
JACOB 
VAN MAERLANTSRAAT

VOORLOPIG ONTWERP

ONTWERP:



Laurence Olivierstraat.Almere Buitenleven werkt voor het ontwerpen van uw tuin samen met Unusuall Projects.

In deze unieke samenwerking kunnen wij een prachtig ontworpen tuin, volledig zonder zorgen realiseren en opleveren.

Wij helpen graag verder om uw droomtuin te realiseren, hierbij hebben wij de volgende diensten in huis;
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ONTWERP

Van idee tot schets

Uitwerken tot een 
definitief plan 

door onze 
tuinarchitecten

Samen een droomtuin
werkelijkheid laten 

worden

BUDGET

De wensen uit het ontwerp 
vertalen we naar een 
overzichtelijke offerte

Volledig ontzorgd een 
prachtige tuin voor een 

eerlijke prijs 

BEPLANTING PLAN

Mooie planten op de juiste 
plek zorgen voor een 

onderhoud vriendelijke tuin

Een goed overdacht 
beplantingsplan helpt 

hierbij en voorkomt gedoe 
bij het onderhoud

Wij ontwerpen, leveren, 
plaatsen zeer 

aantrekkelijke prijzen

AANLEG & ONDERHOUD

Aanleggen van de 
complete tuin inclusief 

beplanting, verlichting en 
beregening systemen

Een goed aangelegde tuin 
en het juiste onderhoud 
geven jarenlang plezier

Wij bontzorgen bij aanleg 
en onderhoud voor een 

verrassend tarief 

MEUBELEN & ACCESSOIRES

De juiste tuinmeubelen 
maken een tuin compleet en 

functioneel

Accessoires waaronder 
decoratieve potten, 

verlichting, BBQ of vuurkorf 
maken de tuin extra sfeervol

Wij bieden een ruim 
assortiment tegen een 

goede prijs-/kwaliteit niveau

BUITENVERBLIJVEN

Een buitenverblijf geeft een 
extra dimensie aan de 

woning

Klein- of groot een 
buitenverblijf maakt het 

mogelijk om 365 dagen per 
jaar te genieten van een 

vakantiegevoel in eigen tuin

Bergruimte, atelier of 
veranda het is een 

meerwaarde voor elke 
woning

HAARDEN & KEUKENS

Binnen- & Buiten genieten 
het hele jaar door

Een sfeervolle tuinhaard, 
vuurkorf en buitenkeuken 
maken het mogelijk tot de 
late uurtjes of bij koude 

dagen in de tuin te kunnen 
blijven

INTERIEUR

Een huis is optimaal als 
binnen en buiten bij elkaar 

passen. 

Wist u dat wij ook kunnen 
helpen bij het volledig 
inrichten van uw huis?

Van casco tot keuken en 
sanitair, meubilair en styling

 
* Vraag naar de 
mogelijkheden



JACOB VAN MAERLANTSTRAAT

Fam. Spel

MOODBOARD

A. Buitenkeuken

B. Impressie buitenverblijf 1

C. Verhoogde border

D. Beplanting 

E. Ceramische tegels groot formaat

F. Ceramische tegels

G. Houtkleur 

H. Stapelstenen verhoogde border

I. Verlichting

J. Gegalvaniseerde border randen
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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. Buitenverblijf aanpassen en schilderen

3. Buitenkeuken toevoegen

4. Grote boom linker zijde behouden

5. Rechter schutting schilderen

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

7. Drainage goot verlaagd  tussen terras en                             
   buitenverblijf

PRAKTISCH
* Tuin is vanaf achterzijde bereikbaar

* Afwatering bij buitenverblijf optimaliseren

* Maten dienen in het werk te worden nagemeten

* Verzakken tuin dient te worden nagekeken

* Uitvoering in overleg bij voorkeur Q1 2022

C. D.

LOKATIE KAART POSITIEPROJECT GEGEVENS

Opdrachtgever: Dhr. &  Mevr. Spel
Jacob van Maerlantstraat 23
1321VR Almere
Tel. 0653274273
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Buitenverblijf
Schuur

Groene heg

Schutting

Border

Border

Groene heg

Deur naar brandgang

Terrastegels

Schutting

INDELING
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Houtopslag
Composiet vlonderdelen
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LOKATIE KAART POSITIE

3D IMPRESSIE
BUITENVERBLIJF
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LOKATIE KAART POSITIE

3D IMPRESSIE
BUITENVERBLIJF MET 

GLASDEUREN
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RENVOOI
Buitenverblijf Bestaande aanpassen

Composite vlonder terras Grijs

Ceramische tegels 60x60

Border Stapelstenen

Border randen Gegalvaniseerd cortenstaal

Schuttingen Bestaande schilderen

Lichtpunten Armaturen n.t.b.

