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Voorwoord Inhoud
Geachte tuinliefhebber,

Voor u ligt ons inspiratieboek om u te inspireren voor een tuin die bij u past. Stevaro voor tuinen en meer, 
dat toont dit inspiratieboek aan. Van ontwerp en realisatie van tuinen, pergola’s, buitenkeukens, overkap-
pingen en natuurlijk nog veel meer.

Tegenwoordig kunnen we gebruik maken van internet  waar vele foto’s staan van tuin voorbeelden. Van 
daaruit kunt u ook zelf foto’s verzamelen die u aanspreken en zo een zogenaamd moodboard maken. Een 
verzameling beelden die aangeven wat u aanspreekt. Misschien is dat wel een brocante tuin of juist een 
minimalistische tuin, of een wellness tuin, veel is mogelijk.

In dit boek zijn niet alleen foto’s gebruikt van onze eigen projecten maar ook die van collega bedrijven 
want sommige collega’s maken ook zeer fraaie tuinen of details welke wij u graag tonen. 
Daarnaast zijn er veel productfoto’s gehaald van internet en sommige afbeeldingen uit boeken omdat we 
vinden dat ze zeer inspirerend zijn en u en ons kunnen helpen om uw tuin te ontwerpen en te realiseren. 

Wij vinden dat we het mooiste vak hebben dat er is en we kunnen nog veel meer fotoboeken maken van 
tuinen en onderdelen daarvan. Wat voor u ligt is een selectie van tuinen die wij en collega’s hebben ont-
worpen en gerealiseerd. Voorlopig laten we het hierbij en wensen u veel kijk en leesplezier. 

We hopen dat u geïnspireerd raakt. 

Met vriendelijke groet,

Stephan van Roemburg
eigenaar Stevaro

Stephan van Roemburg
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Visie & missie
Wij van Stevaro vinden het belangrijk dat u als potentiële klant in kennis wordt gesteld van onze visie en 
missie. Hoe kijken wij tegen ons vak aan en wat vinden wij belangrijk in het uitoefenen van ons vak. Want 
wij vinden dat uw tuin een belangrijk verlengstuk is van uw woonplezier. Uw tuin moet bij u passen om er 
zo optimaal mogelijk van te kunnen genieten. Daarbij is de keuze voor een goede hovenier van essentieel 
belang. Een wederzijdse klik is nodig en het vertrouwen dat wij uw tuin kunnen vormgeven en realiseren.

Onze kijk op ons werk (visie)
Een tuin is geen impulsaankoop, geen product dat om de zoveel jaar vervangen wordt. Een goed ontwor-
pen, gerealiseerde en onderhouden tuin wordt met de jaren fraaier. Een tuin is een kostbaar bezit, welke 
onlosmakelijk is verbonden met de waarde en de uitstraling van uw woning. Stevaro wil de tuinbezitter 
duurzaam woonplezier laten beleven aan hun tuin. Ons motto daarbij is: Als je iets doet, doe het dan 
goed.

Dit doen wij niet alleen door het maken van creatieve tuinontwerpen, maar ook door een gedegen realisa-
tie van het ontwerp. Ook het terzijde staan van onze opdrachtgevers bij het beheer en onderhoud van hun 
tuin zal het tuinplezier doen toenemen.

Onze roeping (missie)
Stevaro gaat voor tevreden opdrachtgevers, want daar ontlenen wij ons werkplezier aan. Plezier in ons 
werk is de basis om ons werk goed te doen. Dit plezier bereiken wij door een prettige relatie met onze op-
drachtgever. Basisingrediënten hierbij zijn het luisteren naar onze opdrachtgevers en goede communica-
tie. Van daaruit maken wij heldere afspraken opdat een ieder weet waar hij/zij aan toe is en wat er gedaan 
gaat worden.
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Stadstuinen

Achtertuin
Een overzichtelijke en eenvoudige achtertuin die gemakkelijk 
in onderhoud is.
Buxusvakken met lagen onderhoudsvriendelijke heester-
rozen, siergrassen en vaste planten maken onderdeel uit van 
de tuinbeleving. Gebakken klinkertjes welke passen bij de 
jaren 30 woning maken het geheel compleet.

