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“Ontwerpen met deze ‘eerlijke’ materialen heeft als voordeel dat ze 

makkelijk met elkaar combineren. De natuurlijke materialen krijgen 

in de loop der tijd nog meer karakter”, zegt Mathijs Wolfs, eigenaar 

en ontwerper bij Hoveniersbedrijf Guy Wolfs.

Grensverleggend
“Voor iedere opdrachtgever wordt een eigen ontwerp met speci-

fi eke elementen gemaakt, zodat er nooit een standaard tuinont-

werp ontstaat”, vervolgt Wolfs. “Onze stijl beslaat voornamelijk de 

modernere strakke tuin. De crux van een goed ontwerp is om de 

tuin sfeer en uitstraling te geven. Dit bereiken we door bepaalde 

spanningsvelden op te roepen door middel van onder andere spe-

cifi ek voor de opdrachtgever ontworpen waterelementen, strakke 

vijverpartijen, mooie zichtlijnen vanuit de woning, een doordacht 

verlichtingsplan en een speciale afstemming van de beplanting. 

Hierdoor is het mogelijk van iedere ruimte een samenhangend ge-

die niet zou ontstaan als we onze eigen zienswijze op die van de 

opdrachtgever zouden projecteren. Goed ontwerpen is voorname-

lijk dialoog voeren tussen opdrachtgever en hovenier. Een passend 

ontwerp is de basis voor de tuin. Door de zaken op de juiste wijze te 

positioneren voorkom je naderhand veel aanpassingen. Het ontwer-

pen van de buitenruimte is een echt vak met specifi eke disciplines 

waarbij onze ruime ervaring als uitgangspunt dient.”

Eén aanspreekpunt
Van het eerste kennismakingsgesprek tot aan de laatste oplevering, 

alle werkzaamheden vindt u bij Guy Wolfs in één hand. Van het 

aanleggen van sierbestrating, vijverpartijen, metselwerk, vlonders en 

het aansluiten van verlichting tot aan het verzorgen van de beplan-

ting; alles wordt door eigen en gekwalifi ceerd personeel uitgevoerd. 

“Doordat we alle facetten van de aanleg kunnen aanbieden, geeft 

dit de opdrachtgever één aanspreekpunt. Dit wordt door onze klan-
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 MET EEN ‘BITE’
Passie voor groen en vormgeving zorgen ervoor dat de projecten waar Hoveniersbedrijf

Guy Wolfs aan deelneemt altijd verrassend uit de hoek komen. Duurzame materialen zoals glas, 

RVS, verzinkt staal en natuursteen zijn de basis voor de vele ontwerpen.

heel te maken met verassende ideeën, of deze nu 50 vierkante me-

ter beslaat of zich uitstrekt over 3 hectare.” Deze werkwijze heeft in 

2008 en 2007 o.a. geleid tot winnende tuinen in de landelijke ‘Tuin 

van het Jaar’ verkiezing, verkiezing tot de groep ‘exclusief geselec-

teerd’ door de Tuinen van Appeltern en diverse publicaties in vak- en 

weekbladen.

Dialoog
“In het eerste, vrijblijvende kennismakingsgesprek worden de wen-

sen van de opdrachtgever geïnventariseerd”, aldus Wolfs. “Er wordt 

zodanig gekeken naar de inrichting en stijl van de woning zodat de 

tuin een verlengde wordt van de huisstijl van haar eigenaren. In het 

proces naar het uiteindelijke ontwerp worden meerdere ideeën en 

schetsen besproken zodat het uiteindelijke resultaat een synthese 

is tussen ontwerper en eigenaar. Men dient het eigenlijk te zien als 

een samenspel dat het ontwerp een bepaalde meerwaarde geeft 

ten als zeer prettig ervaren. Nieuwe ideeën of aanpassingen kunnen 

hierdoor direct opgepakt worden zodat de continuïteit van uw tuin, 

van aanleg tot wasdom, gewaarborgd blijft. Maar ook enkel het ma-

ken van het tuinontwerp is voor ons geen probleem”, aldus Mathijs 

Wolfs. Hoveniersbedrijf Guy Wolfs is werkzaam in de regio van Sit-

tard tot Luik en van Hasselt tot de Gemeente Vaals. Hun werkzaam-

heden beslaan zowel particuliere- als bedrijftuinen.

Als speciale actie voor het voorjaar van 2012 geeft Guy Wolfs bij ie-

der vrijblijvend intake-gesprek voor het maken van een tuinontwerp 

of tuinaanleg twee vrijkaarten weg voor de ‘Tuinen van Appeltern’. 

Een tuininformatiepark met ruim 200 modeltuinen.
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“Goed ontwerpen is voornamelijk dialoog voeren tussen opdrachtgever 

en hovenier. Een passend ontwerp is de basis voor de tuin”


