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De tuin die bij u past
OUDE-TONGE. Tuin & Ontwerp Arthur Westerman 

bestaat deze maand tien jaar. Eigenaar Arthur 

Westerman verzorgt het ontwerp, de aanleg en het 

onderhoud van tuinen in alle soorten en maten. 

Gaat u voor een strak lijnenspel? Of liever voor 

een sprookjestuin? Met ruim vijfentwintig jaar 

ervaring, creativiteit en liefde voor het vak 

kan hij uw wensen vertalen naar een tuin 

die bij u past. 

• Tekst en foto’s: Jacquelien Wielaard •

De functie van de tuin is in de afgelopen 
decennia behoorlijk veranderd. De tuin is 
een verlengstuk van het huis geworden, 
een plek waar wordt gegeten, gespeeld 
en gerelaxt. Maar wat voor tuin past bij 
u? Dat is de vraag die Arthur zijn klanten 
stelt voordat hij plaats neemt achter zijn 
tekentafel. ‘Ik begin met een kennismaking 
en kijk naar de bewoners, hun smaak en 
wensen. Daarnaast kijk ik naar de ligging, de 
uitstraling van de woning en de functie van de 
tuin.’ Hierna volgt een basisontwerp waarbij hij 
aandacht besteed aan het lijnenspel en passende 
beplanting. Dit wordt vervolgens uitgewerkt tot een 
gedetailleerd ontwerp met een beplantingsplan waarna 
de aanleg kan beginnen.

Eigentijds
Als gediplomeerd en ervaren hovenier moet Arthur van alle markten thuis zijn. Behalve kennis 
van wat groeit en bloeit, moet de ontwerper en hovenier ook vakkennis bezitten op het gebied 
van grondbewerking , bestraten en timmer- en metselwerk. Denk maar aan de veranda’s, 
bloembakken en waterpartijen. Ook elektra hoort tot zijn vakgebied want we willen langer van 
de tuin genieten en dan staan sfeerverlichting en een warmtebron steeds vaker op de 
wensenlijst. De tuin van nu is een buitenplaats waar functionaliteit samengaat met design. 
Arthur: ‘Gemetselde bloembakken, veranda’s, grind en keramische tegels worden veel 
toegepast. Veel trends van dit moment zijn ‘oude bekenden’ in een eigentijds jasje.’

Besparen
Op de hobbytuinier na geldt voor de meeste mensen dat ze graag 

vertoeven in de tuin maar er liever niet te veel in werken. 
Arthur:’Een onderhoudsvrije tuin bestaat niet. Maar het is 

echt niet nodig om je hele tuin te betegelen omdat je 
geen tuinier bent. Je kunt beter zoveel mogelijk 

kiezen voor planten die weinig verzorging nodig 
hebben, zoals bepaalde siergrassen.’ Ook hierin 

kan Arthur Westerman de klant adviseren want 
de vakman kijkt niet alleen naar het korte 

termijn resultaat. Hij schat ook in hoe de tuin 
er over vijf jaar uitziet.
Dat niet iedereen over een ruim budget 
beschikt voor de tuinaanleg begrijpt hij ook. 
‘We werken uitsluitend met materiaal van 
topkwaliteit want daarmee investeer je 
in jarenlang tuinplezier. Besparen op de 
kosten is wel mogelijk door mee te helpen. 
Hiermee worden de arbeidskosten lager 
en blijft het eindresultaat gelijk mét 
volledige garantie.’

Informatie
Om het tienjarig bestaan van Tuin & Ontwerp 

Arthur Westerman te vieren is er een speciale 
kortingsactie.Ga voor meer informatie naar 

www.tuinenontwerp.nl en zie ook de facebook-
pagina voor inspiratie en tips van Arthur.

ACTIE I.V.M. 
10-JARIG JUBILEUM:

1 jaar gratis 
onderhoud bij 

aanleg of renovatie 
van een tuin

Onderhoud bestaat uit het vakkundige 
onderhoud (excl. maaien en wieden van de 


