel aantal professionals.

Tijdens dit programma leren we de tuin-eigenaars en hun wensen kennen, en onze tuinarchitecten gaan met die

informatie aan de slag. Ze maken elk een ontwerp, gebaseerd op de noden en het budget van de klant én met aandacht

voor ecologie. Ze stellen elk hun ontwerp voor, en de klant kiest welke van de twee ontwerpen hen het best bevalt. Het

winnende ontwerpwordt na overlegmet de eigenaars uitgevoerd. De verliezende aannemermoet de andere helpen om
de tuin te verwezenlijken.

We zoeken

● 8 tuinen verspreid over Vlaanderen
● voor 8 afleveringen van 25minuten

● uitzending op VTMop zondagavond (tussen 18u en 19u) vanaf september/oktober 2022

● Deelnemers aan het programma krijgen een waardebon van 1.000 euro voor de aankoop van Stihl

tuinmateriaal.

Hoe ziet een aflevering eruit?

● Ontmoeting deelnemers en verkenning tuin enwensen samenmet de tuinarchitecten.

● Tuinarchitecten beginnen te tekenen en creëren een tuinplan.
● De twee tuinplannenworden voorgesteld aan de deelnemers: één planwordt gekozen.

● De tuinarchitecten gaan samen aan de slag en brengen het winnende plan tot uitvoering.

● Wevolgen dewerken in uitvoering en leren over planten en tuinieren

● De afgewerkte tuin wordt voorgesteld aan de eigenaars. Champagne!

Opnames

De verschillende opnamedagen (3 tot 5 dagen) voor dit programma worden in samenspraak vastgelegd. Ze worden

gepland tussen begin januari en eind augustus 2022.

Tuinarchitecten

van familiebedrijf Tuinen Sannen is 30 jaar en woont in Tessenderlo. Met zijn 1m93 is hij een behoorlijk

indrukwekkendemaar evengoedlachse en gemoedelijkeverschijning. De stijlwaarNiel voorstaat zijn tuinenmet ruimte
voor natuur, tuinen diemooi zijn, maar waar er ook kan in geleefdworden.

www.tuinensannen.be

uit Hasselt werkte als journaliste en schoolde zich volledig om tot tuinontwerper. Ze is 36 jaar en is
zaakvoerder van Bolster Tuinen. Eef’s ontwerpen gaan voor pittige en krachtige lijnen en een heldere structuur.

www.bolstertuinen.be
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Tuinaannemer

De aanleg van de tuinen is in de handen van groenbedrijf Van Vlierden uit Pelt. Met meer dan 50 jaar ervaring en 50
medewerkers brengt VanVlierden talloze tuinprojecten overheel Vlaanderen tot eengoed einde. Bij deelnamewordt er

een rechtstreekse samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de tuineigenaars en Van Vlierden. Het groenbedrijf

volgt de hele aanleg op en is verantwoordelijk voor de nazorg.

www.vanvlierden.com

Stappenplan in detail

STAPPEN TV-OPNAME DUURTIJD

1. Ontmoeting architecten & eigenaars. Inhoudelijk gesprek
wensen en verwachtingen. Tuin wordt opgemeten door
architecten

JA 1 dag

2. Tuinarchitecten tekenen elk hun plan uit en overleggenmet
Van Vlierden overmaterialen, planten, prijzen, haalbaarheid.

NEE 1maand

3. De architecten stellen hun plan aanpak enmotivatie voor aan
de eigenaars. Er kunnen vragen gesteld worden.

JA 1 dag

4. De eigenaars krijgen eenweek (maximum) de tijd om over het
definitieve ontwerp te beslissen. Informele feedback en
detailbespreking tussen hen en de architecten is mogelijk.

NEE 1week

5. De eigenaarsmaken hun keuze en videobellen naar de
winnende architect.

JA 2 uur

6. Er wordt een contract opgesteldmet Van Vlierden. Van
Vlierden start met het opmaken van eenmeetstaat,
aanstelling projectleider en praktische voorbereiding van de
werf (bereikbaarheid, parkeertoelatingen, etc).

NEE 8 tot 10weken

7. Start aanleg tuin. Opruimen, afbraakwerken, plan uitzetten,
etc.

JA 1 dag opname
Duurtijd aanleg afhankelijk
van grootte project

8. Tussentijdse werken (afbraak, leveringen, plaatsing diverse
elementen,...)

JA 2 x 0,5 dagen

9. Reveal. Tuinarchitecten tonen de nieuwe tuin aan de
eigenaars.

JA 1 dag

10. Technische en definitieve oplevering NEE 1 dag

11. Sfeerbeelden van tuin in bloei (zomer 2022) JA 0,5 dag
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Productiehuis De chinezen

De chinezen is een onafhankelijk Vlaams productiehuis dat in november 2011 werd

opgericht door Elke Neuville, Arnout Hauben, Mikhael Cops (alle drie voormalige
medewerkers van Woestijnvis en van programma’s zoals ‘Man bijt Hond’, “De school van

Lukaku”, “De weg naar Compostella”...) en Harald Hauben. Het bedrijf heeft haar kantoor

in Leuven aan de Vaartkom.

Sinds de oprichting produceren De chinezen verschillende televisiereeksen en

programma’s voor zowel de Vlaamse, Nederlandse en Franstalige openbare omroepen

(VRT, EEN enCANVAS,NPO, RTBF)als voor commerciëlezenders (SBS-PLAY, RTL,VTM).

De chinezen zijn met een veertigtal vastemedewerkers waaronder redacteurs, regisseurs, reporters enmonteurs.

De chinezen hebben een hart voor mensen en tonen dat graag in hun TV programma’s: Radio Gaga, De Kemping, De

Weekenden, Dwars door de Middellandse, Dwars door België, De Noodcentrale en Iedereen Beroemd zijn er slechts

enkele van.

www.dechinezen.be

Contactpersoon De chinezen

JanHennes - Producer

jan.hennes@dechinezen.be
0496 722 148


