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Stap 1

Het ontwerp van de tuin

speciﬁeke vakkennis en groene creativiteit van A-Garden
als verlengstuk van de architect kunnen fungeren.

Stap 1

A-Garden wilt de architect ten dienste staan om samen
de perfecte omgeving voor het bouwwerk te realiseren.
Om het bouwkundig ontwerp van een woning of
bedrijfspand geheel tot zijn recht te laten komen, is het
belangrijk hierin het tuinontwerp direct mee te nemen.
Op deze manier wordt het bouwkundig ontwerp geplaatst in zijn directe natuurlijke omgeving. A-Garden
adviseert en assisteert hierin een groot aantal architecten.
Het grote voordeel is enerzijds dat de architect zich
hierover niet druk hoeft te maken, maar ook dat de

De fundering van de tuin
A-Garden geeft de juiste aandacht aan de
bodem als fundering van de perfecte tuin.
Een perfecte tuin is niet alleen mooi, maar
is ook qua onderhoud en gebruik praktisch.
En, om een tuin mooi te houden is ook de
bodemsamenstelling van belang. Met al deze
aspecten houdt A-Garden rekening wanneer
zij bouwkundig architecten adviseert. Wanneer
dat wenselijk is, kan A-Garden hiervoor ook
bodemonderzoek verrichten.

De kennis van A-Garden gaat veel verder dan alleen het
tuinontwerp: ook de riolering, drainage en bodemverbetering worden hierin meegenomen. Ook zal A-Garden
de architect adviseren over de hemelwaterafvoer. De
architect kan op deze manier een totaalbeeld voorleggen
aan zijn cliënten. En wanneer deze cliënten het tuinontwerp ook door A-Garden laten realiseren, komen ze
ook niet voor verrassingen te staan…

Stap 2

Door in eerste instantie de bodemlagen te
verbeteren, wordt de voedingskracht van
de bodem verbeterd. Vervolgens wordt de
drainage, de hemelwaterafvoer en elektriciteit in de bodem geïnstalleerd en aangesloten. Alhoewel dit niet zichtbaar is,
zijn dit zeer belangrijke aspecten van de
uiteindelijke tevredenheid over een tuin.

De aanleg van de tuin
Volgens A-Garden beantwoordt de perfecte
tuin aan de verwachtingen van de cliënt. Bij
de realisatie van een tuin zijn de wensen van
de eigenaren zeer bepalend. Vaak geeft het
interieur van het woonhuis of bedrijfspand al
voldoende zicht op de gewenste uitstraling
van de tuin. Ook het gebruik is hierin van
belang. Wanneer dit op de juiste manier wordt
doorgetrokken in de tuin, vormen pand en tuin
één harmonieus geheel.

Stap 3

Door de afstemming van de vier tuinelementen:
tuinafscheiding, bestrating, vaste elementen
(zoals tuinhuizen, patio’s en vijvers) en beplanting wordt het gewenste geheel gevormd. Voor
de aanplanting stelt A-Garden een beplantingsplan op. Dit plan zorgt ervoor dat de tuin in
meerdere seizoenen mooi is. A-Garden zorgt
ervoor dat deze afstemming tot in perfectie
wordt gerealiseerd.

