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Goed werk met John Deere grasmaaiers! 
Met het duidelijk automotive-style display voorzien van een Best Cut Zone-indicator 
kunt u uw rijsnelheid optimaliseren voor een uitstekende maaikwaliteit!

De grasmaaier is comfortabel en gemakkelijk te bedienen. Geniet van een gazon, 
waar uw buurman jaloers op zal zijn. 

Redenen om voor een John Deere tuin en park machine te kiezen, vind u op onze 
website: https://www.deere.nl/nl/maaiers/zitmaaiers-en-tuintrekkers/  
of neem contact op met uw lokale dealer! 

Bijzondere tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

Bij een mooi strak gebouw, waar veel aandacht aan is besteed, hoort een 
net zo’n mooie tuin. En dat hebben ze bij Intergas in gedaan. 
De beplanting is in een compositie aangebracht waardoor deze goed in 
relatie staan met de omliggende natuur. Met ruim 30.000 vaste planten en 
een vijver met koikarpers, waar ook veel andere vissen en kikkers in te 
vinden zijn, is dit een tuin waar zowel medewerker als bezoeker van 
genieten. Er zijn in de tuin grote vaste planten borders aangelegd met 
daarin herkenbare kleurpatronen welke vooral vanuit de bovenliggende 
kantoorruimte goed zichtbaar zijn. 

Drie jaar geleden is Snoek Puur Groen van start gegaan met het renoveren 
van deze bedrijfstuin, waarbij er veel aandacht is besteed aan het funda-
ment. Om een goede basis te leggen, hebben ze de grond omgespit om 
zo de capillaire werking van de grond te verbeteren. Ze hebben de grond 
gespit tot voorbij de diepte waar een storende laag (harde laag in de onder-

grond) zich bevind. Het water kan niet door deze harde laag heen stromen, 
waardoor de grond te nat blijft en de planten door verrotting dood gaan. 
Telkens wanneer er een stortbui is, loopt het overtollige water ondergronds 
door de capillaire buizen weg. Als het droog is, transporteren dezelfde 
buizen het water naar het oppervlak. Daarnaast is er veel aandacht besteed 
aan de juiste type plant op de juiste plek. Dit in combinatie met goede 
bemesting geeft een goed resultaat. En wanneer je dit op de juiste manier 
beheert: frequent onkruid verwijderen en op tijd maaien, is dit resultaat ook 
blijvend. Intergas heeft vorig jaar ook het naastgelegen pand in gebruik 
genomen. Deze tuin zal binnenkort ook worden aangelegd, die als een 
spiegel doorgetrokken wordt naar het nieuwe pand. Dit zorgt voor een ver-
binding en creëert eenheid tussen beide gebouwen. 

Renoveren bedrijfstuin Intergas

Opdrachtgever: Intergas
Aannemer: Snoek Puur Groen
Contactpersoon aannemer: Anneke Huisman, 
A.huisman@snoekpuurgroen.nl /0566-621541  

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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Met maar liefst 12.000m2, 4 kleuren, 3 verschillende steenoppervlakken, 1 formaat in 40x20x12 cm. 

Een Elleboogverband dat gelet op de ARBO regels machinaal verwerkt moest worden en een 
uitvoering die erg nauw luisterde. Bij het omzomen van de verschillende gebouwen en de daartussen 
gelegen “groene eilanden” moest het opvallende patroon als het ware samenvloeien in een 
buitentapijt zonder verloop in de voegen. Ultiem samenspel tussen controle op maatvoering van 
straatwerk én materiaal zonder maattoleranties. 

De opdrachtgever zocht inspiratie bij een landschapsarchitecten bureau die buiten de gebaande 
wegen kon denken en complementair kon ontwerpen op de moderne architectuur van de 
bebouwing. De keuze hiervoor viel op de betonstenen uit de Boulevard en La Linia serie (met 
CleanTop®-Technology) van METTEN Stein+Design; geheel op specificatie van de landschapsarchitect 
tailormade geproduceerd, met een blijvend spraakmakend kleurbeeld voor de komende decennia 
en uiterst zwaar te belasten.

