Sparq Tuinen

Beleving en balans
in stijlvolle
en heerlijke tuin
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DE KLASSIEK INGERICHTE TUIN MET VEEL BEPLANTING BOOD DE BEWONERS WEINIG RUIMTE OM MET DE FAMILIE
IN TE GENIETEN. ZE SCHAKELDEN SPARQ TUINEN IN OM DE BUITENRUIMTE TE METAMORFOSEREN NAAR EEN
STIJLVOLLE EN SFEERVOLLE TUIN EN DIE TE VOORZIEN VAN EEN ZWEMBAD. CONTAINERS VOL MET GROEN EN
GROND WERDEN GEVULD, EN AAN DE HAND VAN HET ONTWERP VAN ALGEMEEN DIRECTEUR EN TUINARCHITECT
GERT-JAN SCHOUWENAAR VERREES EEN TUIN DIE VOLLEDIG PAST BIJ DE WENSEN VAN DE OPDRACHTGEVERS.
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In de sfeervolle tuin speelt het uitnodigende zwembad een heerlijk spel met de onderhoudsarme keramische tegels, het hout – toegepast bij het verhoogde terras aan de achterzijde en bij de scheidingswand aan de zijkant van de tuin –, de kiezels en de weelderige beplanting. Gert-Jan: “We creëerden
een fraaie balans tussen de harde elementen zoals het zwembad en de terrassen en de zachte elementen, waarmee we het gebruikte groen – onder
meer wuivende grasvlakken en meerstammige bomen – bedoelen. De hoge bomen die op gemeentegrond achter de kavel staan, versterken het natuurlijke gevoel dat de tuin uitstraalt.”
De tuin nodigt uit om in te zwemmen, te eten, te loungen, te ontspannen en vooral om in te genieten. “En dat is zeker wat onze opdrachtgevers doen.
Ze maken met de kinderen en kleinkinderen optimaal gebruik van de mogelijkheden die de tuin biedt – ook bij minder hoge temperaturen – en zijn
zeer te spreken over de uitstraling van de buitenruimte”, aldus Gert-Jan.
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NAAMSVERANDERING
Deze zomer veranderde Stoop Tuinen de bedrijfsnaam in Sparq Tuinen. Het woord ‘Sparq’ is een knipoog naar het eurekamoment: hét
geniale idee voor een tuin dat je als een komeet te binnen schiet. Strak
vormgeven, weelderig invullen – zo ziet Sparq Tuinen de kern van zijn
filosofie. De stijl? “Sparq-tuinen zijn spraakmakend en speels chic, en
kenmerken zich door divers materiaalgebruik. Strakke borders afgewisseld met weelderig groen. Design en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Sparq gaat niet voor eenvoudig. Of saai. Sparq verrast. Iedere tuin
heeft iets bijzonders nodig, een fonkeling, een ‘sparq’!“
DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Sparq Tuinen
Spegelt 40
5674 CD Nuenen
Tel: 040-3400133
info@sparqtuinen.nl
www.sparqtuinen.nl

Compass Pools Nederland
Het Sterrenbeeld 25
5215 MK Den Bosch
Tel: 073-8507545
info@compasspools.nl
www.compaspools.nl

Stone base B.V.
Rosmalensedijk 10
5236 BD ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6431442
j.martens@stonebase.nl
www.stonebase.nl

MODERNE
TUINARCHITECTUUR,
EXCLUSIEF EN SFEERVOL
Sparq Tuinen is de nieuwe naam van Stoop Tuinen. Sparq is de
combinatie van tuinarchitectuur en ontwerprealisaties. Iedere tuin
heeft iets bijzonders nodig, een fonkeling, de ‘sparq’!

We zijn bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer: 040 34 00 133.
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