LOKATIE KAART POSITIE
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PROJECT GEGEVENS

Opdrachtgever: Dhr. &  Mevr. Spel
Jacob van Maerlantstraat 23
1321VR Almere
Tel. 0653274273

Optie 1
Bestaande vlonder behouden
±16 m2

Optie 2
Vlonder vervangen 
Composiet
UPM Profi Piazza
Californian Oak

Buitenkeuken

Deur naar brandgang

Deur naar berging

Bestaande schutting
Beplanting voor plaatsen

Terrastegels
± 32m2
Gardenlux 
Cera3line lux & dutch
Pietra serena gray
45x90

Verhoogde border
Hergebruik bestaande
stapelblokken
± 4 m2

Bestaande schutting 
beplanting voor plaatsen

Verhoogde border
± 2,5 x 2,5 m
Beplanting ± 5 m2

Border randen 
Gegalvaniseerd
± 12 m1

Niveau verschil  
Drainage goot plaatsen

Bestaande grote 
boom behouden

Bestaande vijgenboom
verplaatsen naar verhoogde
border aan andere kant tuin

Verplaatste vijgenboom

Wandlamp schutting
Aantal: 2 stuks
Wandlamp veranda
Aantal: 2 stuks

Border vloerspots
Aantal: 4 stuks

Plafond spot veranda
Aantal: 1 stuks

Verlichting berging
Bestaand Voorlopig Ontwerp

07.12.2021



BUITENVERBLIJF

Werkzaamheden bestaan uit:

Aanpassen van het huidige 
buitenverblijf volgens tekening.
Ruimte van berging aanpassen en 
deuren verplaatsen.

Hiervoor moet onderzoek gedaan 
worden om te kijken of de huidige 
constructie hiervoor geschikt is.

OPTIE
Plaatsen van kozijn met 
openslaande deuren.

Het kozijn heeft als bijkomend 
voordeel dat dit het dak van het 
huidige buitenverblijf kan 
ondersteunen waardoor verzakken 
van het dak word voorkomen.

Schilderen van buitenverblijf in 
nader te bepalen zelf kleuren door 
opdrachtgever uit te voeren. 

Exclusief elektra werkzaamheden.
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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 aanpassen van huidige 
buitenverblijf

- Het verwijderen en afvoeren van 
de bestaande schuttingen

- Een stelpost opgenomen voor het 
inbrengen van zand. 

- 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.

VERHARDING ACHTERTUIN

Werkzaamheden bestaan uit:

Het leveren en aanbrengen van 
bestrating/verharding volgens de 
ontwerptekening inclusief het
voegen. 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)

OPTIE
Vervangen tegels in buitenverblijf 
voor composiet vlonder delen.

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.

SCHUTTINGEN

Werkzaamheden bestaan uit:

Volgens tekening blijven de 
bestaande schuttingen behouden 
en worden hier geen 
werkzaamheden voor opgenomen.

VLONDER ONDER 
BUITENVERBLIJF

Werkzaamheden bestaan uit:

OPTIE
Vervangen bestaande tegels in 
buitenverblijf voor composiet 

vlonderdelen.

Hier maken wij een frame tbv 
montage van de composiet 

planken. 

In de schuurruimte
blijft de huidige bestrating 

behouden.

VOORTUIN

NIET IN HET ADVIES 
MEEGENOMEN

Hiervoor maken wij graag een 
ontwerp en passend voorstel.

DEZE BUDGET INDICATIE 
WORDT VERDER UITGEWERKT DOOR ALMERE 

BUITENLEVEN



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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