Sierstraatwerk Danzigerkade op de Houthavens Amsterdam

Opdrachtgever: Dames 2, Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: Lies Schaberg
Architect: Buro Sant en Co
Contactpersoon architect: Sander Singor
Aannemer: Van der Tol BV
Contactpersoon aannemer: Jaap de Weerd
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Opdrachtgever: Aegon Leeuwarden
Contactpersoon opdrachtgever: Bruno Koch, Bkoch@aegon.nl 
Architect: Danny de Vries
Contactpersoon architect: Danny de Vries, d.devries@snoekpuurgroen.nl 
Aannemer: Snoek Puur Groen
Contactpersoon aannemer: Anneke Huisman, A.huisman@snoekpuurgroen.nl 

Aannemer: Van Dijk Tuinen

Een groenrijke tuin, ruime parkeergelegenheden voor zowel auto’s als fietsen en een plek voor 
medewerkers om te kunnen ontspannen. Zo luidde de opdracht van Aegon Leeuwarden. Zomerse 
bloemen, bruinrode herfstbladeren en winterse silhouetten zijn door het jaar heen te zien in deze 
kleurrijke buitenruimte. Het cortenstaal geeft een warme uitstraling aan de tuin en de omliggende 
bebouwing en door het gebruik van rechte lijnen richting de entree voel je je meer dan welkom bij 
Aegon in Leeuwarden.
Het sleutelwoord circulair is terug te vinden in de gehele bedrijfstuin. Dit betekend dat de gebruikte 
materialen in deze tuin herbruikbaar en duurzaam zijn. Alle oude verhardingen, banken, putten en 
hemelwaterafvoerbuizen zijn hergebruikt. Natuurlijk zijn er ook duurzame producten toegevoegd. 
Snoek Puur Groen heeft robuuste banken van cortenstaal en Nederlands eiken geplaatst. Daarnaast 
hebben ze plantenbakken geplaatst die gemaakt zijn van corstenstaal. Dit geeft een warme  
uitstraling, maar is ook te demonteren en gemakkelijk te recyclen.

Van Dijk Tuinen realiseerde deze stijlvolle tuin met uitzicht op het Zaanse landschap. De heldere vlak-
ken, smalle paden en blauwe natuursteen geven rust en versterken het zicht op het water. De Typisch 
Hollandse wilgen en rietsoorten zorgen ook in de wintermaanden voor een karakteristieke uitstraling. 
Een belangrijke wens was: een onderhoudsvriendelijke tuin. De paden van alpengrind zijn daarom 
omringd door een dun randje cortenstaal, zodat het subtiel is opgesloten. Tevens wordt de tuin twee 
maal per jaar onderhouden.

Inrichting tuin bij Aegon in Leeuwarden

Aanleg onderhoudsvriendelijke tuin
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Voor de klant maakte Schoffelstudent & 
Hoveniers eerst een tuinontwerp en in het 
voorjaar van 2019 legden ze deze wellness tuin 
aan. De tuin ligt in Rotterdam en heeft een 
aantal opvallende elementen. Een tuin om tot 
rust te komen en te genieten van een warm 
bad of sauna. Er is gebruik gemaakt van tuin-
verlichting, natuurlijke materialen, rustgevende 
kleuren en strakke lijnen. De paden in deze tuin 
zijn gelegd met bruin eikenhout. Dit heeft als 
voordeel dat het duurzaam is. Een wellness 
tuin is natuurlijk niet af zonder een aantal 
plekken om te ontspannen. In deze tuin staan 
een jacuzzi en een sauna. 

Welness tuin in Rotterdam

NIMOS onkruidborstelmachines zijn verkrijgbaar bij: Stierman De Leeuw   
Woudhuizermark 79 Apeldoorn   31 (0)575 59 99 99  info@stiermandeleeuw.nl  www.stiermandeleeuw.nl 

Omdat onkruid 
overal groeit

Een NIMOS Mug is 
compact en krachtig

Architect: Hippe tuinen
Contactpersoon architect: Martijn de Jonge
Aannemer: Schoffelstudent & Hoveniers
Contactpersoon aannemer:  Fred Vermeij, fred@schoffelstudent.nl

Be social Scan of ga naar:  
www.vakbladdehovenier.nl/article/33042/bijzondere-tuinen


