
Informeer vrijblijvend naar onze  

tarieven en mogelijkheden. 

Een nieuw huis, hoera! 

Nu ook nog... 

een nieuwe tuin! 

Voor nadere informatie kunt u ons 

telefonisch bereiken: 

Jan de Bie  06-54 967 928 

Mariëtte Verlaan  06-52 686 137. 

Ook kunt u inspiratie opdoen op de  

websites www.marts-art.nl en 

www.feng-shui-tuin.nl. 

Wij zijn u graag van dienst. 

Informatie 

Mart’s Art Tuin– en beplantingsontwerp 

Hoveniersbedrijf Jan de Bie 

 

Voor een tuin die past bij uw 

lifestyle en uw wensen. 

Mart’s Art Tuin- en beplantingsontwerp 

Mariëtte Verlaan 06-52686137 

Raamsdonksveer 

www.marts-art.nl   

www.feng-shui-tuin.nl 

en 
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Van schets tot uitgewerkt plan 
Elke tuingebruiker wil zijn eigen wensen 

en lifestyle terugzien in het tuinontwerp. 

 

Een goed en informatief gesprek is een 

eerste vereiste. Er is een ‘klik’ nodig tus-

sen tuinbezitter en ontwerper zodat wen-

sen en mogelijkheden op tafel komen. Een 

inventarisatie van de tuin, de juiste maat-

voering en een beoordeling van ligging en 

grondsoort zijn het begin van de inspira-

tie en creativiteit van het uiteindelijke 

ontwerp.  

De hovenier zorgt uiteindelijk voor de 

vakkundige aanleg en verzorgt eventueel 

ook het onderhoud. Zo realiseert u een 

droom van een tuin. 

Zo ontstaat uw tuin. 

Beplantingsplan 
Hoe mooi de zichtlijnen en de vormgeving van uw 

tuin ook is, de werkelijke sfeer ondervindt u pas 

wanneer de tuin ingericht is. Een belangrijk on-

derdeel zijn de bomen, heesters en vaste plan-

ten. Al denkt u natuurlijk ook aan een sfeervolle 

barbecue, een gezellige tafel met stoelen of een 

loungehoek. 

Bedenk dat het ‘groene’ in alle seizoenen de wis-

selende sfeer zal bieden waardoor uw tuin 

steeds nieuwe aspecten laat zien. Een ‘groene’ 

leefomgeving draagt bij aan uw gezondheid, uw 

welzijn en uw welbevinden.  

Het beplantingsplan vormt een wezenlijk onder-

deel van uw tuinontwerp.  

Uw ontwerp wordt geleverd in een handzaam 

losbladig boekwerkje en bevat tevens een tuin-

onderhoudadvies. 

 

 

 

Kennis en kunde 
Wij bieden u graag onze kennis en kunde aan en 

streven er naar om, samen met u, een tuin tot 

stand te laten komen waar u jarenlang van zult 

genieten.  
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