Voortuin
De voortuin bestaat uit gazon en vaste plantenborders die het 
huis een vriendelijk aanzicht geven. Achtertuin

Een achtertuin met verschillende zitmogelijkheden. Een waterelement zodat 
vogels ook in de tuin kunnen baden. Kleurstelling geel/wit.
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Stadstuinen

Achtertuin bij hoekwoning
Uw tuin is uw dichtstbijzijnde vakantieoord en 
deze tuin geeft een permanent vakantiegevoel. 
Hier is van een lichte natuursteen toegepast 
die is verwerkt op een gestabiliseerd zandbed 
en daarna afgevoegd. Door het afvoegen is er 
minimaal onderhoud aan de bestrating. 

Verschillende zitplekken en houten plantenbak-
ken met palmen en bananenboom zorgen voor 
een vakantiegevoel. In de herfst worden deze 
exoten opgehaald voor overwintering en verzor-
ging
Een waterelement, tuinhuisje en een pergola 
maken de tuin compleet.

8 9

Nieuwbouwwoning 2 onder 1 kap
Gevoegde natuursteen, frambozen plukken uit eigen tuin en lavendelstroken 
in de voortuin. Een 10 jaar oude fruitboom geplant  voor een snelle oogst.



10 11

Achtertuin bij tussenwoning
Verhoogde borders maken niet alleen het onderhoud 
makkelijker maar geven ook veel zitplekken (voor kinderen). 
De opdrachtgever is opvangmoeder voor verschillende kinde-
ren uit de buurt. 

Zitplekken in zon en schaduw maken deze tuin multifunctio-
neel. Een oud vijvertje is opnieuw ingegraven in het midden-
gedeelte. Vanuit de woning is er zo ook nog zicht op een stukje 
water.

Stadstuinen

10 11

Stadstuin bij een hoekwoning
Een grote vijver achter uit de tuin verwijderd en een kleine vijver gemaakt. 
Zicht op de vijver vanaf de eettafel en vanuit de nieuwe overkapping. 
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Patiotuinen Kindvriendelijk
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14 15

Achtertuin op het noorden
Iedere tuin verlangt onderhoud maar we kunnen het u wel 
makkelijk maken. Dit kan onder andere door het creëren van 
verhoogde borders waardoor u minder hoeft te bukken. Ook 
het toepassen van beplanting welke het onkruid onderdrukt 
maken het onderhoud stukken eenvoudiger.

In deze tuin zijn de betontegels gevoegd waardoor er geen 
last is van onkruidgroei in de voegen. Ook kunnen de mieren 
het zand zo niet naar boven werken. Een exclusief ontworpen 
erfafscheiding geeft deze tuin zijn eigen bijzondere beleving.

Gemakkelijk 

14 15

Tuinmuurtjes
De tuinmuurtjes en de sierbestrating zijn op elkaar afgestemd om zo de rust in 
deze tuin te bewaren.



16 17
Rustiek

Souvenirstuin 
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Tuin bij tussenwoning
Een diepe tuin met verschillende zitplekjes en  
ieder plekje heeft zijn eigen beleving. 
De opdrachtgevers verblijven regelmatig in Por-
tugal en enkele trofeeën sieren de tuin en geven 
de tuin zo een persoonlijke touch.

In een latere fase zal een pergola en een wate-
relement aan de tuin worden toegevoegd. Het 
waterelement zal aan de gemetselde muur wor-
den aangebracht. Daarna zal deze muur worden 
gestuct. Sierbestrating

Hier zijn warme natuursteen kleuren toegepast. De natuursteen van 40x40 cm. 
is gevoegd waardoor geen onkruidgroei tussen de voegen geen mieren.



18 19

Terrastuin

18 19

Tuin aan het water
Exclusief ontwerp waarbij nieuwe tuinmuren zijn gerealiseerd, met onderhei-
ing van 11 meter diep. Waar eerst een terras van 2 meter tegen de woning 
was, kan men nu op ruime terrassen van het schitterende uitzicht genieten.
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Tuin bij vrijstaande woning
Een nieuwe tuin op het voormalig terrein van een steenfabriek. 
Parkeerruimte voor auto’s van de kinderen en visite was essen-
tieel voor de opdrachtgever. Bij het statige monumentale pand 
is gekozen voor een klassieke basis vormgeving van de tuin. De 
opdrachtgever wilde minimaal onderhoud hebben maar toch 
veel bloemen. De aanwezige zwemvijver is in het plan opgeno-
men, samen met een fruitgaard. 

Toegepaste verharding: penetratieverharding.
Beplanting: hagen van buxus, taxus en beuk. Veel vaste plan-
ten in combinatie met heesterrozen.

