Aanleg in Style, elke tuin een nieuwe uitdaging
“In de afgelopen 16 jaar heb ik al heel veel tuinen voorbij zien komen en toch fascineert het me steeds op
nieuw. Elke tuin is anders en biedt weer een nieuwe
uitdaging. Het aanleggen en onderhouden van tuinen
is echt mijn passie,” vertelt Albert Hoek, eigenaar van
Aanleg in Style.
Voor Aanleg in Style aan een
nieuwe opdracht begint, gaat
Albert Hoek eerst langs bij de
klant. Hij bespreekt de wensen,
bekijkt de beschikbare ruimte
en welke beplanting mogelijk is.
Om de klant een beeld te geven
van hoe het eruit gaat zien, wordt
in samenwerking met Postmus
Sierbestrating een 3D-ontwerp
gemaakt. Is er overeenstemming

over de plannen, dan gaat de uitvoering beginnen.
“Wat mijn vak zo mooi maakt is
de afwisseling,” zegt Albert. “De
ene keer zijn wij bezig met onderhoud. De andere keer renoveren
wij een tuin, ontwerpen een
compleet nieuwe of zijn bezig met
het snoeien of rooien van bomen.
Daarbij is het prettig dat wij zelf

alle disciplines in huis hebben en
dat ik een fantastisch team om me
heen heb waarmee ik de wensen
van de klanten kan realiseren.”
Aanleg in Style doet alles in eigen
beheer. Beplanting, bestrating,
erfafscheidingen, besproeiing,
bouw en timmerwerk op maat,
verlichting, het snoeien en rooien
van bomen en het afvoeren van
groen en oude materialen. Aanleg
in Style beschikt zelf over al het
benodigde materieel. “Wij hebben een shovel en kranen voor
zowel kleine als grote tuinen en

voor projectbestrating,” vervolgt
Albert. “Zo zijn wij niet afhankelijk
van derden.”
Bij de keuze van de beplanting
wordt rekening gehouden met
wat de klant mooi vindt, maar
ook de ligging en de grondsoort
spelen een grote rol. “Een tuin op
het zuiden, stelt andere eisen aan
beplanting dan een balkon, een
daktuin of tuin op het noorden.
Maar wij kunnen altijd mooie
planten vinden die voldoen aan
de wensen. En als wij een tuin opleveren, of het nu een nieuwe of

gerenoveerde is, de klant is altijd
blij. Dat is toch heerlijk,” lacht
Albert. “Daarom geniet ik elke dag
van mijn vak.”
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