
1/201942

Bijzondere
tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

Deze klant in Epe wilde graag een gedeelte 
van de tuin aanvullen met een rietgedekt 
poolhouse en zwembad. Vos Tuinvisie heeft 
hiervoor een plan gemaakt en ook uitgevoerd. 
Het gaat om een grote woonboerderij met zo’n 
16ha grond in een landelijk gebied. Er is een 
vrij groot zwembad met alle gemakken van 
dien aangelegd, een luxe poolhouse geheel 
van Eikenhout vervaardigd met een groot leef-
gedeelte met bar/gashaard, televisie, douche, 
toilet en slaapgelegenheid. Het gaat om een 
gezin met opgroeiende kinderen dus het luxe 
poolhouse is een ideale louncheplek en wordt 
veel gebruikt.  Een flink terras met een ruime 
eettafel biedt de mogelijkheid om lekker buiten 
te eten bij mooi weer, daarnaast hebben we vol-

doende zongelegenheid gecreëerd voor ligbed-
den. Het geheel is aangekleed  met bloeiende 
beplanting, de meerstammige witte Berken 
zijn ’s avonds ook erg mooi als de spots het 
licht erop schijnen. Qua bestrating hebben we 
gewerkt met Oud Hollands tegels van 80x80cm. 
Ditzelfde materiaal is als zwembadrand gebruikt 
om een mooie eenheid te creëren. 

Aanleg tuin met 
poolhouse en een 
zwembad in Epe

Opdrachtgever: particulier
Aannemer: Vos Tuinvisie

De Projectenparade is een overzicht van de 

leukste, mooiste en meest bijzondere 

renovaties, nieuwbouwprojecten of 

verbeteringen aan nieuwe en bestaande tuinen. 

Uw project ook op deze pagina’s in 

De Hovenier? Stuur een e-mail naar Lieke van 

der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijgt alle juiste 

formulieren toegestuurd.
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Recent heeft Reijrink Groenprojecten in Noord-
Brabant de tuin bij opgeleverd, naar ontwerp van MTD 
Landschapsarchitecten. Het project noemt hij ‘Villa X’.

Ruud Reijrink vertelt: ‘Deze luxe villa is opvallend door de 
grote glasoppervlakken gecombineerd met handgepolijste 
antracietgekleurde betonwanden. Door de ligging in het 
groen steekt het bouwvolume nog meer af waar deze mas-
sief oogt maar tegelijk ook transparant is en de groene 
omgeving reflecteert.’

‘Bijzondere elementen bij dit mooie project zijn de architec-
tonisch ontwerp van de villa en de monumentale rode beuk 
aan de voorzijde van het perceel. Door de juiste keuze van 
beplanting (grove dennen, eiken en rododendrons) kan er 
voor de klant de juiste privacy gerealiseerd worden maar 
past het project daarnaast ook uitstekend in de bosrijke 
omgeving. Voor de verharding is er gekozen voor gebroken 
natuursteen die gelegd zijn zonder voeg. Dit sluit perfect 
aan bij de stijl van de woning en geeft een rustige maar 
moderne uitstraling aan het geheel.’

Tuinstyling Hamersma kreeg  de opdracht om 
voor het nieuw te bouwen Hotel van der Valk 
Leeuwarden de omringende tuin te ontwerpen 
en aan te leggen.  
Het gehele project is gelegen in het door de 
stad Leeuwarden nagenoeg opgeslokte dorp 
Goutum. Tot in de Middeleeuwen bevond zich 
in dit gebied de Middelzee. Dat betekent dat 
de zoutconcentratie in de bodem op sommige 
plaatsen erg hoog is. Reinder Hamersma ont-
werper en eigenaar Tuinstyling Hamersma, was  
zelf ook bekend met dit gebied en nam al in 
een vroeg stadium van het project contact op 
met DCM. In overleg met Geert van Kerkvoorde 
bodemkundig adviseur van DCM,  werd beslo-
ten om de bodem voor aanvang van het pro-
ject grondig te analyseren. Van Kerkvoorde had 
namelijk al ervaring opgedaan met de specifie-
ke (zout) problemen van de bodem in Goutum. 
Vooraf werd besloten om de bodem  te bemon-
steren, naar aanleiding van  de uitslag van het 
bodemonderzoek ter plaatse en de analyse is 
een plan van aanpak  gemaakt. Hierbij was ook 
de leverancier van de beplanting Greensales 
betrokken. Een mooie samenwerking  volgens 
Hamersma. Wij hebben het bemestingsad-
vies volgens plan uitgevoerd. En ondanks het 

Architect: MTD Landschapsarchitecten
Aannemer: Reijrink Groenprojecten

Aanleg tuin bij bijzondere villa 

Ontwerp en aanleg tuin rondom 
Hotel van der Valk in Leeuwarden

extreem droge- en warme weer, was er nagenoeg geen uitval. En dat straalt de kwaliteit uit die wij 
als hoveniersbedrijf graag willen laten zien. Wij zijn dan ook samen met  de opdrachtgever Hotel 
van der Valk Leeuwarden super trots op dit mooie eind resultaat. 

