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BESTAANDE SITUATIE
A. Voortuin - nieuwe bestrating met klinkers 

B. Achtertuin - verwijderen bestrating - schuttingen -  
   beplanting - pergola - oude boomstam

C. Achtertuin - verwijderen tuinhuis - schutting                 
    achterzijde

D. Achtertuin overzicht - verwijderen grond
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SCHETS ONTWERP
Het schetsontwerp is bedoeld om te toetsen of al uw 

wensen, ideeën en doelen haalbaar zijn en waar de 

knelpunten liggen. Plattegronden, sfeerbeelden en 3D 

impressies van de ruimte worden aan u gepresenteerd 

en uiteraard is uw terugkoppeling hierop van groot 

belang voor de volgende fase.

We beginnen met de eerste stap; Past de sfeer bij uw 

wensen. Dit presenteren we in het Moodboard.

MOODBOARD

A. Wintergroene bloeiende tuin

B. Winter groene heggen laag & hoog

C. Buitenverblijf met berging en atelier

D. Ronde vormgeving in borders

E. Draadpaneel heg met groenblijvende klimplanten

F. Gebakken klinkers in gemêleerde kleurstelling

G. Ceramische tegel in taupe kleurstelling 

H. Container opbergkast

I. Border randen van verzinkt cortenstaal

J. Kleurstelling buitenverblijf en container opbergkast

A. B.
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NATUUR BIJ HUIS
Deze tuin is een overbrugging tussen de natuur in de 
Boomrijke omgeving en de eigen tuin.

De tuin loopt op een natuurlijke manier over in de 
natuur om het huis heen. De materialen zijn passend bij 
de omgeving met een moderne strakke uitstraling.
Doorkijkjes richting de straat die onderbroken worden 
door meer stammige bomen maken het geheel speels.

De voortuin is uitermate geschikt om te genieten van de 
ochtendzon van een ontbijt of kopje koffie.

De achtertuin is zo ingedeeld dat van lunch en diner tot 
ondergaande zon kan worden genoten. 
Een brandend haardvuurtje van de tuinkachel in de 
woodshed geven de tuin sfeer maak maakt het ook 
mogelijk 236 dagen per jaar van de ruin te genieten.

Door hoog- laag niveaus en het toepassen van 
wintergroene heggen ontstaat er toch privacy zonder de 
tuin af te sluiten.

Een combinatie van de in het project toegepaste 
beplanting aangevuld met wintergroene planten en 
bloemen maken het een sfeervol geheel. 

Zitelementen met groene beplanting zijn niet alleen 
functioneel en ruimtebesparend maar zogen ook voor 
onderbreking van het zicht waardoor inkijk beperkt 
wordt.

De materialen zijn in een natuurlijke kleurstelling, en 
sluiten aan bij de bestaande bestrating van de oprit.

 

VoortuinAchtertuin

Ochtendzon

Avond zon
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Middag zon



INDELING VOORTUIN
De voortuin is een uitstekende plek voor het drinken 
van een kopje koffie op een bankje tegen de geve; in de 
ochtend. 

Maar de voortuin is ook een praktische plek. 
Het stallen van fietsen en niet te veel onderhoud.

Door het vervangen van de bestrating past de voortuin 
bij de nieuwe achtertuin. Hierdoor ontstaat er rust 
rondom het huis. 

De huidige beplanting blijft staan. Hiermee dient 
rekening gehouden te worden bij de aanleg.

 

Bestaande heg & border behouden
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Bestaande heg behouden

Bestrating met staptegels

Bestaande heg

Klinkers

Stap tegels

Ruimte voor fiets

Bestaande heg

Bestaande border & heg 
behouden
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Container opbergruimte

Raster heg met klimplanten

Bestrating met klinkers en ceramische tegels afgewisseld (patroon dient nader bepaald te dorden)

Buitenverblijf met * Atelier (links) * Buitenruimte (midden) * Berging voor fietsen (rechts)

Plantenborder met hoog/laag beplanting (wintergroen / onderhoudsvriendelijk)

Wintergroene (niet te strakke) heg

Ruim terras (indeling bestrating in overleg)

18.03

Vlonder terras
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INDELING ACHTERTUIN
De achtertuin is een ruimte om van de rust en de 
natuur te genieten.

