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Na de uitwerking van uw tuinwensen in een integraal ontwerp gaan 

bij ons de handen uit de mouwen. Wij leggen een tuin voor u aan 

waar u jarenlang veel plezier van zult hebben.

Bij de aanleg van uw tuin gaan wij grondig te werk, met de inzet 

van al ons vakmanschap. Om ervoor te zorgen dat uw tuinontwerp 

goed tot leven komt en lang meegaat pakken wij alle voorkomende 

werkzaamheden aan: van de bodem en de grond tot aan de laatste 

plant of bloem.

In deze brochure geven wij u een overzicht van de mogelijkheden.

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

weer voor u klaar!

Team Kroon Tuinen 0623 170 250

‘een omgeving die je mist 
wanneer je er niet bent’



Nooit meer risico van verdroging

Te weinig water is niet goed voor uw tuin. Teveel ook. Met een 

goede beregeningsinstallatie kunnen wij de watertoevoer precies 

afstemmen op wat uw tuin nodig heeft, niet teveel, niet te weinig.

Gezonde groei met genoeg water

Voor gezonde plantengroei heeft uw tuin water nodig. Daarvoor 

kunnen wij niet meer helemaal rekenen op Moeder Natuur.

De aanleg van een beregeningsinstallatie kunnen wij compleet voor 

u verzorgen, van de bron tot de laatste druppelaar. Geheel of ge-

deeltelijk onzichtbaar, met bron- of leidingwater en indien gewenst 

geheel geautomatiseerd op basis van de nieuwste sensortechnolo-

gie.

Gebruik regenwater

Door slim om te gaan met de opvang van regenwater kunt u flink 

besparen op gebruik van kraanwater. Wij adviseren graag over 

de beste manier om regenwater van uw riool af te koppelen en 

het door opslag en een infiltratiesysteem geleidelijk in uw tuin te 

brengen.

BEREGENING

BEREGENINGSINSTALLATIE

De aanleg van een beregeningsinstallatie 

kunnen wij compleet voor u verzorgen, van de 

bron tot de laatste druppelaar. Geheel of ge-

deeltelijk onzichtbaar, met bron- of leidingwater 

en indien gewenst geheel geautomatiseerd op 

basis van de nieuwste sensortechnologie.



EEN GOED BEGIN IS ..
Ons werk begint bij de bodem, want een mooie tuin verdient een 

gezonde basis. De bestaande grond kan verouderd en verschraald 

zijn, teveel onkruid bevatten, niet de juiste hoogtes hebben of ge-

woonweg niet de juiste samenstelling hebben voor de planten die 

u in gedachten hebt.

GRONDIG AANPAKKEN

De grote foto hieronder is 

dezelfde tuin als de foto op de 

voorpagina:

Kwestie van stevig aanpakken 

met ons ervaren team.

Ieder deel van uw tuin de juiste basis

De perfecte bodem voor gras, heesters of bodem moet de juiste 

mix hebben voor water, lucht en voedingstoffen. Voor de stevig-

heid onder paden en terrassen, erfafscheidingen en bouwwerken is 

weer een andere bodem nodig.

Bij het opnieuw aanleggen van een tuin pakken wij dat grondig 

aan. Dat begint bij een bodemanalyse om de structuur en de 

samenstelling van de grond te bepalen. Op basis van de analyse 

weten wij welke verbetering en/of bemesting nodig is.

Uiteraard zorgen wij ook voor al het graafwerk bij vijvers en voor 

zwembaden of voor het uitbouwen van uw huis.



HEGGEN & 
SCHUTTINGEN

QUICK HEDGE®

Direct een volwassen, volgroeide en 

dichte haag met alle voordelen van dien.

QuickHedge® is verkrijgbaar met verschillende 

haagplanten, zoals beuken, haagbeuken, pru-

nus, klimop en vele andere soorten.

Buiten houden, wat buiten hoort

Geluid, wind of ongewenste gasten houden wij bui-

ten. Met een erfafscheiding die past bij uw tuin en 

uw stijl: levend groen, stijlvol hout of sierlijk metaal.

