Rien van Mierlo Tuinen

Natuur &
architectuur
omarmen elkaar
Een goede tuin wordt met aandacht en liefde gemaakt. Elementen van rust en ruimte smelten samen tot een tuin waarin mensen
optimaal kunnen genieten. Dat kan alleen wanneer ontwerper en
hovenier zowel inhoudelijk als qua werkwijze zich toeleggen op
topkwaliteit.

64

65

We leven in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar zingeving en
natuurervaring. En waar zou je die beter kunnen laten weerspiegelen
dan in een tuin? Tuinontwerper Noël van Mierlo slaagt er als geen ander in om van deze boeiende vraagstukken een exclusieve vertaalslag
te maken naar de ruimte buiten. Dat de wens van de klant centraal
staat bij het ontwerp van een tuin, spreekt vanzelf. Van Mierlo gaat
echter graag nog een paar stappen verder en overtuigt zijn klanten van
de vele mogelijkheden die de uitgesproken wensen verre overtreffen.
Voor hem is het een uitdaging de fantasie van de klant te prikkelen.
De ervaring heeft al lang geleerd, dat die klant zielsgelukkig is wanneer zijn tuin uitstijgt boven de geijkte patronen en daarmee tijdloos
mooi blijkt te zijn. Ontwerpen van Van Mierlo zijn dan ook natuurlijk
en eigenzinnig en worden gekenmerkt door een gedegen kennis van
beplanting en materialen. Voor terras, bestrating en andere elementen wordt vaak gekozen voor mooie en duurzame materialen. Bij een
tuin van Van Mierlo is de beplanting in een strakke, moderne tuin niet
ondergeschikt. Ook, of misschien wel júist in tuinen die onderhoudsvriendelijk moeten zijn, speelt beplanting een cruciale rol. Van Mierlo
toont zich daarin bijzonder creatief en houdt de kennis buitengewoon
goed op peil. Een actueel voorbeeld van die voortdurende ontwikkeling is de toepassing van onderhoudsarme prairiebeplanting, die zich
gunstig onderscheidt in duurzaamheid en natuurlijke uitstraling.

Water als element in de tuin
Water trekt altijd de aandacht en brengt licht en leven in de tuin.
Water heeft een versterkend effect op het weer; zonlicht dat over
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stilstaand water speelt zorgt voor schilderachtige patronen. In elke
tuin, groot of klein, kan water als element worden toegevoegd: een
overloopzwembad, een zwemvijver, een natuurlijke waterloop of een
waterspel. De kracht van de ontwerpen van Van Mierlo is dat de toepassing van water op een volmaakt natuurlijke manier plaatsvindt.
Alsof het er altijd al was, rustig gelegen in de ruimte maar altijd boeiend om naar te kijken.

Vakmanschap
De ideale tuin ontstaat aan de tekentafel. Elk tuinontwerp wordt ‘ouderwets’ met de hand gemaakt. “Ik wil de tekening in mijn vingers
hebben”, zegt Noël van Mierlo. “Letterlijk. Alleen zo kan het worden

Ontwerpen van Van Mierlo
zijn natuurlijk en eigenzinnig
en worden gekenmerkt door
een gedegen kennis van
beplanting en materialen
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zoals ik voor ogen heb.” Die tekening, hoe mooi gemaakt ook, is
uiteraard maar één fase in het boeiende proces van idee tot realisatie.
Om daarvan een tuin te creëren die met geen enkele andere vergelijkbaar is, zijn geschoolde mensen nodig met passie voor het vak.
Alle medewerkers bij Van Mierlo zijn -veelal intern- breed opgeleid
en werken met een niet aflatende aandacht voor precisie en detail.
Niet alleen in de tuin, maar ook in hun hoffelijke houding naar de
opdrachtgever toe. Gezamenlijk vormt het team een warm kloppend
hart waardoor er al heel snel sprake is van een blijvende ‘klik’ met de
klant. Tot de opdrachtgevers voor wie Rien van Mierlo Tuinen werkt,
behoren particulieren, bedrijven en architecten die het bedrijf dikwijls
al in een vroeg stadium inschakelen.

Tuin van het jaar 2008

Rien van Mierlo Tuinen
wint De Tuin van het Jaar
2008 in de categorie
groter dan 500 m²

Als een ontwerp- en hoveniersbedrijf met zoveel vakkennis, liefde en
aandacht te werk gaat en zijn opdrachtgevers keer op keer gelukkig
maakt met hun tuin, kan een onderscheiding niet uitblijven. De Tuin
van het Jaar 2008 in de categorie groter dan 500 m², uitgereikt door
het landelijke Hoveniers Informatie Centrum, ging dan ook naar Rien
van Mierlo Tuinen. De bekroonde tuin in Eindhoven werd in 2004
ontworpen en aangelegd door het Deurnese bedrijf. Ook het onderhoud is volledig in handen van Van Mierlo, zodat het groeiproces van
de tuin nauwgezet gevolgd kan worden en zonodig bijgestuurd. Het
is een bijzondere en complete tuin, die na vier jaar voldoende body
had gekregen om mee te dingen naar deze prestigieuze prijs. Karakteristiek voor het bedrijf was ook bij deze tuin dat het ontwerp méér
behelsde dan het uitvoeren van de uitgebreide wensen van de klant.
Zoals bij veel opdrachten, kreeg Van Mierlo de vrije hand om er op
een eigenzinnige niet-standaard manier vorm aan te geven. Zo werd
er een verdiept liggende patio aangelegd die mooi aansluit bij de zijkant van het huis. Naast het riante terras zijn er op een fraaie manier
een jacuzzi en een waterspel in verwerkt. Voor een mooie overgang
naar het achterliggende park bij de Karpendonkse Plas ontstonden
verdiepte borders waarbij het gazon stijlvol werd omsloten met een
hoogteopvang van staal.

Rien van Mierlo Tuinen maakt deel uit van Tophoveniers, een select
gezelschap van Nederlandse hoveniers die gezamenlijk de hoogste
graad van kwaliteit nastreven.

Rien van Mierlo Tuinen
Helmondseweg 111
5751 PH Deurne
Tel: 0493-314593
info@rienvanmierlotuinen.nl
www.rienvanmierlotuinen.nl
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