Is er een meerwaarde
bij inschakelen van
een tuinontwerper ?
is een erkend
ontwerpbureau en
hoveniersbedrijf
sinds 1980 en
werkzaam vanuit:
• Zwolle
• Apeldoorn
• Meppel
• Amersfoort

Elk bouwproject of het nu een woning is of een tuin begint met een
voornemen, een idee.
Om dit idee te realiseren of vorm te geven kan je op verschillende
manieren doen.
1
Gewoon aan de gang gaan en proefondervindelijk ondervinden of
iets lukt of staat of klopt.
2
Het idee kan ook eerst toevertrouwd worden aan het papier
doormiddel van geschreven woord en/of door tekeningen.
Nu denkt u vast ach dat gewoon aan de gang gaan doet toch niemand,
want je kan aan een ander moeilijk duidelijk maken hoe een en ander er
uit komt te zien. Laat ik u verzekeren dat dit voorkomt.
Zo had ik eens een afspraak met een gezin in Lelystad dat na een behoorlijke verbouwing van hun
woning toe waren aan de volgende fase.
De tuin was gebruikt als oplag plaats voor de uitgegraven grond voor fundering en voor de diverse
bouwmaterialen.
Een 9 maanden daarvoor had men bij de provincie een aanvraag ingediend voor een zwembad in
de tuin. Dit moest via de provincie omdat de afmetingen dusdanig waren dat niet gemeente maar
provincie hier vergunning voor diende te verlenen. De vergunning was een aantal maanden
geleden ontvangen en men had een zwembad besteld van ruim € 60.000,00
Dit zwembad zou over een aantal weken komen doch de tuin was nog een grote bouwplaats en in
al die maanden zonder onderhoud te plegen behoorlijk verwilderd.
Nu moest er dan toch maar iemand bij geroepen worden die zou helpen om een plan te maken
voordat het zwembad kwam om in ieder geval te bepalen waar en hoe het zwembad in de tuin
kwam.
Nu was het een tuin van enkele honderden vierkante meters en als men alle eisen en wensen
diende te vervullen was er minimaal hetzelfde bedrag nodig als voor het zwembad.
Dus een tuin met poolhouse, sierbestrating, erfafscheiding, beplanting, pergola, vijver,
tuinmeubelen, verlichting etc. etc..
Uiteindelijk bleek dat men hier niet voldoende geld voor had gereserveerd en dat het budget voor
tuininrichting 20-30% van de zwembadkosten bedroeg en dat er zelfs nog geen fundering was
geregeld voor het zwembad dat over enkele weken zou komen. Ik weet niet hoe het afgelopen is
maar het moge duidelijk zijn dat dit een typisch voorbeeld is gewoon aan de gang gaan zonder de
visie planmatig te verwoorden middels tekening en bestek. Heel vreemd want men had net een
behoorlijke verbouwing achter de rug die mijn inziens ook was gegaan met tekeningen en bestek
en vergunning e.d.
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Mijn idee is dat een voornemen, een idee meer kans van slagen heeft als
er plan wordt opgesteld. Dit plan begint met een programma van eisen en
wensen, waaronder een budget. Je kunt prachtige plannen hebben maar
als deze financieel niet haalbaar zijn dan of het plan bijstellen of van het
plan af zien.
Dus is het mijn inziens zinvol om een plan/ontwerp/tekening te maken
van hetgeen u wilt gaan realiseren.
Nu kunt u uw voornemen volgens mij best zelf tekenen doch dan is de
vraag of dit nu het beste resultaat geeft of dat er een specialist bij
gehaald dient te worden.
Nu zijn er vele mensen die zullen zeggen ik heb geen specialist nodig ik
kan zelf prima tekenen wat ik wil dit zijn veelal mensen die best een
tekening kunnen maken. Zelfs bouwkundig architecten zijn vaak de
mening toegedaan dat ze best zelf “hun” terrein of tuin kunnen tekenen
en dat ze daar geen tuinarchitect of tuinontwerper bij nodig hebben. En ik
geloof dat meteen dat er mensen zijn die daartoe in staat zijn.
Alleen blijft de vraag overeind geeft dit nu voor u of voor de
opdrachtgever het beste resultaat.
Ik kan het ook omdraaien en stellen dat ik als tuinontwerper prima mijn
eigen huis op tekening kan zetten en zelfs kan ontwerpen, hetgeen ik ook
heb gedaan, doch geeft dit het beste resultaat?
Ik kan spreken vanuit beide standpunten en stellig stellen dat dit niet het
beste resultaat geeft.
Ik heb ervaren dat na het ontwerpen van mijn eigen huis de bouwkundig
architect en de interieurarchitect er een duidelijk toegevoegde waarde aan
hebben gegeven. En ik heb een paar plannen mogen maken waarvan de
bouwkundig architect dacht acht dat terrein doe ik er wel even bij of de
particulier die dacht ach ik mak zelf wel een tekening. Ook in deze
gevallen mocht ik een duidelijke en zichtbare meerwaarde aan het project
toevoegen.
Dus in deze kan ik stellen dat het inschakelen van een tuinontwerper of
tuinarchitect een duidelijke meerwaarde kan hebben.
Doch wat is het verschil tussen een tuinarchitect en een tuinontwerper?
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Wat is het verschil
tussen een
tuinarchitect en een
tuinontwerper?