Een erfafscheiding biedt beveiliging en

beschutting

Een mooie erfafscheiding kan verschillende doelen 

hebben, van het tegengaan van inkijk tot het bin-

nenhouden van de huisdieren.

Wij kennen vele manieren om aan al die doelen 

tegemoet te komen. Met levend groen in de vorm 

van heggen of begroeide elementen. Daarnaast 

bouwen wij schuttingen en muren, al dan niet 

voorzien van fraaie en stevige hekwerken.

Een groene erfafscheiding met 

vele extra’s

De manshoge wal zorgt voor 

optimale privacy in de tuin, 

vanaf het moment dat deze is 

geplaatst. De volledige bedek-

king met klimplanten geeft de 

Greenwall® een rustiek karak-

ter en groene uitstraling. Zo 

misstaat deze onderhoudsarme 

erfafscheiding in praktisch geen 

enkele tuin.

De Greenwall® is al groten-

deels begroeid bij aanleg.Hij is 

kant en klaar en wordt zonder 

graafwerk, fundering of palen 

geplaatst. Daar hebt u dus niet 

altijd een bouwvergunning voor 

nodig (check dit altijd bij uw 

gemeente.)

Hekwerken en installaties

Het sluitstuk van erfafscheiding 

zijn hekken en beveiligingsin-

stallaties. Ook die leggen wij 

voor u aan. De hekken die wij 

met onze partners bieden vol-

doen aan hoge eisen.



Paden en terrassen vormen een 

integraal onderdeel van het 

ontwerp van uw tuin. Voor de 

indeling, voor het ruimtegebruik 

en voor de toegankelijkheid van 

alle plekken.

Net zo belangrijk is de keuze 

van het materiaal dat past bij 

het ontwerp van uw wensen. 

Tegels, hout, grind, ze komen in 

Je tuin is niet alleen om naar te kijken

Al het moois van je tuin is niet allen om naar te kijken. Met zorgvul-

dig aangelegde paden en terrassen zorgen wij voor ruimte en voor 

toegankelijkheid.

PADEN &
TERRASSEN

vele soorten, maten en kleuren 

en hebben allemaal hun eigen 

uitstraling en eigenschappen. 

Het een is beter voor de water-

afvoer, het ander krijgt minder 

snel een groen aanslag, het 

derde gaat langer mee. Uiter-

aard houden wij bij de aanleg 

goed rekening met wensen en 

mogleijkheden.



Maximale verwennerij met je 

eigen zwembad

Stel je voor, zwemmen in je 

eigen tuin. Het aanbod van 

mogelijkheden voor verkoeling, 

wellness en waterpret is steeds 

groter. Laat ons de beste oplos-

sing voor u aanleggen.

Ze zijn er in soorten en maten. 

Een eigen zwembad in de tuin 

aanleggen is makkelijker ge-

worden door de toepassing van 

diverse technieken. Allemaal 

met hetzelfde doel: u zoveel 

mogelijk comfort bieden.

Neem iedere dag een duik of 

geniet van extra bubbels. Laat 

de kinderen lekker spelen of 

zoek de koelte op echt warme 

dagen.

Het zwembad van uw dro-

men geven wij een plek in uw 

droomtuin. Uiteraard zorgt 

Kroon tuinen zelf voor de 

aanleg van het bad en van de 

installaties.

Er is altijd ruimte voor een 

plungepool

Ook in de kleinere tuin vinden 

wij ruimte voor de plaatsing 

van een plungepool. Samen 

met onze partners van Wellness 

Tuinier bieden wij een hele serie 

pools, zwembaden, spa’s en 

sauna’s aan.ZWEM-
BADEN &
PLUNGE-
POOLS



Wij werken graag 

met duurzame materialen

Hout is mooi en past bij de 

natuurlijke uitstraling van uw 

tuin. Het is ook duurzaam 

materiaal, dat bij de groei 

CO2 heeft opgeslagen en – 

goed onderhouden – heel 

erg lang mee kan gaan. 

Natuurlijk halen wij bij onze 

leveranciers alleen hout uit 

duurzaam beheerde bron-

nen.

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 kun-

nen doorgroeien.

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

den 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 geschikt voor 

vele toepassingen.



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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