Exc_01_06_def

3/30/06

4:34 PM

Pagina 120

Rien van Mierlo Tuinen

De beleving
staat centraal

WERKEN
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KAN VERZORGEN, VAN HET ONTWERP TOT

DE AANLEG EN HET ONDERHOUD IN DE LENGTE DER DAGEN.

DAARBIJ VOL-

GEN ZIJ NIET HET TRADITIONELE PAD, MAAR DENKEN ZIJ BUITEN DE VASTGELEGDE KADERS.

Voor bijna elke tuin worden specifieke,
unieke elementen ontworpen. (links)
Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt zoals hardhout, beton,
natuursteen of gegalvaniseerd staal (midden)
Een tuin moet passen bij het huis, de omgeving en de bewoners. (rechts)
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Het lijnenspel moet zomers en
‘s winters stand houden
Met veel liefde voor het vak runt Rien van Mierlo samen met zijn vrouw Gerda al dertig jaar Rien van Mierlo Tuinen.
De vonk is ook overgeslagen naar hun zoon Noël, die zich na zijn studie tuin- en landschapsinrichting in Larenstein
als mede-eigenaar en ontwerper bij het bedrijf heeft gevoegd. Rien van Mierlo: “Wij ontwerpen voornamelijk particuliere tuinen, vaak met een eigentijdse uitstraling.” “Het is niet zo dat wij eigentijdse òf klassieke tuinen maken,
wij streven geen bepaalde traditie na. We kijken uiteraard naar de wensen van de klanten en werken vanuit de ruimte. Een tuin moet passen bij het huis, de omgeving en de bewoners”, voegt zijn zoon toe.

Origineel en vernieuwend
Rien van Mierlo Tuinen verzorgt een totaalconcept: ze hebben alle knowhow in huis om een ontwerp te maken dat
geheel voldoet aan de wensen van een opdrachtgever, hebben de specialisten in huis om alle facetten van een tuin
-tuinhuis, carport, vijvers- zelf te kunnen maken en de allround hoveniers zorgen voor het onderhoud. Rien van
Mierlo: “Bij het ontwerp van een tuin putten wij niet uit bestaande ideeën, voor bijna elke tuin ontwerpen wij specifieke, unieke elementen.” Noël van Mierlo: “Een tuin is net een maatpak, wat dat betreft. Er is niks standaard dat
wij maken.” “Creatief en origineel, tot en met de verlichting, het tuinmeubilair en accessoires,” vult de vrouw des
huizes aan. De tuinen van Rien van Mierlo Tuinen kenmerken zich door originaliteit en vernieuwing. Vaak hebben
ze een strakke, krachtige belijning. “Maar”, benadrukt Gerda van Mierlo, “wel altijd met een warme uitstraling.”

Zomer vs winter
De tuinen zijn niet tijdsgebonden. Zo zoeken zij altijd naar bijzondere, innovatieve materialen en creëren ze zelf originele producten. Daarbij ligt de kwaliteitslat heel erg hoog. Een tuin van Rien van Mierlo Tuinen is ‘af’ tot in de
details. Ze gebruiken zo veel mogelijk duurzame materialen zoals hardhout, beton, natuursteen en bijvoorbeeld
gegalvaniseerd staal. “Bovendien is een tuin altijd logisch en praktisch ingedeeld, men hoeft niet via een omweg
naar de GFT bak te lopen, dat werkt niet”, aldus de ontwerper Noël. “Een ander belangrijk punt dat altijd een rol
speelt in een ontwerp zijn de seizoenen. Het mag niet zo zijn dat een tuin zomers prachtig is en in de winter als
een pudding in elkaar zakt. Het lijnenspel moet zomers en ’s winters stand houden. Dat bereiken we door het
gebruik van hagen, bestrating, muurtjes, groenblijvende bodembedekkers, et cetera. De slagroom van de zomer is
dan een uitbundige bloemenpracht.” De lievelingsplant van de tuinspecialist is de Amelanchier Lamarkii, ofwel het
Drents Krenteboompje. Deze heeft zoveel kenmerken dat hij interessant blijft. In het voorjaar heeft hij een mooie
wit-roze bloesem, in de zomer filtert de fijne bladstructuur op prachtige wijze het licht en in het najaar kleurt hij
verrassend knalrood. Ook werkt hij graag met grassen zoals de Molinia, dit inheemse peelgras is heel stijf en daardoor geschikt om als vitrage te gebruiken. In de herfst heeft hij bovendien drie verschillende kleuren.

Beleving
Dat de hele familie zeer begaan is bij het bedrijf en diens werkzaamheden blijkt ook uit hun betrokkenheid bij klanten. Rien van Mierlo: “Het realiseren van een tuin moet een feest zijn. Het draait om de beleving. De klant moet er
tijdens de aanleg en daarna een goed en tevreden gevoel aan overhouden.” Een belangrijk aspect daarbij is onderhoud. Noël van Mierlo: “De natuur kent zijn grillen en als je daar niet het noodzakelijke onderhoud aan pleegt, zal
de tuin vervallen. Steeds meer mensen willen een onderhoudsvriendelijke tuin, ze hebben een drukke baan, kinderen en willen een tuin om in te genieten, niet om in te werken. Onze ontwerpen stemmen we hierop af, maar we
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kunnen ook het onderhoud geheel uit handen nemen. Bij grotere tuinen komt er dan elke twee weken een vaste
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onderhoudsman of we verzorgen bijvoorbeeld twee keer per jaar het groot onderhoud, waarbij we de basislijnen
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in de gaten houden, het vereiste snoeiwerk verrichten en de beplanting inspecteren.” Van A-tot-Z is uw tuin dus in
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goede handen bij Rien van Mierlo Tuinen en door hun manier van denken, ontwerpen, realiseren en verzorgen

Fax: 0493311061

mogen we absoluut spreken van een schot in de roos.

www.rienvanmierlotuinen.nl
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