Hierin kan ik kort zijn.
Het juridische verschil is dat architect een beschermde titel is en dat men
in het architectenregister ingeschreven dient te staan om zich zo te
noemen.
Hoe kom je in zo’n tuinarchitectenregister?
1)
door een academische opleiding (LUW of Academie van
Bouwkunst)
of
2)
door toelating door een ballotage commissie
De titel tuinontwerper mag iedereen zich toe-eigenen, evenals de
aanduiding hovenier of makelaar.
Deze juridische bescherming (dus opleidingseisen) zijn vele jaren geleden
verdwenen onder het mom dat zal de markt zelf wel regelen. Kortom u als
consument zal door leergeld te betalen er vanzelf wel achterkomen wat
een goed bedrijf is en wat niet, nou daar bent u dan lekker klaar mee.
Wat is er nu gebeurd in ons vakgebied van tuinen en terreinen…………men
hoeft geen vakmatige opleiding meer te hebben, geen
middenstandsdiploma e.d. en iedereen roept dus ik kan tuinen ontwerpen,
aanleggen en onderhouden.
Tja en dat zijn er ondertussen ruim 7.000 bedrijven in Nederland die dat
roepen, diegene die via marktplaats hun (ongediplomeerde) diensten
aanbieden niet meegerekend. Dus u mag het lekker zelf gaan uitzoeken
en (financieel) ondervinden!
Om terug te komen op de vraag wie moet u nu inschakelen om een goed
plan te krijgen?
Creativiteit wordt niet bepaald door opleiding, wel gevormd. Creativiteit is
een talent dat je hebt of niet.
Er zijn academische architecten die ik nog niet mijn schuurtje zou willen
laten ontwerpen of mijn tuintje.
Daarnaast begint creativiteit met ordenen en dus men kan heel creatief
zijn maar als de ordening ontbreekt of rammelt hou dan maar op.
Hoe bepaald u nu wie u kan inschakelen?
Website: www.tuintechnischburo.nl
Tel: 0800 – 750 75 75
K.v.K. 050 32 272

Op al onze offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van
werkzaamheden en het doen van leveranties zijn de Algemene Voorwaarden
van leden van de VHG van toepassing. Gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht
onder nummer GH 4018 en bij de Griffier van de Arrondissements-rechtbank
’s-Gravenhage onder nummer 25/95 en zullen u op verzoek worden
toegezonden.

Tuinarchitect
of
tuinontwerper ?

Uw
•
•
•
•
•

keuze kan worden bepaald door:
reputatie/stijl van ontwerper of architect
het getoonde werk
de presentatie tijdens een persoonlijk gesprek
complexiteit/grote van de opdracht
uw budget

Voor de gemiddelde tuin in Nederland wordt veelal een tuinontwerper
ingeschakeld.
Nu is het alleen zo dat een architect gehouden is aan ethische
gedragsnormen en een tuinontwerper niet.
Concreet houdt dit in dat een tuinarchitect ten dienste is van
opdrachtgever en hij/zij zich niet mag laten betalen door uitvoerende
partij.
Een tuinontwerper zal vaak voor weinig geld een ontwerp maken en trachten dit onder te brengen
bij een hoveniersbedrijf waar men een relatie mee heeft en dit hoveniersbedrijf verplichten een fee
van de omzet af te dragen aan de ontwerper. Dit houdt vaak in dat als de tuin
€ 15.000,00 kost men 10% vraagt aan de hovenier om deze tuin te mogen realiseren.
U begrijpt dat de hovenier deze extra “opcenten” op zijn prijs doet.
Dus in eerste instantie lijkt een architect duurder want hij vraagt geen
€ 250,00 voor zijn ontwerp maar € 1.250,00
U had uw tuin via een architect dus voor wellicht voor € 15.000,00 + architectkosten kunnen laten
realiseren dat is € 16.250,00 en via een tuinontwerper is dat € 16.500 + € 250,00 = € 16.750,00.
Nu zijn er natuurlijk mensen die denken aha dan laat ik alleen een tekening maken en dan ga ik
zelf wel een aantal hoveniers benaderen en dan haal ik daar de goedkoopste uit.
Dat kan maar in 10 van 10 gevallen is het niet uw vak en is het lastig om de offertes inhoudelijk te
beoordelen en nog lastiger om toezicht op het uitvoerende werk te houden, om ook te controleren
dat geleverd en verwerkt wordt wat is overeengekomen. De kans dat u de goedkoopste kiest is
meer dan 80% want hetgeen dat kunt u vergelijken het bedrag onder aan de streep, maar heeft u
dan de waarde voor uw geld? Wij kunnen en willen u van dienst zijn bij het beoordelen van
opgevraagde offertes/begrotingen, voor meer info kunt ons bellen of mailen.

Als tuinontwerper ben ik aangesloten bij de Stichting BRAVVO en door
ballotage het predicaat kwaliteit ontwerper gekregen.
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