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Uw wensen, dromen en ideeën staan centraal bij het ontwerp. Dus 

komen wij eerst luisteren. Daarna gaan wij u helpen uw tuin werke-

lijkheid te maken.

Wij geloven dat een tuin uw eigen stukje natuur is. Daarom staan 

comfort en luxe centraal in iedere tuin.

Alles komt samen in een ontwerp dat goed inzicht geeft in hoe u 

uw tuin straks gaat beleven. Ons advies en het ontwerp zijn ook de 

basis voor de planning en het budget.

Met deze brochure willen wij uw inspiratie op gang brengen.

Hebt u nog vragen? Heeft u hulp nodig? Dan staan wij meteen 

weer voor u klaar!

Team Kroon Tuinen 0623 170 250

uw sfeer en comfort in 
een eigen ontwerp



Verkoeling, waterafvoer en CO2 zijn zaken waar u met uw tuin een 

kleine, maar fijne bijdrage aan kunt leveren. Zo’n tuin is niet alleen 

prettig voor u, maar ook voor dieren.

Een duurzame tuin is gezond

Een goed ontworpen tuin is comfortabel voor mensen, dieren en 

planten. Dat begint letterlijk bij de bodem die wij klaar maken voor 

de eerste aanplant. Daarna blijft de kwaliteit van de bodem gezond 

door de juiste mix van planten, grond, schimmels en compost.

Uw tuin verdient voldoende water. Bij het ontwerp houden wij re-

kening met de juiste afvoer en/of opslag voor later gebruik.

In het ontwerp is ook de juiste hoeveelheid schaduw en beschut-

ting erg belangrijk, zodat er altijd plek is waar het verblijf comforta-

bel is. En die bijdraagt aan uw leefcomfort binnenshuis.

Door beplanting en materiaalgebruik scheppen wij ook plekken 

waar dieren – egels, vogels – zich het prettigst bij voelen. Daarmee 

wordt de beleving van uw duurzame tuin helemaal compleet.

DUURZAAM

Sedum dak

Op een overkapping, een schuur of 

een garage kun je met een sedum dak een 

heel fijn effect bereiken. De begroeiing houdt 

de warmte van de zon goed tegen, zorgt voor 

een gelijkmatige waterafvoer en ziet er – van 



BEPLANTINGSPLAN

Een goed beplantingsplan maakt optimaal gebruik 

van de ruimte; in de lengte en de breedte, en zeker 

ook in de hoogte. Bovendien houden wij rekening met 

de tijd: alles groeit, maar meestal wel op verschillende 

momenten van het jaar.

Alles groeit

De eerste aanplant heeft als doel snel sfeer te brengen en de grond 

rijp te maken voor bomen en heesters. In de loop van de jaren 

zullen de verhoudingen van een-jarigen, bodembedekkers, twee-ja-

rigen, vaste planten, bomen en struiken langzaam verschuiven.

Het beplantingsplan geeft – met uw wensen voor de indeling van 

de tuin – vorm aan uw ideeën over de stijl van uw tuin. Bij de keuze 

voor bomen, heesters en planten kunnen wij daar goed rekening 

mee houden.

Vóór het invullen kijken wij dan ook naar de uitgangspunten van 

uw tuin: het licht, de grondsoorten en de ruimte. Wij kennen de 

eigenschappen van de planten die het per situatie het beste zullen 

doen in uw tuin.

Met onze beplantingsplannen kunnen wij rekening houden met 

waterafvoer, met onderhoud en met het veranderende klimaat.



Geniet van buiten verblijven

Wanneer je met mooi weer veel buiten bent, 

dan is het prettig daar ook het comfort te heb-

ben dat je van binnen gewend bent. Met een 

overkapping zit je goed. Daar maken wij graag 

een complete buitenkamer of buitenkeuken 

van.

Wij betrekken de hele tuin bij 

je huis

Met de tuindeuren open wil je 

niet voor iedere kleinigheid naar 

binnen. Het buitenmeubilair 

moet goed beschut staan en je 

wilt ook gebruik kunnen maken 

van elektra.

Liefhebbers van barbecue hoe-

ven van ons niet te stoppen als 

het weer wat minder wordt. Met 

de juiste constructie en appara-

tuur zorgen wij voor de aanleg 

van de buitenruimtes die aan je 

wensen voldoen.

BUITEN-
KAMERS
&
-KEUKENS

Een tuinhuis waar je u tegen zegt

Samen met onze partners van BINKIES leveren wij bouw-

werken die niet alleen heel mooi zijn, maar ook tegen een 

stootje kunnen. Stoer, stevig, onderhoudsvrij en geschikt voor vele 

toepassingen.

Kwestie van stevig aanpakken met ons ervaren team.



VERLICHTING & SFEER

Sfeer op ieder moment van de dag

Met uitgekiende tuinverlichting maken wij extra sfeer in uw tuin. 

Om plekken of planten extra uit te lichten of om paden te verlich-

ten.