Door het toevoegen van het buitenverblijf komt er naast 
meer sfeer in tuin ook extra ruimte om te ontspannen, 
werken en spullen op te bergen. 

Een combinatie van gladde tegels en vlonder terrassen 
samen met klinkerpaden maken het een afwisselend en 
sfeervol geheel.

De beplanting dient sierlijk en natuurlijk aangelegd te 
worden met veel kleuren en bloemen.

 



BUITENVERBLIJF OPTIE 1
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Container opbergruimte

BUITENVERBLIJF OPTIE 2
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18.04

LET OP! Maten zijn indicatief en dienen op lokatie te worden ingemeten

Klinkers
Rustiek waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm
Supraton Bruin - Rood - Oker

Legwijze: Halfsteens verband met kopranden

Tegels (= Optie) 
Ceracolid
60 x 60 x 3 cm
Ultramoderna Taupe

Legwijze: Stapstenen bij voordeur

Opsluitbanden (= Optie) 
Oud Hollands 
5 x 15 x 100 cm
Rood

Legwijze: Rondom borders 

Granietsplit (= Optie) 
6 - 16 mm
Roze - Rood

Legwijze: Randje ussen klinkers en gevel

MATERIALEN

KLANTGEGEVENS:

Mevrouw G. Spijkers
Laurens Olivierstraat 21
1325KC Almere
T. 06 30258949
M. gabyspijkers@gmail.com

OMSCHRIJVING SITUATIE

* Voortuin is vanaf straat bereikbaar
* Huidige bestrating verwijderen
* Maten dienen in het werk te worden nagemeten
* Ondergrond t.b.v. nieuwe bestrating dient nog te worden beoordeeld
* Uitvoering in overleg (z.s.m.)
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VOORTUIN MATERIALEN

AFMETING
LET OP! Maten zijn indicatief en dienen op lokatie te worden ingemeten



AFMETING
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LET OP! Maten zijn indicatief en dienen op lokatie te worden ingemeten

Klinkers
Rustiek waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm
Supraton Bruin - Rood - Oker

Legwijze: Halfsteens verband met kopranden

Tegels (= Optie) 
Ceracolid
60 x 60 x 3 cm
Ultramoderna Taupe

Legwijze: Stapstenen bij voordeur

Opsluitbanden (= Optie) 
Oud Hollands 
5 x 15 x 100 cm
Rood

Legwijze: Rondom borders 

Granietsplit (= Optie) 
6 - 16 mm
Roze - Rood

Legwijze: Randje ussen klinkers en gevel

MATERIALEN

KLANTGEGEVENS:

Mevrouw G. Spijkers
Laurens Olivierstraat 21
1325KC Almere
T. 06 30258949
M. gabyspijkers@gmail.com

OMSCHRIJVING SITUATIE

* Achtertuin is vanaf smalle steeg bereikbaar
* Huidige bestrating, beplanting, schuttingen en tuinhuis verwijderen
* Maten dienen in het werk te worden nagemeten
* Ondergrond t.b.v. nieuwe bestrating dient te worden beoordeeld. Tuinaarde dient vernieuwd te worden
* Uitvoering in overleg (z.s.m.)
* Beplanting plan en lichtplan uitwerken na akkoord casco aanleg

Hardhouten vlonder (= Optie) 
Bankirai zonder profiel

Borderkant begrenzing
Verzinkt

Buitenverblijf
Trendhout
Indeling zie tekening. Details nader te bepalen
Kleur buitenzijde: RAL 7031
Kleur binnenzijde: RAL9010

Schutting
Hardhout
Trellis scherm tussen hardhouten palen
Afmeting schutting ± L 360x H160 

Container opbergkast
Dubbel
Kleur afwerking naturel
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ACHTERTUIN MATERIALEN
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BUDGET INDICATIE
Kosten indicatie voor het renoveren van de voor en 
achtertuin en het leveren en plaatsen van de 
overkapping/atelier.

Kosten zijn gebaseerd op ontwerptekeningen en dienen 
als aanleiding om de plannen verder op de wensen aan 
te passen om tot een passend en prachtig resultaat te 
komen.