Romantisch

20 21

Penetratieverharding
Onder de aangebrachte penetratieverharding is een oude asfaltweg verwerkt. 
Ook de stenen van de voormalige steenfabriek welke tijdens het grondwerk 
naar boven kwamen zijn ook op deze manier op eigen terrein gehouden.



22 23
Rustiek

Liefhebbers tuin

22 2322 23

Tuin bij vrijstaande woning
De woning werd uitgebouwd in de achtertuin 
wat de aanleiding was om een nieuwe tuin te 
maken.

Op ons advies is het dak van zink bij de uitbouw 
vervangen door een koperen dak. 
Vloeiende lijnen en toepassing van natuurlijke 
bestratingsmaterialen geven deze tuin samen 
met de toegepaste beplanting een romantische 
beleving. De aanwezige bomen zijn opgenomen 
in het nieuwe tuinplan. Vijver en bestrating

De verhoogde vijver kan zo ook vanuit de woning worden bekeken. De toe-
gepaste Portugese granietkeitjes zijn afgevoegd om onkruidgroei tussen de 
voegen tegen te gaan.
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Tuin bij vrijstaande woning
De bestaande tuin was opgedeeld in allemaal kleine tuinka-
mertjes wat een enigszins benauwde beleving gaf. Het nieuwe 
tuinplan diende de ruime kavel/tuin te benadrukken in plaats 
van te ontkennen.

Ruime gazons en grote borders vormen de basis van deze tuin.
Een ruime vijverpartij welke vanuit de woning kan worden 
bekeken geeft een heerlijke tuinbeleving.

Verschillende zitplekken in zon of schaduw en voldoende 
parkeren in eigen tuin maken dit tot een supertuin voor de 
opdrachtgever.

Zicht op water

Rustiek
24 25

Schaduw terras
De met druif overgroeide pergola geeft samen met de aangeplante boom de 
nodige intimiteit en schaduw. Vanaf dit terras zicht op vijver en de achtertuin. 
Let ook op de subtiele tuinverlichting tegen de paal achter de stoel..........
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Kennis van beplanting is het gereedschap van een goede hovenier. Alleen 
al over dit onderwerp zouden we tientallen inspiratieboeken kunnen ma-
ken. Van bolletjes tot majestueuze bomen en alles wat daar tussen zit.

Beplanting

26 27
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Chique wit

Een witte tuin kan schaduwrijke plekken doen oplichten. Als op zonnige 
plekken witbloeiende en grijsbladige planten worden toegepast verbeel-
den deze zowel de hitte als de verkoeling, een boeiend contrast.

28 29
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Rustiek

Koel & eetbaar Zonnig

30 3130 31

Tuin op kleur
Met de bloem-  en bladkleuren kunt u uw tuin 
op kleur laten maken. Iedere kleur roept een 
bepaalde emotie op. Waar de een de gele tuin 
foeilelijk vindt, is dat voor een ander een zonni-
ge en vrolijke kleur. 
Op deze twee pagina’s de grote foto’s uit het 
boek van Elizabeth de Lestrieux, het kleine para-
dijs, om u te inspireren voor een eventuele tuin 
op kleur.

Of denk aan eten uit uw tuin zoals de foto hier-
naast laat zien en de 3 kleine foto’s aan de zij-
kant. Een kruidentuin welke niet alleen heerlijk 
geurt als u erin zit maar ook om uit te oogsten.
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Rustiek

Vuurwerk

34 3534 35

Warme kleuren
Heeft u dat nu ook als u naar 
deze foto’s kijkt, ik krijg het er 
warm van. Intense kleuren die u 
van verre tegemoet komen. 

Als we een tuinontwerp en 
beplantingsplan voor u mogen 
maken zijn uw 
voorkeurskleuren van groot be-
lang. Het is uw tuin waarin u zich 
thuis dient te voelen.
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Rustiek

Kleurrijk

Pas ook eens tuinkruiden toe in uw vaste plantenborder. Ze geuren heer-
lijk en u kunt er ook nog eens van oogsten. Door de kervel heen ziet u de 
andere vaste planten in de border.

36 3736 37

Een tuin is pas een tuin als er (voldoende) plan-
ten in staan. Dan gaat de tuin leven en ontstaat 
nieuw leven. 

