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ONTWERP VAN UW TUIN
Origineel, nieuw, verrassend, spannend
Het Mulligen wil u graag van dienst zijn wanneer het
gaat om uw tuin. Het maken van een creatief ontwerp,
is al meer dan 25 jaar onze specialiteit. Hierin streven
wij naar originele oplossingen voor uw specifieke
situatie. Door onze ruime ervaring in aanleg en
onderhoud ontwerpen wij tuinen die uitvoerbaar zijn.
Centraal in een ontwerp van Het Mulligen staat een
duidelijke vormgeving, versterkt met lijnvoering
van hagen, plantvakken en elementen, waarbij de
verhouding tussen groen en harde materialen goed
moet zijn. Dit samen is de basis van een tuin die
‘klopt’.
Door onze passie voor groen streven wij naar een
optimale groene invulling, in goede harmonie met
voldoende terrassen, zit- en relaxruimte en het
praktisch gebruik in de tuin. Dit resulteert veelal in
een tuin waarvan minimaal een derde uit beplanting
bestaat, wat de tuinbeleving aanzienlijk vergroot.
Variatie in soorten beplanting, spelen met hoogtes
en doorkijkjes zorgen voor een spannende opbouw.
Dit in samenspel met prachtige bloei in elk jaargetijde
maakt dat u optimaal van uw tuin kunt genieten.

ONZE AANPAK
Voor het maken van een tuinontwerp maken wij een
afspraak bij u thuis om de situatie te bekijken, wensen
te bespreken en maten op te nemen. Vervolgens
worden er twee schetsontwerpen gemaakt. Deze
worden in een vervolggesprek verder toegelicht.
Vanuit dit gesprek worden de schetsontwerpen
aangepast naar uw wensen en volgt een uiteindelijk
tuinontwerp, op schaal, met een beplantingsindicatie.
Voor dit ontwerptraject berekenen wij een vergoeding
afhankelijk van de grootte van de tuin.
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tot 100 m2
100-200 m2
200-400 m2
400-800 m2
800-1000 m2
1000-1500 m2

€ 250,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 650,00
€ 800,00

AANLEG VAN UW TUIN
Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een plek wordt
waar u zich prettig en thuis voelt. Het moet een plek
zijn waar u zich kunt ontspannen en tot rust kunt
komen. Wij streven ernaar om door middel van een
sterk ontwerp en onze vakkundige tuinaanleg voor u
de perfecte tuin te realiseren. Kortom, de tuin van uw
dromen!
In principe kunt u met het tuinontwerp zelf aan de
slag, maar natuurlijk zijn wij u graag van dienst bij
de aanleg van de tuin. Het is mogelijk om hier een
vrijblijvende offerte voor aan te vragen. In de aanleg
van de tuin werken wij met kwalitatief hoogwaardige
materialen en streven wij naar perfectie.
Onze hoveniers zijn ervaren en vakbekwaam en
proberen uit elk project het maximale te halen. Het
is ook mogelijk om in samenwerking met hen de tuin
aan te leggen.

HET BEPLANTINGSPLAN
Wanneer er een ontwerp voor uw tuin wordt gemaakt,
kan er ook een beplantingsplan worden samengesteld.
Onze deskundige medewerkers weten precies welke
planten het beste aansluiten bij uw wensen en het
beeld dat in het ontwerp voor uw tuin is geschetst. Dit
levert een gedegen beplantingsplan op dat optimaal is
toegespitst op de situatie in uw tuin en een jaarrond,
aantrekkelijk beeld oplevert.

OVER ONS
Jong en wat ouder, deskundig, ervaren, korte lijnen,
gezelligheid, enthousiast, teamspirit, vakkennis,
harde werkers.
Kernwoorden die gelden voor het team waar we mee werken.
Door gebruik te maken van ieders kwaliteiten halen we het
optimale uit elk project!
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ONTWERPSTER AAN HET WOORD
Ik ben Jeannet Schenk en ik werk als tuinontwerpster
al weer meer dan 25 jaar met veel plezier binnen dit
bedrijf. Ik heb een opleiding vormgeving gevolgd
aan het Cibap in Zwolle. Ik maak doorgaans twee
schetsontwerpen voor uw tuin, waarin ik ernaar streef
om al uw wensen zo goed mogelijk in het ontwerp te
integreren.
Het ontwerpproces gebeurt geheel met de hand.
Ik begin met het maken van een vlekkenplan, waar
ik de terrassen in aan geef. Vervolgens worden de
verschillende terrassen met elkaar verbonden door
elementen als borders, hagen of een pergola. Dit doe
ik het liefst al schetsend met potlood.
Wij hebben als Het Mulligen door de jaren heen een
eigen stijl ontwikkeld, maar daar zitten we uiteraard
niet aan vast. Binnen deze stijl wordt continue
ontwikkeling doorgemaakt, aangezien er een wisseling
in tuintrends is. Alles is mogelijk. Wat voor mij van
belang is, is dat het totaalplaatje klopt. Dit is uiteraard
in allerlei sferen en stijlen mogelijk.
We hopen dat wij iets voor u kunnen betekenen!

HET TUINCENTRUM
Ruim assortiment, kwaliteit, deskundig advies
Weet u niet wat u met dat ene hoekje in de tuin aan
moet of ligt uw gazon er al een tijd niet mooi bij?
Op ons tuincentrum kunt u terecht voor deskundig
advies. Onze medewerkers hebben een zeer brede
kennis van beplanting en nemen graag de tijd om u zo
goed mogelijk te adviseren!
Vanuit ons tuincentrum kunnen wij u een zeer
ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen,
Mediterrane beplanting en haagbeplanting aanbieden.
Onze voorraad wordt elke week aangevuld met
nieuwe, ‘verse’ beplanting, die rechtstreeks van
vaste kwekers afgenomen wordt. Door deze manier
van werken staan wij garant voor het aanbieden
van producten met een hoge kwaliteit tegen een
aantrekkelijke prijs en is de kans op het goed aanslaan
van de beplanting zo groot mogelijk!

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!
CONTACT
‘t Mulligen
Ottenweg 22
8096 PW Oldebroek
T: (0525) 63 1239
E: info@hetmulligen.nl

