INFOTORIAL

INFOTORIAL

Fonkelende droomtuinen
van Sparq Tuinen

Per 1 augustus heeft Stoop Tuinen in Nuenen een nieuwe naam: Sparq
Tuinen. Eigenaar en landschaps- en tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar:
„Onze tuinen hebben een sparkling, een fonkeling, een glinstering,
vandaar de naam. De ‘q’ zegt iets over dat wij een tikkie eigenwijs zijn.
Onze tuinontwerpen zijn nét even anders dan die van anderen.”

“

Door ons ontworpen en aangelegde tuinen
zijn modern en strak, vaak met een waterpartij
en altijd met een weelderige stoffering. De
beplanting contrasteert met de strakke belijning
en zorgt voor de sfeer. We maken vaak vlakken met
wollige siergrassen of andere beplanting die de randjes
verzachten en planten grillige, meerstammige bomen.
Onze tuinen zijn groen en dat is een bewuste keuze; van
groen word je bewezen gelukkig en het is duurzaam. De
opvang van gebiedseigen water doe ik al zo lang als ik
in het vak zit. Niet met een putje en een gootje, maar op
een mooie manier. We maken bovendien tijdloze tuinen,
waar mensen heel blij van worden en die lang meegaan.
Ook dat is duurzaam.”
De Sparq Tuinen signatuur
„Onze tuinen iets hebben wat veel mensen zoeken. Ze
stralen rust uit en hebben een sobere lijnvoering die
goed aanvoelt. Het gevaar van een strakke tuin is dat
het te kil, te saai of te steriel wordt. Daar zijn gradaties
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in en dat is heel persoonlijk. Is een erg sobere tuin een
uitdrukkelijke wens van een klant, dan kan dat. Anderen
willen een veel weelderigere tuin. Wij maken geen
tuinen voor iedereen, maar juist voor de mensen die dat
zoeken. Die design willen, een goede tuin en niet de
sores eromheen. Wij voegen iets toe aan het dagelijks
leven van mensen.”
Compleet 3D-ontwerp van je toekomstige tuin
Kom je bij Gert-Jan aan tafel dan laat hij je eerst
vertellen. Over de samenstelling van het gezin, wel of
geen huisdier en wat je wensen zijn. Vervolgens gaat
hij naar je toe, neemt foto’s en maakt een complete
inventarisatie van maten, hoogtes, schaduwen en
zonlicht. Dat doet hij niet in zijn eentje. Gert-Jan: „We
komen ook altijd met zijn tweeën. Een collega die kijkt
met een technisch oog en ik loop door de tuin. Dit
alles verwerken we in een gedetailleerd 3D-ontwerp.
Daarmee krijg je een fantastische indruk hoe je tuin
eruit komt te zien, vanaf verschillende standpunten en

op verschillende momenten van de dag. En heb je een
nieuwbouwwoning die nog moet worden gebouwd, dan
tekenen we die er zelfs bij.”
Sparq Tuinen is een totaalbureau
Bijzonder aan het bedrijf is dat het twee echte
landschaps- en tuinarchitecten heeft die ontwerpen en
tegelijkertijd een uitvoerende tak met zeven hoveniers.
Die combinatie is heel bewust. Gert-Jan is al ruim 25
jaar tuin- en landschapsarchitect. Hij begon bij Van
Leuken in Nuenen en werkte als freelancer onder meer
voor Fons Linders in Nuenen en Puur in Liempde. In
2018 nam hij samen met Marco Smets Stoop Tuinen
over. Hij heeft jarenlang een eigen bureau gehad
en dus ook geleerd wat er mis kan gaan als je niet
alles in één hand hebt: „Bij Sparq Tuinen wijzen we
niet naar anderen, maar lossen alles op. Vanaf de
eerste pennenstreek tot en met het laatste kiezeltje
zijn wij betrokken. Bij ons wordt de telefoon altijd
opgenomen.”
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