Wist u dat de biologische verscheidenheid in 
steden groter is dan in het landschap? Uw tuin 
als ecologische stapsteen. Niet alleen voor 
vogels, vlinders en egels maar ook voor wilde 
planten. Pas ook eens drachtplanten toe in uw 
tuin want bijen hebben we echt nodig en als u 
ze met rust laat doe ze dat ook met u.

Een vogeldrinkbadje in uw tuin in de zomer en 
vetbollen in de winter, vogels zullen u dankbaar 
zijn.
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Rustiek

Minimaal onderhoud

Siergrassen geven altijd een speciaal effect in uw tuin. Bij het ontwerpen 
van het beplantingsplan denken we ook na over het winterbeeld.

38 393938

Beplanting kan op vele manieren worden toe-
gepast. Hier boven ziet u een toepassing van 
zogenaamde ‘prairie’ beplanting. Dit houdt in 
dat de planten in een lava laagje zijn gezet met 
speciaal gereedschap om morsen van grond te 
voorkomen. Omdat de bodem op deze manier 
is afgedekt is de ongewenste plantengroei 
m i n i m a a l  en dus minimaal onderhoud. Ook 
warmt de bodem eerder op waardoor planten 
eerder tot groei en bloei komen. Niet alle plan-
ten zijn hiervoor geschikt, wij adviseren u graag.

Ook het maken van kleuraccenten met blad 
geven het gehele jaar een bijzonder accent aan 
uw tuin.



Buitenkeukens
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Design

Bourgondisch?
U hoeft niet naar Frankrijk voor een bourgondische  beleving. 
Een Hollandse overkapping al dan niet aangevuld met een 
buitenkeuken geven u veel meer tuinplezier, dat scheelt u een 
hele reis. Ook voor kinderen kan een eenvoudige buitenkeu-
ken in een dag gemaakt zijn. Er zijn vele leveranciers en 
kwaliteitsniveaus, wij adviseren u graag.

Aansluiting op uw interieur door een juiste kleurstelling maken 
een geheel van huis en tuin.

Speels Een buitenkeuken kan ook op een heel simpele manier worden gemaakt. 
Creativiteit komt niet uit computers maar uit mensen. Wij staan u graag 
terzijde met onze creativiteit voor tuinen en meer...............
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Rustiek

Gezellig

De tuin, de plek om elkaar te ont-moeten. Samen zijn, samen eten en 
drinken en samen ontspannen van de dagelijkse hectiek. Omgeven door 
het leven van planten en dieren.

44 4544

Een Green Egg of een pizzaoven in uw buiten-
keuken? Het kan allemaal.

Als we de foto’s bekijken krijgen we al zin in een 
heerlijke maaltijd in de tuin.
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Landelijk Eenvoudig of rijk gemeubileerd, een buitenkeuken komt het best tot zijn 
recht in een overkapping. Wij ontwerpen ze graag samen met u.
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Erfafscheidingen

48 49
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Rustiek

Creatief

Erfafscheidingen kunnen meer zijn dan schuttingen. De vormgeving van 
de grenzen van uw tuin heeft grote invloed op uw tuinbeleving, het on-
derhoud en het ruimtegebruik.

50 5150 51

Creativiteit
Als eenvoudige materialen op creatieve manier 
worden toegepast kunnen verrassende effecten 
bereikt worden.
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Rustiek

Duurzame erfafscheiding
Er zijn vele mogelijkheden om een erfafscheiding te realiseren 
die tientallen jaren mee gaat zonder al te veel onderhoud. 
De metalen cortenstalen schuttingen nemen de minste plaats 
in  waardoor u meer ruimte over houdt in uw tuin.

Ook kan verticale beplanting worden toegepast als erfafschei-
ding en zo zijn er nog vele creatieve mogelijkheden, wij advise-
ren u graag.

Duurzaam
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Hagen en heggen
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Organisch Strak

56 5756 57

Vormen en figuren
Hagen zijn prachtige elementen om in uw tuin 
toe te passen. Het zijn levende wanden die uw 
tuin kunnen omlijsten of de wanden tussen ver-
schillende tuinkamers en nog veel meer.
Als de functie van een haag is vastgesteld dan 
kunnen we het juiste assortiment bepalen welke 
past bij de gegeven situatie. 