Opdrachtgever: Hotel van der Valk Leeuwarden
Architect: Tuinstyling Hamersma
Aannemer: Tuinstyling Hamersma Hoveniers
Contactpersoon: Geert van Kerkvoorde
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Uitnodiging 
BioSeminar 2019 

www.ecostyle.nl/groensector

Het programma
9.30 u         Ontvangst
10.00 u       Workshop Duurzaam bodembeheer
12.00 u       Lunch
13.00 u       Lezing door hoofdbeheerder 
                    Planten, Bush & Park
14.00 u       Workshop Natuurlijk plagen bestrijden
15.00 u       Rondleiding door de Bush van Burgers Zoo                    
                    (optioneel)
17.00 u       Afsluiting

Voor wie:  Hoveniers, groenvoorzieners en gemeenten 
Waar:   Burgers Zoo, Arnhem
Tijd:    van 9.30 uur tot 17.00 uur
Deelname:  25 euro incl. koffie, thee en lunch, hapje en drankje

1

Aanmelden  
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 februari 2019  
via www.ecostyle.nl/groensector, 
telefonisch via 0516 - 760 780 of 
info@ecostyle-professional.nl

Heeft u een praktijkvoorbeeld of vraag?
Mail uw eigen praktijkvoorbeeld of vraag naar 
info@ecostyle-professional.nl.   

 

Kom naar deze interactieve dag en laat u inspireren! 
Deze keer op een unieke locatie: Burgers Zoo te Arnhem! Deze dag zullen we de focus leggen op duurzaam 
bodembeheer en natuurlijk plagen bestrijden. Zeer actuele en interessante onderwerpen voor professionals in 
de groensector. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om te discussiëren en van elkaar te leren. Een lezing van de 
beheerder en een rondleiding door de Bush maken de dag compleet!

maart 2019

Er zijn nog maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.  Meld u dus 
snel aan. Want vol = vol. 

WORD 
JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

KIJK SNEL OP WWW.ECOSTYLE.NL/GROEN-SECTOR/VACATURE

Hendrik Hoveniers, de Enk Groen & Golf en 
architect Donders van der Heijden verzorgden 
de buitenruimte voor kantorenpark Olympia 
Hilversum. Een combinatie in moderne materi-
alen zoals Cortenstaal en de La Linia bestrating, 
omzoomd met taxus-hagen en grotere vlakken 
met diverse siergras soorten maakt dat de bui-
tenruimte een zachte touch geeft aan deze rati-
onele omgevingsarchitectuur. Niet alleen was 
het belangrijk om het kantorenpark interessan-
ter te maken voor nieuwe huurders maar ook 
om de werknemers een prettige werkomgeving 
te bieden die uitnodigt tot een gebruik van de 
buitenruimte tijdens de lunch en dergelijke.
Deze benadering maakt dat een bedrijf zoals 
Nike Europe haar zetel op dit kantorenpark 
heeft gevonden. Gekozen is voor een buiten-
vloer materialisering die de komende decen-

PROJECTEN

Olympia Kantorenpark Hilversum 

nia de Tand des Tijds kunnen weerstaan. De La Linia steen van het merk 
Metten is geselecteerd op de kleur in combinatie met de in de productie 
ontstane Cleantop-bescherming. Deze productie technologie maakt dat 
het steenoppervlak vuil en vocht vertraagd opneemt en dit niet echt 
diep in de toplaag indringt. Het is daardoor in een voorkomend geval 
eenvoudig reinigbaar en het aanhechtende vermogen van algen en mos 
is gereduceerd. De beplanting is verwerkt in een lava-substraatlaag.Dit in 
verband met het lage eigen gewicht, er is een grote parkeergarage tussen 

de verschillende gebouwen, het grote absorbtievermogen van water en 
de lage groei van onkruiden.

Het project van 7 patiowoningen bevindt zich 
aan de rand van het dorp vlakbij het trein- en 
busstation en heeft een gezamenlijke binnen-
tuin met een grootte van ca. 465 m2. Annelies 
Wolsink was verantwoordelijk voor de inrich-
ting en beplantingsplan van deze binnentuin 
en heeft de uitvoering samen gedaan met 
Hoveniersbedrijf de Heesterhof/Peter Lubbers. 

Om voor de nieuwe bewoners (50+) een onder-
houdsvriendelijke, veilige en sfeervolle inrich-
ting te maken, is uitgegaan van een ruime, vlak-
ke en bloemrijke indeling. Ruim en vlak voor de 
mobiliteit en grote plekken met veel bloemen 
voor de biodiversiteit, bijen en vlinders. Een 
binnentuin die zowel geschikt is voor het eigen 
gezin/familie als ook voor gezamenlijk gebruik. 