Uw tuin is ook in de schemer of in het donker het aanzien waard. ’s 

Zomers hebt u wat extra licht nodig om zo lang mogelijk buiten te 

kunnen blijven. ’s Winters geven wij met verlichting meer sfeer.

De nieuwste technieken gebruiken

Uiteraard willen wij de verlichting zo duurzaam en efficiënt moge-

lijk installeren. Met LED-techniek zijn de beste effecten te bereiken. 

Het liefst op zonnepanelen, uiteraard met het lichtnet als back-up.



PARK OF STADSTUIN
Ontwerpen voor iedere maat

Voor onze creativiteit maakt het niet uit of uw tuin een park of 

een stadstuin is, een erf of rond uw twee-onder-een-kap ligt. 

Iedere tuin is uniek door de maat, de ligging en de grond. En 

vooral door de wensen van de gebruiker.

Iedere stijl is uniek

Voor stijl zijn wij niet afhankelijk 

van ruimte. Wij maken samen 

een wensenlijst van elementen 

die u graag in uw tuin wilt zien. 

Daarna gaan wij passen en 

meten.

Uw persoonlijke stijl is het uit-

gangspunt voor ieder ontwerp. 

Maar er zijn ook vele soorten 

tuinstijlen die wij als leidraad 

kunnen nemen: klassieke of mo-

derne tuinen, eco- of bostuinen, 

duintuinen, boerderijtuinen. 

Noem maar op.

Elementen uit al die tuinstijlen 

zijn weer met elkaar te combi-

neren en wij kijken altijd naar 

uw wensen voor het ruimtege-

bruik: ruimte om te loungen, 

om te spelen, om zelf te 

tuinieren(!) of om te relaxen in 

plungepool of op een terras.

Professioneel

advies

Hóe uw wensen in sa-

menhang uitgevoerd kunnen 

worden hangt af van een 

heleboel zaken. Licht, ruim-

te, bodem, water(afvoer), 

onze ontwerpers hebben 

daar veel ervaring mee. Hun 

professionele advies is het 

hart van ieder ontwerp.



. . en vlonders

Hout is mooi en past bij 

de natuurlijke uitstraling van 

uw tuin. Het is ook duur-

zaam materiaal, dat bij de 

groei CO2 heeft opgeslagen 

en – goed onderhouden – 

heel erg lang mee kan gaan. 

OVERKAPPINGEN,
BUITENKAMERS . . 

Mooi werk maken met hout 

hoort bij ons vak. Overkappin-

gen, schuttingen en pergola’s. 

Stevig werk, met mooie duur-

zame materialen voor langdurig 

gebruik.

Daar maken wij ook graag een 

mooie buitenkamer of buiten-

keuken van.

Een overkapping biedt steun en beschutting en moet tegen een stootje kunnen. Voor 

buitenkamers, buitenkeukens of opslag zetten wij robuuste overkappingen neer. Ook 

de grotere klimplanten, zoals wijnranken, krijgen van ons een pergola waar ze flink op 

kunnen doorgroeien.

Afhankelijk van de doeleinden voorzien wij het houtskelet van een vloer, een dak en 

wanden die passen bij het gebruik. Met een afwerking die wind en waterdicht is en zo 

nodig voorzien van installaties voor water en elektra.

Een tuinhuis waar je u tegen zegt

Samen met onze partners van BINKIES leveren wij bouwwerken die niet alleen heel 

mooi zijn, maar ook tegen een stootje kunnen. Stoer, stevig, onderhoudsvrij en ge-

schikt voor vele toepassingen.



KUNST & ACCESSOIRES

STAAL

Een van die materialen waar 

wij ook van houden: corten-

staal.

Onze partners van Staal 

Lokaal maken niet alleen 

fraaie veranda-delen of 

vuurkorven. Ze hebben ook 

een grote collectie kunst of 

ze maken precies wat je zelf 

in gedachten hebt.

De finishing touch voor uw tuin maken wij met uw persoonlijke 

invulling met potten, kunst en meubilair. Met onze partners bieden 

wij een grote serie mogelijkheden.

De pot op de foto hierboven 

hebben wij – helaas – niet eens 

zelf geleverd. Onze klant had de 

pot zelf gevonden en meegeno-

men uit Sicilië. Zij zette daar-

mee een persoonlijk stempel op 

haar tuin. Dat vinden wij ontzet-

tend leuk.

Hebt u geen pot uit Sicilië on-

der handbereik, dan kunnen wij 

met onze partners vele inspire-

rende tuinaccessoires bieden. 

Van sierpot tot meubilair en van 

verlichting tot en met kunst.



Kinderen hebben écht een 

andere kijk op je tuin. Die willen 

spelen, rennen en verstoppen. 

Als dat belangrijk voor jouw 

tuin is, dan hebben wij daar wel 

ideeën voor het ontwerp voor.

Wij denken er goed over na en 

wij luisteren naar de kinderen. 

En wij kijken naar veiligheid. 

