
Munter
Tuinprojecten

Rijke buitenruimte 
Een groot wow-moment. Warmte, beleving en ontspanning. Termen die te 
binnenschieten bij het aanschouwen van deze bijzondere en door Peter van der 
Velden Exclusieve Buitenruimtes ontworpen geniettuin. Elk element en elk 
hoekje – van de oprijlaan en de carport tot het poolhouse en het zwembad – 
straalt luxe uit.  

Qua invulling kreeg Munter Tuinprojecten – verantwoordelijk voor de realisatie 
van de tuin – de vrije hand van de bewoners. De tuinspecialist nam de sfeer van 
het interieur als leidraad voor het tuinproject, waardoor ook de tuin een rijke en 
strakke uitstraling kent. Siergrassen, een met aandacht en kennis geselecteerde 
en geplante combinatie van wintergroene en bladverliezende bomen en de 
voor een fraai verlichte muur geplaatste Parasolden zorgen voor de natuurlijke 
touch in de tuin. Een buitenruimte die verder vooral gericht is op genieten en 
ontspannen en perfect aansluit op de leefwijze en smaak van de bewoners.  

Omdat de erfgrens tussen de getoonde tuin en die van de buren vrij schuin 
loopt, kent de buitenruimte een bijzondere vorm. Zo eindigt de zichtlijn vanuit 
de openslaande deuren aan de achterzijde van de woning op de gecreëerde 
waterpartij in de tuin. Door slim en creatief om te springen met beplanting 
slaagde Munter Tuinprojecten erin de schuine lijn van de erfgrens volledig aan 
de aandacht van de bewoners te onttrekken als ze in de woning verblijven. 
 
Rondom en in de buurt van het zwembad zijn meerdere zitplekken gesitueerd. 
Meest in het oog springend is de ruimte in het luxe poolhouse. Eten, loungen 
en genieten komen op een jaloersmakende wijze samen in dit gebouw, dat onder 
meer van een haardpartij en een flatscreen is voorzien. Het vakantiegevoel in je 
eigen tuin, wat een heerlijk gevoel moet dat zijn. 
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