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Rien van Mierlo Tuinen:

Bedrijfstuin is pareltje in de woestijn
Een ondernemer kan zich onderscheiden door het buitenterrein om te vormen tot een mooie tuin. Het gebeurt nog te weinig, hoewel zo’n tuin het bedrijf alleen
maar ten goede komt. Die mening verdedigt Noël van
Mierlo in een column elders in dit blad. Maar wat komt
er allemaal kijken bij het ontwerpen en aanleggen van
een bedrijfstuin? De Deurnese hovenier geeft uitleg.
Regelmatig wordt Noël van Mierlo gevraagd om advies
voor de aanleg van een bedrijfstuin. “Een bedrijfstuin vergt
minstens zoveel aandacht als een tuin rond het woonhuis.
In beide gevallen gaan we zeer zorgvuldig te werk.” Rien
van Mierlo Tuinen - het bedrijf is genoemd naar de oprichter, Noëls vader - heeft een zekere naam opgebouwd
als ontwerper van kwaliteitstuinen. Zowel particulieren als
bedrijven maken van de diensten van de hovenier gebruik
voor ontwerp, aanleg en eventueel onderhoud. Bij een
bedrijfstuin spelen bijzondere aspecten, aldus Noël van
Mierlo.

Wensen als uitgangspunt
Om te beginnen gaat aan het eigenlijke ontwerp een gedegen onderzoek vooraf. “We voeren gesprekken met de
opdrachtgever, vragen naar zijn wensen. Wat vindt hij of zij

belangrijk? Is het voor hemzelf? Voor het personeel? Heeft
het bedrijf een bepaalde statuur? Gaat het om versterking
van het productimago? Want ook dat kan een overweging
zijn. En uiteraard luisteren we niet alleen, we geven ook
advies.”
Het gebouw is eveneens een belangrijk uitgangspunt. “Er is
bijvoorbeeld altijd een autovraagstuk. Waar komen de parkeerplaatsen? Moeten die direct bij de ingang komen. Moet
er een scheiding komen tussen directieauto’s en overige? Is
er voor bezoekers een andere route uitgedacht? Is er een
ﬁetsenstalling? Om de entree naar het gebouw zo goed
mogelijk aan te kleden met groen, staan er wellicht liefst
zo weinig mogelijk auto’s bij de ingang. Een groen omheind
terraszitje voor de rokers onder het personeel kan zelfs
een wens zijn.” Het zijn allemaal praktische zaken waar de
ontwerper rekening mee moet houden.

Zonder haast iets moois creëren
Ontwerpen is een proces van problemen oplossen, aldus
de hovenier. “Dat doen we op een pragmatische manier,
en op een manier die de zintuigen prikkelt. Als de bodem
een probleem vormt, zijn wij ervoor om dat op te lossen.
Als een grote boom in de weg lijkt te staan, kijken we of
daar juist voordeel mee is te behalen door hem in het
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ontwerp in te passen.”
In principe is alles mogelijk, ook al geeft het budget misschien bepaalde grenzen aan. “Wij proberen zonder haast
iets moois te creëren. Een unieke tuin is inspirerend en
origineel, en versterkt het gebouw en de omgeving. Een
geslaagde tuin heeft structuur en logica en is gemakkelijk
in het gebruik.” Zo kunnen er hagen worden geplant om
parkeerplaatsen af te schermen, borders en terrassen voor
extra accenten, waterelementen, en natuurlijk speciale beplanting. “Het ontwerp biedt nog altijd veel vrijheid bij de
aanleg. Het is geen bestek, maar biedt een globale ruimteindeling, waarbij het helpt dat we alles in eigen hand kunnen houden.”

Duurzaamheid voorop
Rien van Mierlo Tuinen gebruikt uitsluitend hoogwaardige
materialen; voor alle bouwkundige elementen in de tuin,
tot en met de elektriciteit en beregeningsinstallaties. “Als
we daarop zouden bezuinigen, zouden we het ontwerp en
dus onze klanten tekort doen.” Duurzaamheid is een nadrukkelijk streven van de hovenier, ook rekening houdend
met de wisseling van de seizoenen. “Het mag niet zo zijn
dat de tuin er alleen zomers op en top uitziet, en ’s winters
ineens verwaarloosd. Voor een bedrijfstuin is dat nog belangrijker dan voor een woonhuis, al is het maar omdat er
het hele jaar klanten over de vloer komen.”
De hovenier legt alle soorten bedrijfstuinen aan, onafhankelijk van de grootte. Een kleine oppervlakte vormt net zo
goed een uitdaging. Noël van Mierlo: “Vorig jaar werden
we bijvoorbeeld gevraagd om een dakterras aan te kleden,
speciaal voor de pauzes van het personeel. Er kwamen
vlonders op, een pergola en veel groen. Groen zorgt voor
een rustige uitstraling, het brengt verzachting. De meeste
industrieterreinen zien er toch al zo kaal en steenachtig uit.
Een bedrijfstuin waar geld en energie in is gestoken is een
pareltje in de woestijn.”
Wie Rien van Mierlo Tuinen in Deurne bezoekt, zal zien
dat de hovenier ook zijn eigen buitenterrein zorgvuldig
heeft ingericht. “We hebben geprobeerd met de architectuur van ons gebouw naar buiten te treden. Tegelijkertijd
krijgen klanten al een indruk van wat er allemaal mogelijk
is.”

interieur-exterieur.nl 25