Afstemming op grondsoort, losgroeiend of 
strak geknipt, zon/schaduw, pH, vochthoudend 
vermogen, onderhoudsintensiteit, wijze van 
onderhoud en winterhardheid zijn allemaal 
parameters waarmee rekening gehouden dient 
te worden.
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Kunstzinnig
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Kunst

60 61
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Verwondering

Kunst & tuinkunst
Het vormgeven en ontwerpen behoort tot de tuinkunst. Onze 
cultuur kan niet zonder kunst. Kunst  als katalysator, kunst als 
metafoo. Kunst emotioneert. Beeldende kunst en tuinkunst 
vormen een bijzondere combinatie.

Daarnaast is kunst heel persoonlijk, hierbij een kleine greep uit 
de mogelijkheden.

Vergezicht
62 63



64 65
Rustiek

Verwachting
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Verbeelding

66 6766 67

Persoonlijke kunst
Uw tuin zegt iets over u. 
Kunst kan dit ondersteunen en misschien 
bent u zelf ook actief en creatief op het gebied 
van beeldende kunst. Misschien kunt u iets 
van uzelf, van familie of kennissen of van een 
vakantie toevoegen aan uw tuin. Een persoon-
lijke herinnering die uw tuin nog persoonlijker 
kan maken. Wij helpen u graag om dit voor u te 
realiseren. 
TIP:
U kunt ook een (persoonlijke)foto laten afdruk-
ken op een buitendoek en dat in uw tuin plaat-
sen.
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Overkappingen
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Landelijk
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Verlenging van het tuinseizoen
Met een overkapping kunt u ook bij minder 
aangenaam weer heerlijk in uw tuin vertoeven. 
Ook ‘s avonds en ‘s nachts kan een overkapping 
een behaaglijke plek zijn. Al dan niet met een 
heather of een houtkachel of zelfs een open 
haard om het aangenaam warm te maken.

Tijdens warme dagen een heerlijke 
schaduwrijke plek om van daaruit te genieten 
van uw tuin.
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Inpasbaar

Speels
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Pergola’s 
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Pergola´s en berceaus
Een pergola is een constructie van latten op hoge palen in de 
tuin waarlangs allerlei planten kunnen groeien. Een pergola 
kan zowel los van de gebouwen staan of daarmee zijn verbon-
den. Bij een pergola kan men de volgende termen hanteren:
•  Staanders: dit zijn de palen waaraan de hele constructie is 

“opgehangen”.
• Liggers: dit zijn de langste dwarsbalken; ze verbinden on-

derling de staanders.
• Schoren: halen de horizontale beweging uit de constructie 

(maken de constructie stijf).
• Ruiters: dit zijn de korte balken die haaks op de liggers 

komen te liggen.

Romantisch

Schaduw
76 77
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Rustiek

Rustiek

78 7978 79

Berceau
Een berceau (of loofgang) is een pad waarbij 
aan beide zijden heggen staan, die aan de bo-
venzijde met elkaar zijn verbonden, zodat een 
soort tunnel ontstaat.

Berceaus stammen uit de tijd dat het voor 
gegoede dames mode was er zo blank mogelijk 
uit te zien. Dit om zich te onderscheiden van 
werkende mensen die, doordat ze veel in de 
buitenlucht kwamen, een getaande huidskleur 
hadden. In zo’n berceau kon men buiten wan-
delen en toch uit de zon blijven. Een berceau 
kunt u ook laten begroeien met klimplanten of 
anderszins.
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Poorten
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Sierbestrating
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86 87
Rustiek

Natuursteen

Elk jaar komen er voor sierbestrating nieuwe vormen en kleuren op de markt. 
Wat voor alle duurzame bestrating in uw tuin geldt............, is de ondergrond. 
Wij adviseren u graag over de (laatste) mogelijkheden en ontwikkelingen.
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Beton & keramisch
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Budget
Om een tuin te realiseren is niet alleen creati-
viteit en vakmanschap van belang maar net zo 
belangrijk of wellicht nog belangrijker......het 
budget. 
Het grootste deel van een budget gaat vaak op 
aan de verharding van uw tuin. Dat deze dan 
ook vele jaren dient mee te gaan staat niet ter 
discussie wat ons betreft. Een tuin is meer dan 
bestrating alleen. Een goede balans in stenen en 
planten maken een tuin een tuin. 

