Luc van Dam is specialist op het
gebied van terrein-inrichtingen.
Door een ruime interesse in vele
aspecten van het vakgebied
heeft hij vele specialisaties
ontwikkeld,

variërend

ecologische

watersystemen,

daktuinen

of

werken

van
waar

bouwkunde en groene vingers
elkaar kunnen ontmoeten.
Creatieve ideeën en een grote betrokkenheid maken goede
plannen. Een duurzame oplossing is vanzelfsprekend. Ook
voor bijzondere en uitdagende projecten bent u bij hem aan
het goede adres.
Voordelen voor u.

Luc maakt graag samen met opdrachtgevers en andere
adviseurs plannen, waarbij het hoogst haalbare uit een op-

Het heeft grote voordelen om een ontwerp door een onaf-

dracht wordt gehaald. De meer dan 20 jaar ervaring vormt

hankelijk adviseur te laten maken:

een solide basis hiervoor.

•

Er wordt voldoende aandacht en tijd in een goed
ontwerp gestoken.

•

De plannen worden in meerdere sessies op uw situatie en wensen afgestemd.

•

Bij het aanvragen van offertes voor de realisatie komen
goed vergelijkbare prijzen binnen. Door de goede
kwaliteitsomschrijving van beplanting en overige ma-

•

terialen hoeft u geen appels met peren te vergelijken.

Luc van Dam

Hoveniersbedrijven zullen een scherpe prijs aan-

Singel 23

bieden. Zij hoeven niet zelf een ontwerp te (laten)

3442 AK Woerden

maken en weten dat zij zullen moeten concureren met

tel. 0348 - 41 75 70 of 06 82 05 65 05

andere hoveniers. Hierdoor worden de plankosten

info@limesadvies.nl

ruim gecompenseerd.

www.limesadvies.nl

Tuinontwerpen

Het proces
Het ontwerpen van een tuin verloopt in een aantal logische
stappen. Allereerst is er de vraag en het oriënterend
gesprek. Op basis hiervan wordt een plankostenofferte
opgesteld. Tot hier is alles nog gratis.
Indien er een opdracht volgt, worden enkele modellen of
schetsontwerpen gemaakt en besproken. Op basis van
het voorkeursmodel en eventuele aanvullingen uit andere
modellen of aanvullende wensen wordt een voorlopig
ontwerp getekend en een raming opgesteld.

De gerealiseerde tuin enkele maanden na aanleg.

Nadat ook het voorlopig ontwerp is besproken wordt dit
aangepast tot een definitief ontwerp. Hierbij horen ook een
materialenvoorstel en beplantingsindicatie.

Het definitief ontwerp.

Vervolgens kan de uitvoeringsvoorbereiding plaatsvinden.
In deze fase worden onder meer het beplantingsplan en
de werkomschrijving opgesteld. Ook worden in deze fase
de bouwkundige onderdelen als poorten en pergola’s uitgewerkt. Verhardingstekeningen en bouwkundigde onderdelen worden vakkundig in autocad uitgetekend.
Voor de uitvoering kunnen opdrachtgevers zelf beslissen

3 schetsontwerpen.

of zij de aanleg zelf ter hand willen nemen of dit in delen

Ook voor grotere en landschappelijke tuinen is Limes Land-

of geheel willen uitbesteden. Limes Landschapsadvies kan

schapsadvies de specialist. Bovenstaand een ontwerp

ook hierin een begeleidende rol spelen.

voor tuin, boomgaard en schapenweide met poel.