Dus veel gazon om op te spe-

len, zachte bodembedekking 

rond het grote, houten speel-

kasteel en borders waar ze niet 

zo makkelijk in kunnen struike-

len met stevige planten (voor 

als er een bal op komt).

Wat verwachten je kinderen van de tuin?

Sfeer, comfort en stijl van de tuin zijn erg belangrijk. Maar heb je 

ook gebruikers van je tuin die iets anders belangrijk vinden? Of je 

er lekker kan spelen?

KINDVRIENDELIJK

Met een beetje creativiteit – en 

je eigen herinneringen aan de 

tuinen van vroeger – valt er veel 

te verzinnen, in alle soorten en 

maten.

Zelf doen is extra leuk

Wil je je kinderen zelf laten 

ontdekken hoe planten groei-

en? Misschien willen ze ze wel 

proeven. Dan verzinnen wij 

een mooie plek voor een klein 

moestuintje. Ze mogen van ons 

ook zelf scheppen en harken.



STAAL OP MAAT

Staal combineert goed met 

beplanting

Naast traditionele materialen 

als hout en steen doet ook 

staal het uitstekend voor 

de afwerking van elemen-

ten in de tuin. Wij hebben 

vele voorbeelden van een 

creatieve toepassing van dit 

warme materiaal.

Staal is duurzaam materiaal met warme

uitstraling

Staal is een duurzame keuze voor de afwerking 

van terrasranden, borders en vijvers. Het gaat lang 

mee, omdat het is voorbehandeld tegen roest. Een 

behandeling die het materiaal vaak meteen een 

warme uitstraling geeft die goed combineert met 

de beplanting van uw tuin.

Losse objecten van staal geven 

een extra dimensie aan uw 

tuin. Een vuurkorf bijvoorbeeld, 

of een passend ontwerp voor 

een brievenbus. Ook oor de 

ombouw van containers zijn er 

diverse mogelijkheden.

Met creatief gebruik van staal 

worden jouw ideeën

werkelijkheid.

Onze partners van Staal Lokaal 

maken wat u in uw hoofd hebt.

Met hun moderne machinepark, 

waaronder een lasersnijmachi-

ne, is niets onmogelijk.



KROON TUINEN bestaat uit een team van ervaren vakmen-

sen, onder leiding van Jeffrey Kroon. U kunt van ons altijd de 

hoogste mate van professionaliteit verwachten.

Dit is hoe wij áltijd te werk gaan:

Eerst goed kennismaken

Vóórdat wij een potlood op papier zetten willen wij graag met u 

kennismaken: wat zijn uw wensen en wat is de huidige situatie? 

Daarvoor komen wij graag bij u langs.

Schetsontwerp en kostenindicatie

In grote lijnen werken wij voor u uit wat de mogelijkheden zijn 

voor de indeling van de tuin die u in gedachten hebt. Bij die 

schets bespreken wij alternatieven, uw gewenste kwaliteit-

sniveau en een kostenschatting van de werkzaamheden. Ook 

stellen wij een tuinontwerper voor die het beste bij uw project 

past. Dit is vrijblijvend.

ONZE
WERKWIJZE





Tuinontwerp maken

In een gedetailleerd tuinontwerp maken wij een creatieve uitwer-

king van uw wensen.

Het ontwerp omvat een indeling van uw ruimte, de bestrating, 

plaatsing van bouwwerken en erfafscheidingen en uiteraard de be-

planting. De kosten voor het maken van dit ontwerp zijn afhankelijk 

van de maat van uw project.

Mogelijk hebt u al een schetsontwerp, die moet dan nog uitge-

werkt worden. Hebt u al een gedetailleerd ontwerp? Dan slaan wij 

die fase over.

Uitvoeringsplan & begroting

Aan de hand van het door u goedgekeurde tuinontwerp werken wij 

het uitvoeringsplan voor onze hoveniers uit, met daarin:

• een exacte beschrijving van in te kopen planten en materialen

• maattekeningen en installatieschema’s

• werkzaamheden en planning

Hiermee kunnen wij dus ook de uiteindelijke begroting afmaken. 

Aan de zorgvuldige samenstelling van dit Uitvoeringsplan zijn kos-

ten verbonden.

Opdrachtbevestiging

Na uw definitieve keuzes uit het  Uitvoeringsplan stellen wij de laat-

ste begroting op. Na uw goedkeuring daarvan maken wij afspraken 

over de aanvang en oplevering van de uitvoering in een Opdracht-

bevestiging.

Aan het werk

Binnen de gestelde afspraken voeren wij de Aanleg uit. Eventuele 

afwijkingen door onvoorziene omstandigheden of veranderingen 

bij leveranciers zullen wij uiteraard met u bespreken.

Nazorg en Tuinonderhoud

Gedurende één jaar na de oplevering komen wij nog tweemaal bij u 

kijken en bespreken hoe de tuin ervoor staat (alles groeit, tenslot-

te!). Natuurlijk kunnen wij u aansluitend van dienst zijn met Tuinon-

derhoud (Zie onze brochure Tuinonderhoud).

ONZE WERKWIJZE
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