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ABRAHAM CRIJNSSENSTRAAT

MOODBOARD

A. Impressie buitenverblijf

B. Impressie buitenverblijf 2

C. Beplanting

D. Bestrating en beplanting mix

E. Ceramische tegels groot formaat

F. Composite Vlonder terrassen

G. Cobble Stones randen rondom terrassen en borders

H. Constructie pergola en verlichting

I. Gemetselde bordere

J. Verlichting

K. Gegalvaniseerde border randen
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ABRAHAM CRIJNSSENSTRAAT

Schets Ontwerp

A3

NVT Bestaande bouw

21.25LK

BESTAANDE SITUATIE
A. Achtergevel huis

B. Achterzijde tuin met bestaande schuur en poort

C. Linker heg

D. Rechter heg

AANPASSINGEN
1. Bestaande tuin geheel vrijmaken

2. Tuinhuis slopen en afvoeren

3. Heg achterzijde tuin verwijderen

4. 3 grote bomen linker heg blijven behouden

5. Rechter heg blijft behouden echter terug gesnoeid

6. Vervangen schuttingen links en rechts vervangen in
overleg met buren

7. Electra in tuin aanbrengen

PRAKTISCH
* Tuin is vanaf achterzijde bereikbaar

* Woekerende bamboe door ‘hele’ tuin aanpakken

* Maten dienen in het werk te worden nagemeten

* Niveau verschil tuin dient te worden nagekeken

* Tuin en buitenverblijf op 1 niveau / rolstoelvriendelijk

* Uitvoering in overleg bij voorkeur Q1 2022

B.

C. D.

POSITIE

A.

Co
py

rig
ht

. U
nu

su
al

l P
ro

je
ct

s 
20

21
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POSITIE

Buitenverblijf
Schuur

Border
Composite vlonder terras

Groene heg

Pergola

Schutting

Border

Border

Groene heg

Deur naar brandgang

Terrastegels 45x90

Schutting

Cobble stones
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POSITIE

AANZICHT 
BUITENVERBLIJF

Schutters gesloten

Schutters geopend
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ABRAHAM CRIJNSSENSTRAAT

Schets Ontwerp

A3

1:50 Bestaande bouw

21.25LK

RENVOOI
Buitenverblijf Trendhout Verona 

Composite vlonder terras Grijs

Ceramische tegels 45x90 

Cobblestones Black

Border Gemetseld, gestuct, geschilderd

Pergola Balken structuur gebeitst

Border randen Gegalvaniseerd cortenstaal

Schuttingen Hout lamellen profiel gebeitst

Lichtpunten Armaturen n.t.b.

Ligplaats bootAanlegsteiger
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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!

Bestaande bouw

21.25

ONTWERP:

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.
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