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RUIMTE VOOR
GROEN
EEN PROJECT VAN TUINONTWERPER NOËL VAN
MIERLO IS ONLANGS UITGEROEPEN TOT ‘DUURZAAMSTE TUIN VAN 2012’. OP PUBLIEKSBEURS
TUINIDEE WERD VAN MIERLO GELAUWERD VOOR
ZIJN TUIN BIJ DE LISKESHOEVE IN NEDERWEERT,
EEN PROJECT WAARIN DE FACTOR DUURZAAMHEID
OP EEN HEEL BIJZONDERE MANIER GESTALTE

Een hoogtepunt van de tuin is een aangelegd vennetje, dat
zich heeft ontwikkeld tot een bijzondere ecologische
biotoop en een lust voor het oog. Van Mierlo heeft in de tuin
vooral natuurlijke materialen verwerkt en is met grote
zorgvuldigheid omgegaan met de fauna en flora ter plekke.
Een nieuwe tuin die prachtig aansluiting vindt bij het
omringende Peelgebied en waarvan het lijkt alsof hij er
altijd zo heeft gelegen. Het maakt deze tuin uniek en
getuigt van echte vakkennis.
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KREEG.

Van Mierlo Tuinen in Deurne is al jaren een begrip in de tuinen- en groenwereld. Opgericht in 1976 heeft het hoveniersbedrijf naam gemaakt als een vooruitstrevend groenbedrijf
met veel aandacht voor innovatie én voor de natuur. Noël
van Mierlo nam het bedrijf begin 2005 over van zijn ouders
en bouwt sindsdien op zijn eigen, unieke wijze verder aan
het succesverhaal dat Van Mierlo Tuinen heet.
In het jaar 2010 won Noël zowel de vak- als de persprijs in
de nationale hovenierscompetitie ‘Tuin van het Jaar’. Die
prijs kreeg hij voor zijn sfeervolle groene stadstuin; een tuin
met lef, zoals de vakjury het verwoordde. De winnende tuin
viel op door de goede balans tussen natuur en architectuur
die er gevonden is. Volop groen hóórt gewoon in iedere tuin,
zo vindt Van Mierlo.
Duurzaamste Tuin van 2012
Dat zijn inspanningen om de natuur meer plaats te geven
in particuliere tuinprojecten niet vergeefs zijn, bewees Van
Mierlo ook dit jaar. Op TuinIdee in Den Bosch mocht hij
alwéér een mooie prijs in ontvangst nemen: voor de ‘Duurzaamste Tuin van 2012’. Met zijn winnende ontwerp van de
privétuin rondom de Liskeshoeve te Nederweert laat hij zien
hoe duurzaamheid en schoonheid elkaar de hand reiken.
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Net zoals in alle tuinprojecten die Van Mierlo aanpakt, is in
de Liskeshoeve-tuin gewerkt met natuurlijke, verantwoorde
materialen en technieken. “Een tuin moet in balans zijn,
waarbij alle onderdelen en materialen ondergeschikt zijn
aan elkaar. Natuur mag daarbij echt natuur zijn. De combinatie van strak design met sobere, natuurlijke materialen
zorgt voor een mooi contrast. Wie kiest voor ons, mag
rekenen op een duurzame, groene tuin waarin mens, natuur
en architectuur elkaar de hand reiken.”
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