


Niemand is blij met een perfect aangelegd 
terras dat in de praktijk te klein blijkt te zijn. 
Jezelf langs stoelen wurmen met een dienblad 
vol drankjes is geen pretje. Maar een loungeset 
in een zee van klinkers oogt ook zo petieterig. 
De juiste verhoudingen maken dat iemand 
zich prettig voelt in een tuin. Dus voordat er 
één schep de grond in gaat, is er al heel wat 
denkwerk verricht. Een goed ontwerp is het 
fundament van elke tuin. 

Een te groot of juist een te klein terras? Niet 
met een goed ontwerp.Juist omdat een goed 
tuinontwerp fundamenteel is, besteedt Van 
Raaijen Hoveniers daar veel aandacht aan. Dat 
betaalt zich later terug in tevreden klanten. 
Jolanda Vreeken, tuinontwerper bij Van Raaijen 

TIJD VOOR DE TUIN
Nu een tuin laten ontwerpen en aanleggen betekent komende 
zomer al genieten. Een tuin die aan alle wensen voldoet 
begint bij een persoonlijk tuinontwerp van Van Raaijen 
Hoveniers. 

ze een niveau hoger mee. Door vragen te 
stellen kan ik de essentie van hun wensen, de 
plek en de mens vinden. Je komt daarmee pas 
tot de kern. Zo ontwerp je geen ‘dingentuin’, 
maar een tuin die echt bij de mensen past. Een 
persoonlijk ontwerp is eigenlijk een cadeautje 
voor de klant."Om makkelijker te onderzoeken 
wat bij een klant past, gebruikt Van Raaijen 
Hoveniers moodboards met verschillende tuin-
stijlen, zoals modern, mediterraan of cottage. 
Zo'n groot vel met sfeervolle afbeeldingen kan 
een gesprek een heel andere wending geven. 
Jolanda: "Iemand vraagt bijvoorbeeld om 
een tuin met veel bestrating. Maar als ik het 
moodboard met de cottagetuin laat zien, komt 
er heel veel los. 'De seringen die zo heerlijk 
geurden in de tuin van mijn ouders'.  

De achterliggende reden voor de vraag om 
bestrating is dat de klant denkt dat het onder-
houd teveel werk is. Maar als bloemen en 
groen kennelijk zoveel betekenen, dan ontwerp 
ik een groene bloemrijke tuin die desondanks 
niet veel onderhoud nodig heeft. En de sering 
komt bij de voordeur!" Doorvragen naar de 
vraag achter de vraag is dus heel belangrijk. 
"Als een klant vraagt om een strakke tuin, dan 
kan dat verschillende betekenissen hebben. Is 
een strakke tuin een tuin met rechte lijnen, of 
kunnen het ook strakke gebogen lijnen zijn? 
Geknipte hagen of betonnen muurtjes? En hoe 
strak moet de vijver zijn? Een foto van een 
moeras riep bij een klant herinneringen op aan 
zijn jeugd. 'Met vriendjes kikkers vangen in 
de sloot achter het huis'. Gelukkig heb ik het 
verhaal van zijn jeugd kunnen inpassen in het 
ontwerp. We maakten een ondiep deel in de 
strakke vijver zodat kikkers er in en uit kon-
den", glundert Jolanda. 

Een goed doordacht ontwerp verdient het om 
perfect te worden uitgevoerd. Want er kan veel 
misgaan bij het aanleggen van een tuin. Een 

bekende tuinboekenauteur en -fotografe heeft 
al de nodige mislukkingen zien langskomen in 
haar carrière. “Juist bij een strakke lijnvoering 
is de uitvoering heel belangrijk. Slordig aan-
gelegde belijning is funest voor een ontwerp. 
Vijvers met scheve randen of niet mooi wegge-
werkte folie. Het lijken details, maar ze kunnen 
erg storend zijn. Van Raaijen Hoveniers staat 
bekend om haar vakmensen die veel ervaring 
hebben met harde materialen. Daarom heb ik 
hen ingeschakeld om mijn eigen tuin aan te 
leggen." Voor Van Raaijen Hoveniers betekent 
vakmanschap zelfs zoveel dat ze garantie 
geeft op elke aangelegde tuin. Als enige in Het 
Gooi en Almere geeft Van Raaijen Groenkeur-
garantie. Mochten er zich binnen een jaar 
gebreken voordoen, dan worden die kosteloos 
hersteld.   
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Hoveniers, leeft zich in de klant in door goed 
te luisteren: "Ik neem de tijd om verschil-
lende gesprekken te voeren. Er ontstaat vaak 
een vertrouwensband waardoor ik een hele 
persoonlijke tuin kan ontwerpen. Aan het eind 
van de gesprekken weet ik hoe mensen leven 
en wie ze zijn. Waarvan ze houden en wat 
hen raakt." Een ontwerper van Van Raaijen 
Hoveniers maakt altijd een uitgebreide wan-
deling door de tuin met de opdrachtgever. 
Doorvragen naar wat echt belangrijk is, en dat 
vertalen in een ontwerp. Jolanda:  
 
"Veel mensen weten niet goed wat ze aanmoe-
ten met hun tuin. Ze laten zich leiden door 
trends bij het inrichten van hun omgeving. De 
wensen komen dan niet van henzelf. Ik neem 