Opdrachtgever: Syntrus Achmea
Architect: Donders van der Heijden, Apeldoorn
Aannemer: Hendrik Hoveniers, De Enk

Inrichting Castillo Vorden

Architect: Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp
Aannemer: Hoveniersbedrijf de Heesterhof/Peter Lubbers 
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Voor een klant in Apeldoorn met een jaren 30 woning is 
een mooi tuinontwerp gemaakt en gerealiseerd. De klant 
houdt van vrij strak en modern, het interieur is hele strak, dit 
is naar buiten doorgezet in de tuin. Een Leuk element in de 
tuin is een hardhouten zitbank met een rvs waterval, deze 
komt uit in een ondiepe watergoot. De watergoot is zeer 
ondiep, water kabbelt rustig over een bodem van zeekeitjes. 
Erg leuk en veilig voor kleine kinderen en toch is er water in 
de tuin. De klant wilde graag iets met water in een bepaalde 
zichtlijn vanuit de woning, dit element is zelf bedacht. ’s 
Avonds is de waterval leuk verlicht door middel van een 
onderwaterspot die het geheel vanuit het water aan licht. 
Verlichting in de tuin is erg belangrijk een geeft dan ook 
veel sfeer, tijdens de donkere wintermaanden geeft het een 
stuk veiligheid en ’s zomers is de tuin veel gezelliger met 
wat leuke spots onder bijvoorbeeld bomen. 

De veranda is een opkomende trend in hedendaagse tuinen en wordt dus ook steeds vaker 
toegepast, zowel in grote als kleinere tuinen. Om aan ieders wens tegemoet te komen, maakt 
Van den Top Tuinhout uit Barneveld ook veranda’s op maat. Het resultaat is te zien in deze tuin in 
Barneveld: een prachtige, sfeervolle veranda van bruin geïmpregneerd douglas hout. De bruine 
kleur geeft het geheel een warme uitstraling. Het hout aan de buitenzijde is fijnbezaagd en lichtruw 
wat weer mooi past bij de landelijke uitstraling van de tuin.

Het ontwerp is speels door de combinatie van een dichte wand, afgewisseld met delen van 
lamellen. Je zit altijd droog en uit de wind, maar door de lamellen valt ook aan de zijkant mooi licht 
binnen, zo voorkom je een donkere hoek. Het doorgetrokken dak maakt de veranda letterlijk een 
verlengstuk van het woonhuis. Het formaat van de veranda is niet al te groot wat dan ook mooi 
in deze tuin past. Wat de inrichting betreft is de ruimte zoals gewenst, omdat er nu ruimte is voor 
zowel een eethoek als een zithoek. 

Opdrachtgever: Dhr Leeflang
Architect: D. Vos
Aannemer: Vos Tuinvisie BV Epe, www.vostuinvisie.nl

Aanneemsom: € 15.000
Uitvoerder: R&R Timmer en Montage
Aannemer: Van den Top Tuinhout
Contactpersoon: Eric van de Kamp, 
eric@vandentop.nl 

Tuinleg in Apeldoorn

Veranda in Barneveld

®
Kijk voor meer info en impressies op 
www.advantaseeds.nl/veldbloemen

• ideaal voor tuinen, plantsoenen en groenstroken

• keuze uit 6 vrolijke mengsels met héél veel kleur en variatie

• goed voor een aaneengesloten bloei van méér dan 20 weken (!) 

• opeenvolgende bloemexplosies brengen omgeving telkens in andere sfeer

• dragen bij aan de biodiversiteit en bijen- en vlinderstand

• makkelijke vegetatie, zeer hoge slagingskans, weinig onderhoud

geschikt voor alle gronden | voorjaarszaai | eenjarige vegetatie

Colour Splash veldbloemen
voor een héél seizoen lang bloei in de borders
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FESTIVAL 5 soorten 80 – 100 cm

AURORA 5 soorten 60 – 80 cm

NEW WAVE 6 soorten 80 – 100 cm

HONEY BEE 11 soorten 80 – 100 cm

SUMMER FLOWER 18 soorten 30 – 60 cm

FLOWER POWER 21 soorten 20 – 40 cm 

NIEUW
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De meeste platte daken hebben een bitumen dakbedekking. Voor een 
groendak wordt normaal gesproken eerst een wortelwerende folie 
van HDPE of EPDM gelegd. Earth Kweek maakt samen met Groenpand 
gebruik van een biobased oplossing van GreenMax; een plastic 
gemaakt van restafval van suikerriet. Earth Kweek is een kwekerij van 
groendakplanten voor platte en hellende daken, terrassen en balkons, 
men richt zich op natuurlijke, biologische teelt en circulaire  
bedrijfsvoering. 

Dit onder andere door het plastic gebruik te minimaliseren, chemische 
middelen uit te sluiten en afvalproducten een tweede kans te geven. 
Bio Based Plastic wordt geproduceerd op basis van het restafval van 
suikerriet en wordt ook wel groene polyethyleen genoemd. Door het 
gebruik van het restafval van suikerriet ontstaat er een nieuw en  
duurzaam alternatief voor het standaard polyethyleen.

Toepassing Bio Based RootBlock 
op daktuin

Opdrachtgever: Earth Kweek - Groenpand
Leverancier: GreenMax

PROJECTEN

FT26 (26,5 PK) - FT30 (28,5 PK)

OFFICIËLE IMPORTEUR: HERCO MACHINERY
TEL. +32 (0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com

ER IS AL EEN FARMTRAC VANAF

€ 8.636,36 EX BTW

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/28646/
bijzondere-tuinen


