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Bijzondere tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

Met deze warme zomerse tinten waan je je al snel in Ibiza. Toch ligt dit 
zwembad gewoon in Nederland. Door de komst van de onderhoudsarme 
keramische terrastegel heeft Roosen zwembaden de mogelijkheid om lich-
tere kleuren tegels toe te passen in het Nederlandse klimaat.  Deze tegels 
worden immer niet zo groen als de beton of natuursteen varianten. Zo 
creëer je ook gewoon in Nederland het hele jaar door dat zomerse gevoel. 

Voor dit project is gebruik gemaakt van een door Trivium zelf geproduceer-
de keramische terrastegel. Het is een travertin look-a-like in de afmeting 
80x40x2cm. Om de randsteen te kunnen maken is een neusje geprodu-
ceerd welke in verstek aan de tegel is verlijmd.

De gemeente Bergeijk heeft in april in samenwerking met Greenmax een proefstuk Turfquick 
Oak aangelegd. Deze gemeente heeft het vergroenen van de omgeving hoog in het vaandel 
staan. Om te bevorderen dat hemelwater in de bodem wordt opgenomen/opgeslagen en niet 
via het riool of sloot wordt afgevoerd, is gekozen om een aantal proefvlakken aan te 
brengen met Turfquick. Dit is tevens een kans om straten en wijken te vergroenen, met name 
op plekken waar de bestrating in particuliere tuinen en op erven vrijwillig verwijderd is/wordt. 
Turfquick is een hulpmiddel daarbij, het is een zaaimat met zaden van bloemen of kruiden 
welke eenvoudig zelf aan te leggen is door bijvoorbeeld burgers op plekken waar de bestrating 
verwijderd is, ook in het kader van Operatie Steenbreek. Het product is milieuvriendelijk en 
draagt bij aan meer biodiversiteit. In Bergeijk is de Turfquick Oak aangebracht in de Vlindertuin 
van het IVN in de kern Riethoven. De vrijwilligers monitoren het resultaat. Iedere week is tot nu 
toe samen gekeken wat hier de bevindingen zijn.

Aanleg zwembad

Realisatie: Roosen zwembaden
Materiaal: keramische terrastegels
Leverancier en producent randstenen: Trivium meesters in steen

Opdrachtgever: Gemeente Bergeijk 
Aannemer: Vrijwilligers Bloemtuin Bergeijk 
Leverancier:  Greenmax

Biologische plaagbeheersing in de gemeente Bergeijk
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Compost maken dicht bij huis, met als doelen een betere bodem, minder 
afval en meer sociale cohesie. Dat is wat de Compostbakkers willen berei-
ken met hun Buurtcomposteerproject. Samentuinen, buurttuinen en ande-
re tuinprojecten kunnen zich aanmelden voor een inzamelpunt en com-
postbakken in hun buurt. Moestuinen hebben behoefte aan compost. Het 
levert voedingstoffen voor de planten, en zorgt voor een betere bodem-
structuur. Goede compost kan veel water opnemen. Zelf compost maken 
is een goede manier om de bodem te verbeteren en de opbrengst van de 
moestuin te vergroten. Maar de groene resten uit de eigen tuin leveren niet 
genoeg materiaal om voldoende compost te maken. De Compostbakkers 
kunnen hierbij te hulp schieten. EcoTe levert aan de compostbakkers een 

driedelige compostbak maat 100/100. Deze afmeting is zeer geschikt voor 
gemiddelde buurttuin. De Compostbakkers faciliteren het inzamelen van 
groenresten op buurtniveau. Op een geschikte plek in de buurt komt 
een inzamelpunt en compostbakken voor gft-resten. Het liefst wordt zo’n 
compostplek geplaatst op of bij een (moes)tuinproject, zodat de gemaakte 
compost direct weer gebruikt kan worden in de tuin. Ook scholen of buurt-
huizen zijn geschikte plekken.

Prijs per composteerinrichting van drie geschakelde bakken is € 520,00 
(alleen materiaal, excl. Workshop en cursus composteren)

Bij deze moderne woning (energie neutraal!) is een tuin gemaakt die past bij 
het woonhuis en overgaat in het landschap. Streek eigen beplanting zoals 
fruitbomen, knotwilgen, rozen en veel vaste planten. In-Lite LED verlichting, 
beregening, Douglas hout

Het huidige speelplein van Basisschool ’t Bolwerk te Boxmeer bestond hoofd-
zakelijk uit trottoirtegels en betonklinkers met enkele afgetrapte kunstgras 
valondergrond met oude speeltoestellen. Op basis van een schetsontwerp, 
gemaakt door Ingrid Langenhoff van Voorelkaarkrijgen is Deco-tuinen verder 
gegaan met het verder detailleren van het hele speelplein en speeltoestellen/
aanleidingen. Op basis van de nieuwe detailuitwerkingen en de nieuwe uitvoe-
ringstekening is het offerte traject ingestoken en zijn wij tot een overeenkomst 
gekomen met de opdrachtgever. In de basis worden alle nieuwe groene vak-
ken als organische vormen uit de huidige tegel- en klinkerbestrating uitgesle-
pen. Alle vrijgekomen 30x30 tegels zijn weer hergebruikt in het plan door deze 
door midden te slijpen en hier verhoogde beplantingsborders van te maken.

Opdrachtgever: ‘De Compostbakkers’
Contactpersoon opdrachtgever: 
Dhr. J. Morsch
Contactgegevens opdrachtgever: 
decompostbakkers@gmail.com
Leverancier: EcoTe Lichtenvoorde
Contactpersoon leverancier: 
Luuk Temming

Opdrachtgever: Particuliere tuin in Wijk bij Duurstede
Architect: Rob Mocking
Contactgegevens architect: Rob@mockinghoveniers.nl
Aannemer: Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers
Contactpersoon aannemer: Rob Mocking
Contactgegevens aannemer: rob@mockinghoveniers.nl

PROJECTEN

Buurtcomposteren in Stadsregio Den Haag

Moderne tuin in landelijk gebied

Natuurlijk Speelplein 
’t Bolwerk te Boxmeer

Aanneemsom:  € 83.879,81 exclusief BTW / € 100.804,12 Incl BTW
Opdrachtgever: ’t Bolwerk Boxmeer
Contactpersoon opdrachtgever: Willy Rothof - Jilessen
Architect:  
• Schetontwerp door Ingrid Langenhoff van voorelkaarkrijgen
• Detaillering en uitvoeringstekeningen door Bedrijfsbureau Deco-tuinen
Aannemer: Deco-tuinen
Contactpersoon aannemer: Leon van Duijnhoven

Be social Scan of ga naar:  
www.vakbladdehovenier.nl/article/33707/bijzondere-tuinen


