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Bijzondere
tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

Bij een woning aan de Keizersgracht in 
Amsterdam heeft Ernst Baas Tuininrichting een 
tuin ontworpen waarbij de materialisatie tot 
aan de tuinmeubels, pottery en accessoires 
geheel met de woning zijn afgestemd. De tuin 
kenmerkt zicht door de splitlevel en is tevens in 
drie verschillende zones uitgewerkt. Elke zone 
heeft zijn eigensfeer en materiaal gebruik. Bij 
het souterrain is een terras aangelegd waarbij 
een vlonder is gecombineerd met keramische 
tegels. Achter in de tuin is een loungeterras 

gecreëerd met een buitenkeuken. Als laatste 
is een organisch gevormde spiegelvijver aan-
gelegd met veel bladplanten. Deze tuin is in 
samenwerking met Ernst Baas Hoveniers gerea-
liseerd. Alle materialen zijn door middel van een 
loopkatkraan over de woning heen gebracht. In 
samenwerking met Luxcom zijn er speciale kus-
senboxen ontwikkeld.

Tuin aan de 
Keizersgracht in 
Amterdam

Opdrachtgever: Particulier
Architect: Ernst Baas Tuininrichting
Aannemer: Ernst Baas Hoveniers

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.

Fast
Repair

Supersnel 
herstel van élk gazon!
in recordtijd weer een dichte en groene zode
• supersnelle kieming én ves� ging in bestaand gras
• ideaal voor de jaarlijkse voorjaarsbeurt (doorzaaien)
• repareert alle voorkomende gazonschade
• inclusief groeis� mulerende zaadcoa� ng op biologische basis

Meer weten over Recover 2 Fast Repair?
www.advantaseeds.nl/fastrepair
www.advantaseeds.nl/dealerlocator
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PROJECTEN

In Wanroij heeft De Groot Hoveniers een tuin met buitenka-
mer aangelegd. Tijdens de eerste gesprekken heeft contact-
persoon Martijn samen met de klant alle wensen in kaart 
gebracht. Vervolgens heeft de klant zelf een moodboard 
gemaakt waarop hij alle elementen van zijn droomtuin heeft 
gevisualiseerd. De besproken wensen in combinatie met 
het moodboard zijn door Tijs, tuinspecialist van De Groot 
Hoveniers, verwerkt in een tuinontwerp. Het ontwerp is 
omgezet in een landelijke tuin waarin de klant zijn liefde 
voor tuinieren goed kan uiten. Er is een vijver aangelegd 
met verschillende waterelementen en een variatie aan 
beplanting waarin altijd wel iets in bloei of kleur staat. 

Een jaar na de aanleg van de tuin klopte de klant opnieuw 
aan bij De Groot Hoveniers omdat hij meer tijd in zijn tuin 
wilde doorbrengen. Daarop is de buitenkamer bedacht. Na 
het doorlopen van een nieuw ontwerptraject kan de klant 
nu vanuit zijn buitenkamer met glazen schuifwand, gas-
haard, verlichting en televisie het hele jaar door genieten 
van zijn tuin. Het resultaat is een tuin in landelijke tuinstijl 
die overloopt in het boerenlandschap rondom de tuin waar 
de klant alle seizoenen van het jaar gebruik van kan maken.

A.S. Garden Care kreeg het verzoek om een 
tuinontwerp te maken voor de achtertuin. Na 
goedkeuring van de klant is het moderne tuin-
ontwerp in eigen beheer gerealiseerd in 2018. 
Er zijn mooie bouwkundige elementen gereali-
seerd, waaronder een hoge en lage vijver, cor-
tenstaal elementen en Douglas tuinoverkappin-
gen. Veel hoogteverschillen maken deze tuin 
bijzonder in zijn lijnenspel. Het vele groen dat is 
aangeplant maakt het plaatje compleet.

Verwerkte materialen: Gebakken DF klinkers, 
keramische 60x60 tegels, natuurstenen trap-
treden, vijverranden en breuksteen, strakke 
borderblokken van15x15x60, rotsmotief beton-
schutting met douglashout, douglashouten 
overkappingen, cortenstaal.

Aanneemsom: €75.000,-
Opdrachtgever: Meneer Verbruggen
Architect: De Groot Hoveniers
Contactpersoon architect: Martijn de Groot, martijn@degroothoveniers.nl
Aannemer: De Groot Hoveniers

Landelijke tuin met buitenkamer in Wanroij

Moderne achtertuin te 
Bosschenhoofd

Opdrachtgever: Familie Bakx
Architect: Arné Slooters  
Aannemer: A.S. Garden Care Wouwse Plantage
Contactpersoon aannemer: Arné Slooters
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In de kop van Noord-Holland, bij de gemeente Den Helder wordt de 
Greenmax ondergrondse kluitverankering met succes toegepast. De 
gemeente Den Helder past regelmatig de kluitverankering toe. De bomen 
worden op deze manier stevig ondergronds verankerd waardoor de boom 
geen boompalen meer nodig heeft. In Den Helder hebben de bomen 

het regelmatig zwaar te voorduren met een harde wind en zijn daardoor 
goed bestand tegen omwaaien. Er wordt gekeken naar de stamomtrek 
van de boom, hierop wordt de set aangepast. Hoe groter de stamomtrek, 
des te groter de ankers, de banden en de kokoskluitbeschermingmat zijn.

Lubbe Lisse is gespecialiseerd in het aanplan-
ten van langbloeiende bloembollenmengsels 
(machinaal) en vaste planten bij overheidsinstel-
lingen, scholen, universiteiten, themaparken en 
vele andere locaties. Sinds kort is Lubbe Lisse 
aangesloten als Charta partner bij de Groene 
Stad. De doelstelling van de Groene Stad is het 
vergroten van de leefbaarheid van steden en het 
benadrukken van de belangrijke rol die ‘groen’ 
daarbij kan spelen. Om de daad bij het woord te 
voegen, heeft Lubbe Lisse een mengsel samen-
gesteld welke aansluit op hun ‘groene’ bood-
schap. Dit Charta mengsel is een stinzen- en ver-
wilderingsmengsel met de nodige variatie, zodat 
het veel insecten zal aantrekken, en dit weer ten 
goede komt van de biodiversiteit.

Ondergrondse kluitverankering 
in gemeente Den Helder

Stinzen- en verwilderingsmengsel 
voor gemeente Teylingen/Sassenheim

Locatie: gemeente Teylingen/Sassenheim
Aannemer: Lubbe Lisse
Contactpersoon aannemer: Ronald Lubbe

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/29206/
biologisch-algen-verwijderen