 

VOORBEREIDEND WERK

Werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen en afvoeren van 
de huidige verhardingen

- Het slopen en afvoeren van de 
bestaande schuur en pergola

- Het verwijderen en afvoeren van 
de bestaande schuttingen

- Een stelpost opgenomen voor het 
inbrengen van zand. 
(op de foto's lijkt het niveau te 
laag tov de dorpel waardoor 
ophogen nodig lijkt. 
De exacte hoogte (en daarmee 
hoeveelheid zand) is nu lastig te 
bepalen.)

Het afvoeren van de bestaande 
materialen is in de offerte 
opgenomen middels containers. 

Het inschatten van het benodigde 
aantal containers is heel lastig 
maar doen wij zo goed mogelijk,
het kan echter voorkomen dat er 
op nacalculatie extra containers 
toegevoegd worden.

€ 4.726,70

VERHARDING ACHTERTUIN

Werkzaamheden bestaan uit:

Het leveren en aanbrengen van 
bestrating/verharding volgens de 
ontwerptekening inclusief het
voegen. (de klinkers met voegzand 
en de keramische tegels met een 
harde voeg)

Volgens het ontwerp maken wij de 
border randen met verzinkte 
lijsten. 

De achterkant zal waarschijnlijk 
met opsluitbanden gemaakt 
worden. (NOG overleggen)

€ 6.028,82

BORDERS ACHTERTUIN

Werkzaamheden bestaan uit:

Beplanting op basis van een 
stelpost. 

Beplanting zal middels een nog te 
maken beplantingsplan bepaald
worden waarna de daadwerkelijke 
kosten bepaald kunnen worden.

Op de plaatsen van de borders 
brengen wij nieuwe grond in.

STELPOST € 5.468,80

SCHUTTINGEN

Werkzaamheden bestaan uit:

Volgens tekening komen er trellie 
schermen van hardhout tussen 
hardhouten palen. Aan 1
zijden komen twee delen aan de 
andere zijde een.

€ 611,52

BUITENVERBLIJF

Werkzaamheden bestaan uit:

Leven van een buitenverblijf 
volgens configuratie.

Wij starten met het maken van een 
ondersteuningsrand voor het 
buitenverblijf. Dit doen wij
door opsluit banden half-steen te 
verlijmen met muurblokken. 

Hierdoor ontstaat een stevige
rand die verzakking verminderd en 
zorgt voor een waterkering tegen 
de wanden. (deze manier
geeft echter geen garantie tegen 
verzakking. Daar zouden wij een 
schroeffundering voor toe
moeten passen die een veelvoud 
van de kosten met zich mee brengt 
(denk aan €2500/€3000)

Op de ondersteuningsrand plaatsen 
wij de Lugarde configuratie 
volgens de voorschriften.

Indien u heeft gekozen voor een 
kleur behandeling is dit aan een (1) 
zijde. De andere zijde zal
nog in kleur moeten gebracht. (dit 
zouden wij kunnen regelen maar is 
niet in deze offerte
opgenomen.) 

Exclusief elektra.

Prijs op basis van configuratie: 
€13.397,38

VLONDER ONDER 
BUITENVERBLIJF

Werkzaamheden bestaan uit:

Levering van Bankirai vlinderdelen 
inclusief bijbehorende materialen.

In het atelier straten wij eerst 
betontegels. 

Hier maken wij een frame op van 
geïmpregneerde delen. Binnen dit 
frame brengen wij isolatie platen 
aan. Vervolgens komt hier de 
Bankirai houten delen overheen. 

Onder de overkapping maken wij 
een frame dat rust op palen. Dit
frame wordt tevens voorzien van 
Bankirai delen. (is dus niet 
geïsoleerd). 

In de schuurruimte
bestraten wij alleen met 
betontegels.

* nog overleggen of het atelier 
verder ook geïsoleerd moet 
worden.

€ 4.674,28

VOORTUIN

Werkzaamheden bestaan uit:

Het leveren en aanbrengen van 
bestrating/verharding volgens 
ontwerptekening.

€ 1.126,21



OPLEVERING

De tuin is aangelegd volgens plan. 
Nu begint het genieten.
We leveren de tuin op zoals vooraf 
is afgesproken en vastgelegd. 

Een mooi aangelegde tuin heeft 
ondanks een goed plan ook 
onderhoud nodig.

Planten moeten vooral in het begin 
veel water krijgen om de wortels te 
laten hechten.

