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 Verwonder u over uw tuin 
en haar toe komstbelofte

Een tuin complementeert een huis en evolu-
eert met haar bewoners. Een goed tuinont-
werp begint dan ook met uitgebreid gesprek. 
Wat zijn uw wensen en ideeën? Heeft u een 
drukke baan? Wat is uw gezinssamenstelling? 
“Al deze facetten dienen als uitgangspunt 
voor de nieuwe tuin”, vertelt Erik Spierings 
van QX Design. “Van kleine tot grote tuinen, 
een nieuw aan te leggen of bestaande tuin. 
Of de klant nu alleen advies wil of de rea-
lisatie van zijn droomtuin aan ons overlaat. 
We kijken naar de mogelijkheden en in een 
schetsontwerp bepalen we de beplanting en 
tuininrichting die zorgen voor de juiste sfeer 
in de tuin. Aan de hand van dit schetsont-
werp maken we in overleg met de klant het 
uiteindelijke tuinplan. Hierop staat gedetail-
leerde informatie over de nodige materialen. 
Ook een beplantingsplan, detailtekeningen, 
constructietekeningen, elektriciteitsplan of 
een beregeningsinstallatie kunnen in dit 
stadium meegenomen worden. Het aantal 
meters aan elektriciteitskabels of de hoeveel-
heid stenen die nodig zijn voor een schut-
ting kunnen nauwkeurig bepaald worden. Zo 
kunnen de kosten en tijd berekend worden 
en weet de klant precies waar hij aan toe is.”

Uw droomtuin in 3d
Ook al ziet u uw ideeën uitgewerkt op papier 

en geeft een tuinplan weliswaar een goed 
beeld van de nieuwe tuin, een realistische 
voorstelling maken blijft lastig. QX Design 
maakt gebruik van de laatste 3d-technieken 
om de klant een zo’n natuurgetrouwe weer-
gave te bieden van de tuin. “Met de nieuwste 
computerprogramma’s is het zelfs mogelijk 
om te zien waar de schaduw van een boom 
gaat vallen”, vervolgt Erik Spierings. “Vanuit 
elk punt in huis of vanuit de tuin is het 
toekomstige uitzicht te bepalen. Of welk 
effect de reflectie zal hebben van gebruikte 
materialen zoals staal en glas. Voordat er ook 
maar een schop in de grond gaat zie je wat 
er in de tuin gaat gebeuren en hoe deze er 
na verloop van tijd uit gaat zien. Dit neemt 
een hoop vragen weg en maakt het maken 
van keuzes makkelijker. Omdat je als het 
ware in de toekomst kunt kijken kun je zo 
heel wat problemen of ongewenste zaken, 
zoals bijvoorbeeld een hinderlijke schaduw, 
voorkomen.”

Een tuin blijft maatwerk
Net als een huis is een tuin eigenlijk nooit 
af. Een tuin waarin alles groeit en bloeit is 
een dynamisch geheel. Koude winters, hete 
zomers, ziektes en stormen hebben hun 
invloed op de beplanting. Ook de wensen en 
eisen van de bewoners veranderen in de loop 

van de tijd. Om ervoor te zorgen dat u kunt 
blijven genieten van uw tuin is onderhoud 
essentieel. Erik Spierings: “Met alleen een 
goed ontwerp ben je er niet. Juist vanwege 
de dynamiek van de natuur is regelmatig 
bijsturen noodzakelijk. In een beheerplan 
voor de tuin dat opgesteld is voor een aantal 
jaren, komt wat er ooit is ontstaan op de 
tekentafel en wat de ontwerper bedoelde pas 
echt goed tot zijn recht.” 

Van tuintrends kan men tegenwoordig bijna niet meer spreken: alles is 
mogelijk op tuingebied. Een klassieke, Engelse tuin of een moderne 

trendy tuin met veel natuursteen en felle accessoires. Een ideale tuin is 
tijdloos en blijft boeien en begint met een gedegen tuinontwerp waar u 

nog jaren van kan genieten. Wilt u een nieuwe dimensie aan uw tuin 

geven? Of wilt u een tuin aanleggen en kunt u wel wat vakkundig en creatief 

advies gebruiken? QX Design heeft voor elke tuin een passend ontwerp.
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Tips
•  Van een gedegen tuinontwerp 

heeft u jaren plezier 
•  Denk goed na over de beplan-

ting en kies planten en bomen 
die bij de stijl van uw droomtuin 
passen. Laat u hierover goed 
adviseren

•  Tuintrends 2007: zowel acces-
soires in trendy felle kleuren als 
sobere elementen in wit, beton 
en hout. 

Tuinspecial