Een stelregel kan zijn dat 1/3 van uw tuin ver-
hard mag zijn 2/3 is bestemd voor beplanting. 
Ook wel zo fijn voor de hemelwaterafvoer.
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Trappen en treden
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Rustiek Heeft u meerdere trappen nodig in uw tuin? Zorg dan dat deze allemaal 

dezelfde trapformule hebben, dat loopt wel zo makkelijk door uw tuin.
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Trapformule en luie trappen
De trapformule is een formule die wordt ge-
bruikt om een goed beloopbare trap te maken. 
Deze formule is een richtlijn en dient om de 
toegepaste maten te controleren. 

•     2 optreden + 1 aantrede = 570 - 630 mm.

De optrede is het verticale deel en de aantrede 
het horizontale deel van de trap.

Een luie trap is een trap met een grote aantrede 
en een kleine optrede. Soms worden luie trap-
pen om architectonische reden toegepast.
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Verlichting
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Direct en indirect
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Sfeer- of veiligheidsverlichting
Wat is leuker dan uw tuin ook ‘s avonds onder-
deel te laten maken van uw woonplezier. We 
kunnen de verlichting zo aanleggen dat deze 
automatisch aan en uit gaat op die tijden die u 
wilt.

Verlichting hoeft niet alleen voor de sfeer te 
zorgen maar kan ook de functie van veiligheid 
vervullen. Denk hierbij niet alleen aan inbraak-
preventie maar ook het aanlichten van opstap-
jes en/of trappen in uw tuin.
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Vormgeving
De vormgeving of design van uw verlichting bestaat uit de 
vormgeving van de armatuur alsook van de lichtbron (kleur, 
techniek, verspreiding etc.). Beiden dienen te worden afge-
stemd op het ontwerp van uw tuin. 
U kunt kiezen uit duizenden armaturen en soorten verlichting 
van LED tot ............verzin het allemaal maar. Wat van belang is 
dat uw verlichting aan het gestelde doel voldoet en zo energie- 
zuinig mogelijk is. Daarnaast streven we naar een minimale 
lichtvervuiling in de avonduren voor het nachtleven van dieren. 

Waar het kan kunt u ook uw tuin verlichten met tuinfakkels, 
maar of dat dan wel zo milieuvriendelijk is?

Design

Balans
98 99
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Water in de tuin
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Natuurlijk
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Water in uw tuin?
Water in uw tuin kan vele verschijningsvormen 
hebben. Ook kan het vele functies vervullen, van 
drink- en badderplek voor vogels tot zwembad. 
Wilt u een natuurlijke (zwem)vijver of meer een 
architectonische waterpartij? Een groots gebaar 
of wordt u juist gefascineerd door details?

Als een vijver op de juiste plek ligt, goed ontwor-
pen en gerealiseerd is en met de juiste planten 
beplant, dan heeft u minimaal werk aan een 
vijver. Een vijver hoeft u niet te maaien, te be-
mesten, te snoeien, knippen en noem maar op. 
Denk ook goed na over vissen in een eventuele 
vijver, want ieder voordeel heeft zijn nadeel.
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Architectonisch water
De architectuur van uw tuin kan aansluiten op 
de architectuur van uw woning of daar juist een 
contrast mee vormen.

Zo kan water ook toegepast worden. In harmo-
nie met de architectuur van de tuin of juist een 
moment van verbazing.  

Architectonisch water kan ook de functie van 
een spiegel vervullen. Of een verlenging zijn van 
het omringende landschap. 
Geluid van stromend water kan voor de een 
rustgevend zijn, maar voor de ander juist irri-
tant.
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Zwembad
Voor elke tuin is een zwembad mogelijk, van opblaasbaar tot 
een verwarmd zwembad met stroming, al dan niet met een 
bewegende vloer.
Een zwembad aanleggen vergt de nodige voorbereiding.

Denk hierbij niet alleen aan het ontwerp voor de tuin en het 
zwembad maar ook aan eventuele vergunningen en de logis-
tiek. Ook het peil van het grondwater, de veiligheid, het gemak 
in onderhoud. Ook de keuze tussen  een bouwkundig zwem-
bad of een prefab zwembad. Een bovengronds bad of een 
ingegraven bad. Wij adviseren u graag.

Zwemwater

Luxe
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Zwemwater

Natuurlijk
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Zwemvijver
Een zwemvijver heeft weer een heel andere 
zwembeleving dan een zwembad. Voor zwem-
vijvers en zwembaden werken wij nauw samen 
met specialisten.

