
Samenwerking leidt 
tot tuin op niveau

Een tuin is vooral een plek om even lekker te ontspannen en te genieten van rust en vrijheid. 

Om een dergelijke droomplek te realiseren, is een goed tuinontwerp onontbeerlijk. 

Minstens zo belangrijk is de uitvoering ervan. De samenwerking tussen Stijltuinen 

en Rodenburg Tuinen heeft al diverse schitterende tuinen opgeleverd.

Stijltuinen en Rodenburg Tuinen
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Stijltuinen | Exclusieve 
buitenruimtes
Bramengaarde 98

3344 PG Hendrik-Ido Ambacht

Tel: 078-681 36 12

info@stijltuinen.nl 

www.stijltuinen.nl 

Rodenburg Tuinen
Geestdorp 30 

3444 BE Woerden

Tel: 0348-412 466

info@rodenburgtuinen.nl 

www.rodenburgtuinen.nl

“Ik ben zeven jaar geleden begonnen als zelfstandige”, vertelt Erik 

van Gelder van Stijltuinen | Exclusieve buitenruimtes. “Drie jaar gele-

den besloot ik mijn activiteiten meer te verdiepen en ben ik me gaan 

richten op het hogere segment. Ik maak tuinen waar ik zelf ook in 

zou willen zitten. Het zijn stuk voor stuk praktische en moderne ont-

werpen die goed doordacht zijn. Mensen herkennen inmiddels mijn 

stijl, waardoor het erg belangrijk is dat de uitvoerende partij net zo 

concessieloos en kwalitatief hoogstaand werkt als ik. In Rodenburg 

Tuinen heb ik een partner gevonden, die mijn ontwerpen tot in per-

fectie tot leven brengt.” 

Goed doordachte, moderne tuinen 
John de Zoete is al dertien jaar actief als commercieel directeur bij 

Rodenburg Tuinen. “Het bedrijf bestaat meer dan veertig jaar en 

dagelijks gaan er achttien vakbekwame hoveniers op pad. Onze 

kracht schuilt in onze professionaliteit en het nakomen van afspra-

ken. Toen ik begon, heerste er in hoveniersland nog een sfeertje 

van ‘het komt allemaal wel goed’. Rodenburg Tuinen maakt van 

begin af aan duidelijke afspraken en zet deze netjes op papier. Tij-

dens de uitvoering is er regelmatig contact met de opdrachtgever 

en Erik, waardoor er snel bijgestuurd kan worden als dat nodig is. 

Ik fungeer als contactpersoon en leid het gehele traject in goede 

banen. Nadat de tuin is opgeleverd, geven we bovendien een jaar 

garantie.” De samenwerking kwam tot stand tijdens Tuinidee in 

Den Bosch. “Toevallig hadden we een stand tegenover elkaar”, 

vertelt Erik. “Ik was destijds bezig met een interessant project en 

zocht naar een goede uitvoerende partij. We kwamen met elkaar 

in gesprek en het balletje is toen snel gaan rollen.” De allereerste 

samenwerking leidde al direct tot een eervolle tweede prijs in de 

verkiezing van Tuin van het jaar.

Stijlvolle tuin in de hoogte
Onlangs hebben Stijltuinen en Rodenburg Tuinen gezamenlijk een prachtige daktuin gerealiseerd op acht-

tien meter hoogte op de Kop van Zuid in Rotterdam. “De klant kwam bij Stijltuinen terecht vanwege 

enkele publicaties over een eerder door ons verzorgde daktuin”, vertelt Erik. “Na goedkeuring van het 

ontwerp, een superstrakke en moderne tuin, ben ik samen met John bij de klant langsgegaan.” “Zo’n 

gesprek vind ik erg belangrijk”, legt John uit. “De opdrachtgever zit vaak toch een tijdje met ons ‘op-

gescheept’. Het is daarom belangrijk alles goed door te nemen. De renovatie van de daktuin was een 

enorme klus. Met een grote kraan hebben we alle oude tegels afgevoerd en alle nieuwe materialen naar 

boven gehesen. Vervolgens zijn we enkele weken aan het bouwen geweest, waarbij we het ontwerp tot 

op de millimeter nauwkeurig hebben aangehouden. Toen dit klaar was, kwam de telekraan weer terug 

om plantenbakken en olijfbomen op het dak te plaatsen.” Het resultaat is een prachtige daktuin met 

uitzicht op de skyline van Rotterdam. De blikvanger is een fraai waterelement, voorzien van verlichting. 

“Rodenburg Tuinen beschikt over een zeer uitgebreide kennis van producten en vaardigheden”, vertelt 

John. “We hadden te maken met bouwkundige elementen, water en elektriciteit. Dan is het belangrijk 

om te weten wat wel en niet kan.” Dit project maakt duidelijk dat de combinatie van Stijltuinen | Exclu-

sieve buitenruimtes en Rodenburg Tuinen resulteert in kwalitatieve en hoogwaardige toptuinen.

Wij beschikken over

een zeer uitgebreide

kennis van producten

en vaardigheden”


