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Dé ontdekkingstocht voor uw tuin
De tuinen van Marco Rinket hoveniers worden gekenmerkt door eenvoudige, heldere lijnen, mooie duurzame materialen en rustige beplanting. 
Onze tuinen hebben een natuurlijke doch stijlvolle uitstraling. De beplanting decoreert als het ware de architectuur die passend is bij de leefomge-
ving en stijl van leven van de opdrachtopgever. De opdrachtgever wordt in het ontwerpproces meegenomen zodat er recht gedaan wordt aan zijn 
of haar persoonlijke keuzes en wensen. Marco Rinket hoveniers onderscheidt zich door met durf te experimenteren in materialen en vormen. 
 
Ontwerp

ruimtes bepaald, de kaders van het plan, 
hun grootte en onderlinge samenhang. 
Daarin ontstaat de beleving, de 
verrassing. Marco Rinket hoveniers helpt 
de opdrachtgever om een ruimtelijk plan 
te maken. Wij overleggen met opdracht-
gever, wij inspireren en wij luisteren 
naar de wensen. Wij zien de mogelijkhe-
den die een tuin heeft met betrekking 
tot zonlicht en grondsoort en kunnen 
een goed tuinadvies geven.

Zo beginnen we met het kijken naar 
welke stijl of sfeer er voor een tuin in 

De uitgangspunten voor een ontwerp 
van Marco Rinket hoveniers zijn altijd de 
omgevingsfactoren en de specifieke 
wensen van de opdrachtgever. Rust en 
soberheid zijn belangrijke eigenschap-
pen van de tuinen die wij realiseren. 
Een tuin laat zien wie je bent. Zo 
ontstaat de basis voor natuurlijk 
genieten. Het is belangrijk dat er een 
aangename, leefbare ruimte ontstaat 
die mogelijkheden biedt aan het 
toevoegen van persoonlijke accenten. 
Daar staan wij steeds garant voor.
In een goed tuinontwerp worden de 
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een natuurlijke doch stijlvolle uitstraling

gedachten is. Maar we brengen ook de 
praktische wensen in kaart. Bijvoorbeeld 
buiten eten? Of is er behoefte aan een 
plaats om tuingereedschap op te slaan, 
of een kinderspeelhoek? Als er eenmaal 
een ontwerp is, kunnen wij de uitvoering 
in gang zetten. 

Wilt u ook dé ontdekkingstocht voor 
uw tuin? Neem gerust contact op. 
Bij voorkeur doen we dat in een 
persoonlijk gesprek. Bel voor het maken 
van een afspraak met Marco Rinket, 
telefoon 053 - 432 77 78.


