Verdi Tuinen in Zeist krijgt
mooiste compliment
ZEIST – Wat een Michelinster
zegt over de kwaliteit van een
restaurant, zegt de titel ‘Appeltern Tuinexpert’ over een hoveniersbedrijf. Het is het hoogst
haalbare compliment dat eigenaar Martin van Hell van Verdi
Tuinen heeft ontvangen. En
daar is hij natuurlijk best trots
op.

wordt. Martin: “Dat bereik je door
bijvoorbeeld de tuin voor driekwart ‘groen’ te maken en maar
maximaal een derde te bestraten.” Hij geeft aan dat niet alleen
gras, bomen en planten bijdragen
aan een groenervaring, maar dat
het ook belangrijk is voor vogels
en insecten. Het is duurzaam én
goedkoper dan bestrating.

“Als je je als bedrijf een Appeltern
Tuinexpert mag noemen, dan is
dat een bevestiging dat je goed
bezig bent.” Martin is blij met de
titel, die hij samen met zijn team
binnensleepte. De Appeltern
Tuinexpert wordt aanbevolen
op basis van kwaliteit. De vakbekwaamheid staat garant voor
een hoogwaardig eindproduct.
Appeltern Tuinexpert werkt graag
samen met innovatieve bedrijven
die buiten de gebaande paden
durven te treden. Voor Martin is
dat niks nieuws; al sinds zijn jeugd
is hij een buitenmens, met een
flinke dosis passie voor groen.

Een stukje rust
Een kopje koffie in het ochtendzonnetje of in de koelte van de
schaduw barbecueën; volgens
Martin is de tuin een plek waar
mensen graag tijd doorbrengen,
om er te ontspannen en rust te
krijgen: “Het ontwerp en de aanleg moeten we daar op baseren. Er
zijn geen regels voor het ontwerp,
een terras hoeft echt niet direct
tegen het huis gelegd te worden.
Het is de truc om een tuinontwerp
zo te ontwikkelen dat het aansluit
bij de gebruikerswensen van de
klant.”

Liefde voor de natuur
En van die passie, heeft hij zijn
werk gemaakt. Na eerst kennis opgedaan te hebben bij een ander
hoveniersbedrijf, startte hij vier
jaar geleden voor zichzelf. Inmiddels heeft hij een team van vier
man sterk en legt én onderhoudt
hij dagelijks de mooiste, groene
tuinen. En die passie voor groen?
Die is er nog steeds: niet voor
niets is de naam ‘Verdi’ een vertaling van het woord ‘groen’.
Minder bestrating en meer
groen
Aan vakkennis, enthousiasme
en creativiteit geen gebrek; het
is de kracht van zijn bedrijf. De
mannen van Verdi Tuinen weten dat een tuin biodiversiteit
nodig heeft – iets wat door veel
mensen gemakshalve vergeten

Smaken verschillen
Martin moet eerst de tuin zien,
om te weten wat de wensen en
mogelijkheden zijn. Heeft diegene groene vingers, of moet het
onderhoudsvrij zijn? Wil iemand
een open uitstraling, of liever wat
meer privacy? Een bloemenveld
of siergras? Martin: “Je kunt veel
variëren met een tuin, wat de ene
klant mooi vindt, vindt de ander
helemaal niks. Daarover gaan we
in gesprek, dat is de basis van ons
ontwerp. Daarna is het tijd voor de
uitvoering”. En alsof hij een liedje
zingt, noemt Martin zijn diensten
op: “We bestraten, timmeren, metselen, snoeien, plaatsen beregening en graszoden, beplanten en
zaaien. Ook weten we alles van de
grondsoorten en bemesting.”
Met oog voor duurzaamheid
Niet alleen een woning kan

duurzaam zijn, bij een tuin is dat
minstens zo belangrijk. Martin:
“Steeds meer klanten kiezen voor
een duurzame tuin. Dat kan door
regenwater op te vangen of een
Sedumdak aan te leggen. Het is
duurzaam, milieuvriendelijk en
draagt bij aan het groengevoel.”
Voor een zo goed mogelijk advies
over duurzaamheid, werkt Verdi Tuinen met Samen Duurzaam
Zeist. Dankzij dit samenwerkingsverband kan het hoveniersbedrijf
praktische tips bieden over Sedumdaken, die leuke prijsvoordelen oplevert.
Wilt u meer informatie over een
groene en/of duurzame tuin? Verdi Tuinen is bereikbaar via 0308790501. Mailen kan natuurlijk
ook op: info@verdituinen.nl.