Onkruid is niet te voorkomen en 
moet verwijderd worden. Een 
bodem die nog niet begroeid is, is 
gevoelig voor vanuit de omgeving 
neerdwarrelende onkruid zaden. 
Zodra borders begroeid zijn zal het 
onkruid ook minder worden. 

Bestrating wordt vuil en dient te 
worden gereinigd. De beste periode 
om dit te doen is het voorjaar.

En dan komt het moment dat de 
planten gegroeid zijn, hier en daar 
onkruid is ontstaan in borders en 
tussen tegels, éénjarige planten 
zijn uitgebloeid.

Groot onderhoud is nodig. Hier 
helpen we graag bij!
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VERVOLG STAPPEN
Om de plannen uit te werken tot een compleet 
tuinontwerp dat past bij de wensen, budget en timing,  
kunnen we de volgende stappen maken.

 

ONTWERP & OFFERTE
OPTIMALISEREN

Met het ontwerp en budget dat er 
nu is uitgewerkt kunnen we de 
plannen verder afstemmen op de 
wensen.

Tijdens een bespreking bij ons op 
kantoor kunnen we de volgende 
zaken doornemen.

* Ontwerp wijzigingen doornemen
* Materialen kiezen
* Budget bepalen

LOKATIE BEZOEK

Zodra het ontwerp en budget 
bepaald is kan er een lokatiebezoek 
ingepland worden.

Tijdens dit bezoek worden de 
benodigde details om de tuin en 
het buitenverblijf aan te leggen  
definitief opgenomen.

Werkzaamheden bestaan uit; 
* Bekijken van de huidige situatie
* Inmeten van de ruimtes
* Elektra & water voorzieningen
* Logistiek lokatie bekijken
* Grond/bodem onderzoek

DEFINITIEF ONTWERP

Nadat het ontwerp is aangepast, 
materialen zijn bepaald en lokatie 
is bezocht zal het plan definitief 
worden uitgewerkt inclusief 
prijsopgave.

Met deze uitwerking is er bekend; 
* Welke materialen er worden 
toegepast en hoeveel.
* Welke werkzaamheden worden 
uitgevoerd en welke niet.
* Welke omstandigheden rekening 
gehouden dient te worden.

Het definitief ontwerp kan op 
details worden aangepast zodat 
uitgewerkt kan worden tot het 
geven van opdracht.

OPDRACHT

Zodra het voorbereidende werk is 
uitgevoerd ligt er een totaalplan 
inclusief prijs.

Wij zullen materialen bestellen en 
team inplannen zodat de 
werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd.

Bij opdracht bepalen we samen;
* Volgorde van uitvoering
* Planning (deze mede is 
afhankelijk van levertijden en 
weersomstandigheden)

UITVOERING

Na alle voorbereidingen te hebben 
getroffen begint het spannendste 
maar zeker ook en ook leukste 
onderdeel van het maken van een 
nieuwe tuin.

De werkzaamheden zullen in 
overleg worden ingepland en 
uitgevoerd.

Ons team is er om de 
werkzaamheden in goede banen te 
leiden, uit te voeren, op elkaar af 
te stemmen en op te leveren.

Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden zijn vele personen 
en disciplines nodig. Zoals; 
* Projectleider Almere Buitenleven
* Grondwerk
* Bestrating
* Elektra & water (optioneel) 
* Timmerlieden
* Hovenier

Omdat we te maken hebben met 
mensen en natuur, moeten we ook 
flexibel zijn. Dit houd in dat we 
inspelen op onvoorziene 
omstandigheden zoals 
weersomstandigheden maar ook 
rekening dienen te houden met 
droogtijden van materiaal, wel of 
niet eenvoudig verwijderen van 
oude materialen en complexiteit 
van het plan.

AANKLEDING

Genieten van een mooie tuin kan 
alleen met de juiste inrichting.
Denk hierbij o.a. aan;
* Meubilair
* Verlichting
* Sierpotten en planten
* Zonwering
* Buitenhaard / BBQ
* Tuinkussen berging
* Fietsenberging
* Afval opslag 

Als er een buitenverblijf met 
schuur en atelier ruimte is gekozen 
dan is het ook belangrijk te denken 
aan;
* Inrichting veranda
* Isolatie 
* Elektra
* Waterkraan
* Legplanken en ophangsystemen

Wij helpen graag bij het compleet 
maken van deze plannen.