Wij formuleren met u de randvoorwaarden, 
maken het ontwerp en doen de aanvullende 
werkzaamheden. Wij maken dan werk met 
werk, want hoe u ook wilt zwemmen veelal 
moet er een (behoorlijk) gat worden gegraven. 
Een slim tuinontwerp kan deze grond geheel of 
deels verwerken in het ontwerp. En als dat niet 
kan dan zorgen wij voor de afvoer daarvan.
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De basis voor een goede tuin Is..........................een goed tuinontwerp.

Ontwerpen
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Het tuinontwerp
We hebben het al eerder geschreven uw tuin zegt iets over u. 
Het is uw persoonlijke buitenruimte. Om een goed tuinont-
werp te kunnen maken moeten we u leren kennen. Dit doen 
we door de juiste vragen te stellen en goed naar u luisteren. 
Zoekende naar de vraag achter de vraag. Welke functie dient 
uw tuin te vervullen? Wat zijn de belangrijkste criteria waar 
uw tuin aan dient te voldoen? Hoe gaat u uw tuin gebruiken? 
Wanneer en waarheen gaat u op vakantie? Maken huisdieren 
gebruik van uw tuin en welke wilde dieren wilt u in uw tuin 
hebben? Vlinders, egels, bijen, vogels, libellen of anderszins?
Wij vertalen het gesprek in een origineel tuinontwerp afge-
stemd op uw eisen en wensen. 

Klein en fijn

Zichtlijnen
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De basis
De basis voor iedere goede tuin is het ontwerp.  Een voor u passend tuinontwerp maken is een heel proces. 
Het is soms in één keer klaar en een andere keer is het schaven, vijlen en weer schetsen om te komen tot die tuin die voldoet aan uw eisen 
en wensen. Het ontwerp is geen doel op zich maar slechts een middel om die tuin te realiseren welke samen met u is afgesproken. 

We zijn niet alleen de artistieke vormgever maar met name de vindingrijke tuinontwerper. 
Met een stijl van duidelijke ordening, helder, verrassend maar gestructureerd en vanuit de omgeving afgestemd op de gewenste en/of 
passende stijl. Uiteindelijk brengen we door te analyseren, schetsen en ontwerpen alle mogelijke aspecten samen, onderling afgestemd en 
integraal.
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Renovatie Balkon 8 hoog
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Het gesprek 
Elke tuinontwerp start met het gesprek. Een ge-
sprek om elkaar te leren kennen. Begrijpen we 
elkaar? Voelen we elkaar aan? Heeft u vertrou-
wen in ons vakmanschap? Vindt u onze prijsvor-
ming reëel? Hoe zit het met de nazorg, de totale. 
Beperkt de after sales service zich alleen tot het 
vervangen van dode plantjes of doen we meer? 

Hoe wordt het opvolgende tuinonderhoud gere-
geld? Hoeveel tijd heeft u hiervoor of kunt/wilt 
u hiervoor vrij maken? Gaat u dit zelf doen of 
mogen wij u daarbij ondersteunen? En last but 
not least uw budget.

Waterelementen
Toegepast waterelement in tuin. Foto is genomen 3 maanden na oplevering.

3D
Soms is het prettig om het ontwerpvoorstel in 3D te zien zodat 
u een beter idee krijgt hoe uw tuin is ingedeeld.
Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Wij gaan uit van een open gesprek. Onze werkwijze en stappenplan zorgen er-
voor dat u altijd aan het stuur zit. Niet alleen tijdens het creatieve proces maar 
ook om uw budget en het kwaliteitsniveau te bepalen en te begroten.



Bloeikalender Beplantingsplan
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Een bloeikalender laat u in een oogopslag zien wanneer de (hoofd)bloei plaatsvindt en met welke kleur. De 
groenblijvende en/of structurerende elementen zoals hagen worden ook in de bloeikalender opgenomen.

In onze digitale nieuwsbrief kunt u onder andere lezen hoe en wanneer u wat het beste kan doen en op welke 
wijze. U kunt zich gratis en vrijblijvend op onze nieuwsbrief abonneren. Na de aanleg van uw tuin begeleiden wij 
u een jaar lang met de zorg van uw tuin. Ik, Stephan van Roemburg, vertel u graag meer.

Voorbeeld van een beplantingsplan en een beplantingslijst voor dezelfde tuin. 
Er wordt aangegeven waar welke planten komen, hoeveel en van welke kwali-
teit. Zo kunnen planten die onverhoopt dood gaan goed worden vervangen.




