
  Onderhoudsvriendelijke nieuwe tuin Groen welkom

Ontwerper:         Marion Engelen         Stand: 7.C.01
Hovenier:           Jelle van den Braak    Stand: informatiebalie
                     Koert Gardening          Stand: 7.D.22

vloerpeil

+ 15cm

+ 30cm

+ 45cm

watervalplateau, h. 400-500 cm 
met beplanting (bamboe/boom) en 
pad er onderdoor met zicht op de 
waterval b. 400 cm

terras,  600x630 met 
loungebanken en vuurtafel
bamboe gecombineerd met 
tegels Schellevis 80x80, kleur: 
grijs
direct toegang tot de zwemvijver

keien,  hoogteverschil 
opvangen

buitenkeuken, met bar onder 
afdak (spotverlichting in plafon en 
hangverlichting boven bar)
460x600, tegels Schellevis 60x60 
kleur: taupe

(zwem)vijver, met waterval 
1200x550 binnenzijde
rand Schellevis Opsluiting 
100x40, kleur: taupe

verharding,  flagestones, 
paden b. 150 cm
versterken buitenlands uiterlijk

(boedha)beeld,  met spotverlichting 
tegen scheidingswand

eetterras,  10 - 12 persoonstafel
500x400, tegels Schellevis 50x50
kleur: grijs

buitendouche,  onder afdak 
(verlichting in dak) met 
scheidingsmuur op bamboe 
300x300 met spiegel, zitje en 
handdoekhaakjes

trap,  traptrede blok model 
100x40x20, kleur: grijs

zitplek,  250x250 tegels 
Schellevis, 50x50 kleur: grijs
beschut plekje door scherm

terras,  400x820 houtendek 
bamboe

herhaling materialen
met hemel lounge bedden en 

ronde tafeltjes

pad,  grind/split
breedte: 150 cm

bereikbaarheid zitje

toegang(poort),  zie detail

boom,  dak en beschutting 
creeren

staptegels,  Schellevis 120x60 
kleur: grijs

tussen het grind
bereikbaarheid

scherm,  h. 180 - 250 cm
afscherming en privacy

schermen van bamboepalen
en schermen van robuuste 

Robinia palen

3span Tuin en landschap
Prins Hendrikstraat 7, 5953 ES  REUVER   II   T. 077-8515621  
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Marion Engelen

BUITEN BEN JE THUIS

- De tekening is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De maten in het werk 
controlen.
- De definitieve maten zijn afhankelijk van de uiteindelijk gekozen materialen.
- De definitieve maten worden in het werk bepaald.

Tekeningrevisie d.d.:
1.  ME 11-12-2018
2.  ME 17-12-2018
3.  
4.
5.
Formaat: A3

Tekeninggegevens:
Ontwerp:    Ing. Marion Engelen
Getekend:  ME
Schaal:        1:150
Datum:       16 november 2018
Tekeningnummer:

184501-LS01

Omschrijving: 
Inrichting Entreetuin beurs Tuinidee 2019
Brabant Hallen te Den Bosch
Definitief ontwerp

Opdrachtgever: 
Dhr. F. van den Braak

0,00 1,50 3,75 7,50 15,00m

kernwoorden: vakantiegevoel, buitenleven, groen, beleving


