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De mooiste groenprojecten op een rij

Hoveniersbedrijf Miggiels & Van Amstel heeft een 
tuin voor het hele gezin gerealiseerd. Stijlvol en 
kindvriendelijk. Elle Miggiels: ‘Voor de bestrating 
hebben we robuuste betontegels van 1x2 m 
gecombineerd met landelijke stijl bakstenen en 
grind. De beplanting speelt de hoofdrol, deze 
zorgt voor een open karakter met veel licht en 
een gezellige sfeer.’

Een ruim terras met grind, dakbomen en een 
grote picknicktafel zorgen ervoor dat er met het 
hele gezin gezellig samen in de schaduw buiten 
gegeten kan worden. Op het terras met lounge-
meubelen kan van de ochtendzon worden 
genoten. De tuin bestaat uit twee niveau's, 
robuuste betonnen trapblokken vangen het 
hoogteverschil op. Strakke bloembakken met 

speelse beplanting zorgen voor extra beleving 
en geeft het geheel een chique uitstraling. 
Op het dak is een constructie gemaakt, waarin 
kleinblijvende vlinderstruiken zijn geplant.’

In Rhenen heeft hoveniersbedrijf Heart for Gardens een tuin aangelegd 
met een vlonder en schutting van padouk hardhout. Vandentop Tuinhout 
uit Barneveld leverde deze mooie hardhoutsoort die een bijzondere uit-
straling heeft. De originele kleur is felrood, maar na verloop van tijd komt 
er een prachtige grijze kleur tevoorschijn. John de Graaf van Heart for 
Gardens: ‘Andere hardhoutsoorten vergrijzen gelijkmatig, terwijl bij padouk 
de planken van kleur blijven verschillen en de houttekening ook nog eens 
goed te zien blijft. Dat zorgt voor een prachtige, exclusieve uitstraling.’
Voor Heart for Gardens was het een uitdagend project, omdat de woning 
heel dicht op het water staat. Het gedeelte waar de jacuzzi staat, kan onder 
water komen te staan. De vlonder moest daarom gemaakt worden van 
materiaal dat goed tegen water kan. Padouk hardhout bleek uitermate 
geschikt en de luxe uitstraling maakt het plaatje helemaal af.

Speelse kindvriendelijke leeftuin 
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Ontwerp & realisatie tuin: Heart for Gardens - 
www.heartforgardens.nl
Leverancier hout: Vandentop Tuinhout,  
Barneveld - www.vandentop.nl
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