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Het is een aardige oppervlakte, rond de oude 
woning aan het einde van een doodlopende 
straat in Altforst. Voor Wouter Roelofs van 
Roelofs Tuinen & Planten een mooi project: 
‘Het is een grote oppervlakte en veel van wat 
wij doen, komt aan bod. We kunnen er bijna al 
onze expertise in kwijt.’
Van de ingang van de statige woning loopt 
een oprit van grind naar een parkeerplaats 
van stenen van gebakken waalformaat van 
Wienerberger. Onder het grind ligt zo’n 200 m2 
honingraatplaten. Een gedeelte van de grond is 
een omheinde wei voor kleinvee, zoals kippen 
en schapen. Roelofs: ‘Hier hebben we drainage 
aangebracht, omdat de grond hier van vette 
klei is en de wei een beetje in een kuil ligt. Er 
loopt een sloot vlakbij; daar is de drainage op 
aangesloten. We hebben gesproken over water-
buffermogelijkheden, maar het terrein is zo 
groot, dat het water toch wel weg kan.’ Ook is 

‘In dit project komen bijna alle aspecten van ons werk aan bod’

In het Gelderse Altforst heeft een buitenruimte 

van ongeveer 4000 vierkante meter een nieuwe 

inrichting gekregen. Hoveniersbedrijf Roelofs 

Tuinen & Planten uit Beneden-Leeuwen voerde 

de onder architectuur ontworpen aanleg uit. 

Roelofs: ‘De licht- en beplantingsplannen maak-

ten wij en ook veel producten kozen we zelf. 

Zo werk ik voor terrassen alleen nog met het 

voegmiddel StoneFlex van Normeco.’
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er een kasje geplaatst en een moestuin aange-
legd. Met recht een veelzijdig project.
Er zijn rondom de woning meerdere terras-
sen aangelegd, waarvoor grote tegels van 
Schellevis zijn gebruikt, van 1 m bij 1 m en 5 

cm dik. Ook de trapblokken zijn van Schellevis. 
‘Voor het voegen werk ik alleen nog met 
StoneFlex van Normeco’, vertelt Roelofs. ‘Voor 
mij heeft dit voegmiddel de beste eigenschap-
pen. Het blijft het beste zitten, is mijn ervaring. 
Bij andere producten zie je nog weleens dat de 
voegen na vorst los gaan zitten. Met StoneFlex 
is dat niet zo. Onkruid heeft geen kans, omdat 
het zo mooi dicht blijft zitten. We hebben zelfs 
eens gehad dat we dankzij StoneFlex van een 
mierenprobleem af waren.’

Roelofs ontwierp ook de beplantings-, bere-
genings- en belichtingsplannen. ‘We vragen 
klanten om zelf, bijvoorbeeld via Pinterest, 
beelden te selecteren die hen aanspreken. Op 
basis daarvan en van de tekening van de archi-
tect maken we een beplantingsplan. In Altforst 
hebben we veel vaste planten geplant in de 
kleurstelling wit, roze, paars en blauw. Het zijn 
vaste planten, maar wel van het soort waarmee 
je een mooi veldboeket uit de tuin kunt samen-
stellen. Wij betrekken onze planten vooral 
bij Betuws Plantencentrum. Voor de beplan-
ting hebben we langs de woning Hydrangea 
macrophylla ‘Bouquette Rosé’ en Pennisetum 

‘Hameln’ gebruikt. In de borders staat een 
gemengd assortiment, met onder andere 
Geum, dwerg-Buddleja (‘Miss Ruby’ van Van Son 
en Koot), Helenium, Echinacea in diverse kleu-
ren, Persicaria ‘Darjeeling Red’, Penstemon en 
verschillende soorten Geranium.’
Voor de verlichting koos Roelofs het 
12V-systeem van In-lite. ‘Onder de leibomen 
staan Scope-spots, onder de grote bomen 
Nero-spots, die wat hoger komen, en voor de 
staande lampen hebben we de Liv gebruikt. 
Het beregeningsmateriaal is van Hunter.’
Jack Weijers van Normeco: ‘Wouter heeft 
ervaring met het verwerken van StoneFlex. 
Hoveniers die dat nog niet hebben, begeleiden 
we desgewenst op locatie met tips en aan-
wijzingen. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid 
water die je moet gebruiken belangrijk.’

SIERBESTRATING
2 min. leestijd

Projectinfo: 
Ontwerp buitenruimte: 
Chris Janssen-Steenberg
Aanleg tuin: Roelofs Tuinen & Planten
Halfverharding en verharding: Schellevis 
en Wienerberger, geleverd door Jansen   
Sierbestrating
Beplanting: Betuws Plantencentrum
Verlichting: In-Lite
Beregening: Hunter

De diverse terrassen worden gevoegd met StoneFlex.

Jack Weijers Normeco

Ontwerp van de vrijstaande woning met 

grote buitenruimte in Altforst
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