Aanleg
Uw hovenier heeft niet alleen verstand van planten. Het bestraten van terrassen en paden,
het maken van vlonders en pergola 's, het aanleggen van een vijver, een gazon of een
beregeningsinstallatie, behoren ook allemaal tot het vakgebied van uw hovenier.
De vakkundige aanleg van uw tuin kunt u geheel overlaten aan Hans van Drunen
tuinontwerp & tuinaanleg.
Hans van Drunen tuinontwerp & tuinaanleg verzorgt ook de levering van alle materialen
voor uw tuin, zoals verlichting, ornamenten, schuttingen, bestratingmaterialen, planten
etc.. Vanzelfsprekend streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het aan u te
leveren werk en materiaal.
• Garantie
Op uw nieuwe aangelegde tuin heeft u 1 jaar volledige garantie, zowel op de planten als
op de harde materialen, zoals bestrating e.d..
• Onderhoud
Om het beoogde resultaat van het voor u gemaakte tuinontwerp te behalen, is het van
belang dat regelmatig onderhoud op vakkundige wijze gedaan wordt. Hierbij kunt u
denken aan bijvoorbeeld bemesting en snoeiwerkzaamheden. Als de tuin na de aanleg
opgeleverd is moet de beplanting begeleid worden naar de volwassenheid.
Pas dan zult u optimaal van uw tuin genieten!

WILT U EEN TUIN MET PERSPECTIEF ?

Hans van Drunen
tuinontwerp & tuinaanleg
Solkuillaan 48 3903 DA Veenendaal

Email:

Telefoon: 0318-302301 / 06-511 929 80

Website:

contact@hansvandrunen.nl
www.hansvandrunen.nl

Hans van Drunen tuinontwerp is een hoveniersbedrijf dat sinds 1996 tuinen ontwerpt,
aanlegt en onderhoudt.
Het bedrijf was van 1996 tot 2009 gevestigd in Druten (Gelderland) en is per 1 januari
2010 verhuisd naar de huidige locatie in Veenendaal (Utrecht).
Voorop staat kwaliteit, originaliteit en een goede service!
Hans van Drunen tuinontwerp maakt voor iedere tuin een eigen ontwerp.

Uitgebreide informatie voorzien van afdrukvoorbeelden e.d. vindt u op de website:
www.hansvandrunen.nl
Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden voor uw tuin.
Neem dan contact op met:

Hans van Drunen
tuinontwerp & tuinaanleg

Solkuillaan 48
3903 DA Veenendaal
Telefoon: 0318-302301
Mobiel: 06-51192980

Door middel van deze folder presenteren wij u ons hoveniersbedrijf, zodat u weet wat wij
te bieden hebben, hoe wij werken en wat wij belangrijk vinden. De verschillende facetten
van de beginsituatie tot het eindresultaat van de tuin zullen worden beschreven.
Neemt u ook gerust eens een kijkje op onze website waar de pagina "plant van de maand"
maandelijks wordt bijgewerkt, zodat het de moeite waard is onze site eens vaker te
bezoeken.

Het ontwerp
Net zoals je niet zomaar zonder een ontwerptekening een huis gaat bouwen, geldt voor een
tuin hetzelfde. Voordat een hovenier met de aanleg van uw tuin kan beginnen wordt eerst
een tuinplan gemaakt. Het tuinplan bestaat uit een ontwerptekening, een beplantingsplan
en indien u wenst een offerte voor de aanleg van de tuin volgens het plan.
Onze ontwerpen worden gemaakt met het computer-tekenprogramma autocad. Met behulp
van aanvullingen voor de hovenierssector kan de tekening op een realistische manier
worden aangekleed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale foto 's, waarmee de
arceringen worden gemaakt.
Door de tekening op deze manier "in te kleuren " wordt de struktuur van de diverse
materialen die in de tuin verwerkt zijn ook op de tekening zichtbaar.
Samen inventariseren we wat uw wensen qua stijl, vormgeving, kleur, planten, e.d. zijn en
wat de functie van uw nieuwe tuin gaat worden. Hans van Drunen tuinontwerp &
tuinaanleg maakt aan de hand van het inventarisatiegesprek een schetsontwerp.

Het beplantingsplan
Bij de ontwerptekening hoort een beplantingsplan. De beplanting is eigenlijk de
aankleding die de tuin tot leven brengt. Ook het beplantingsplan wordt gemaakt volgens
uw wensen. Het beplantingsplan wordt zo samengesteld dat de bloeiperioden van de
beplanting over het hele jaar gespreid zijn. Beplanting heeft verschillende
decoratiewaarden, zoals de bloemen, de vruchten, het blad of de habitis (de vorm). In de
winter kan, buiten de bloei van sommige planten, het loof van verschillende vaste planten
en siergrassen zorgen voor decoratie in uw tuin.
Beplantingstekening
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Het schetsontwerp bevat de basislijnen van uw nieuwe tuin. Vormen van terrassen en
paden, hoogteverschillen, erfafscheidingen, pergola 's, hagen die vormen accentueren,
bomen en plantvakken vindt u in het schetsontwerp. Specifieke planten zult u in het
schetsontwerp niet aantreffen. Het schetsontwerp wordt uitvoerig met u doorgesproken.
Indien nodig kunnen dingen die u graag anders zou zien aan uw wensen aangepast
worden. Bij het schetsontwerp krijgt u ook een offerte aangeboden van wat de kosten van
de aanleg van de tuin zijn. Indien u akkoord gaat met de aangeboden schets zal deze
verder uitgewerkt worden met een beplantingsplan en een definitieve offerte voor de
aanleg van uw tuin.
Hans van Drunen tuinontwerp & tuinaanleg gaat nu voor u het definitieve
ontwerp, beplantingsplan en de offerte voor uw nieuwe tuin maken.
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Gypsophila repens
Tradescantia andersoniana' Charlotte'
Arabis caucasica ' Hedi'
Ceanothus pallidus 'Marie Simon'
Aubrieta Bleu Emperor'
Caryopteris clandonensis 'Haevenly Bleu'
Agastache rugosa
Astrantia carniolica ' Rubra'
Miscanthus sinensis ' Kleine Silberspinne'
Viburnum tinus
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De offerte
Bij het ontwerp -en beplantingsplan van uw nieuwe tuin, ontvangt u, indien u wenst, een
offerte van wat de kosten van de aanleg zijn, als de tuin aangelegd wordt door Hans van
Drunen tuinontwerp & tuinaanleg, volgens het aan u geleverde tuinplan. De offerte
omschrijft nauwkeurig welke werkzaamheden er in uw tuin verricht worden. De
materialen die in uw tuin verwerkt gaan worden staan eveneens duidelijk omschreven met
de aantallen, de maat, de kleur, de kwaliteit en de prijs erbij. Met deze werk -en materiaal
omschrijvende offerte heeft u een duidelijk inzicht in de kosten van uw aan te leggen tuin.
Samen bespreken we het definitieve ontwerp en de offerte van uw nieuwe tuin. Het voor
uw tuin gemaakte beplantingsplan wordt uitvoerig met u doorgenomen.
Vervolgens kunnen we tot duidelijke afspraken overgaan en bekijken wanneer met de
aanleg begonnen kan worden.
U kunt natuurlijk ook bij Hans van Drunen tuinontwerp & tuinaanleg alleen het ontwerp
voor uw tuin laten maken en de uitvoering ervan gedeeltelijk of helemaal zelf verzorgen.

