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Woon-werktuinen

De tuin vervult ons verlangen naar rust, ruimte, vrijheid en de liefde voor het 
leven zelf. We werken de klok rond, staan gestresst in de file en eenmaal thuis 
willen we graag weer mens worden. Een goed gekozen tuinontwerp geeft die rust. 
Thuis maar ook rondom uw bedrijf kunt u de rust al ‘inbouwen’.
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Gewoon een tuin die klopt!

Monique Donders en Pierre van 
der Heiden, van het gelijknamige 
Apeldoornse tuinontwerpbureau, 
hebben het begrepen. Terug naar de 
essentie. Zij ontwerpen eerlijke tuinen 
voor particulieren en bedrijven. Tuinen 
die uitgaan van de klant, diens budget 
en de mogelijkheden van de plek. Het 
moet de tuin van de opdrachtgever 
worden. Het gaat om de harmonie 
of dat nou voor wonen, werken of 
ontspanning is. Een pand of huis hoort 
bij zijn omgeving en vice versa. 

De essentie van de plek
“Daar gaat het om. Dat klinkt misschien 
een beetje abstract, maar wij bedoelen 
daarmee dat het uiteindelijke resultaat te 
maken heeft met de ligging, het karakter 
van de omgeving, wie er wonen of 
werken en welke functie(s) iemand aan 
zijn tuin wil geven”, zegt Pierre. “En… 
de ‘klik’ vinden wij erg belangrijk”, vult 
Monique aan. “Door die interactie kom 
je tot de beste ontwerpen en vinden 
we de essentie van elke plek. Die geven 
we vorm in een tuinontwerp. Soms 
bescheiden, soms met durf en branie.”

Mooie tuinmix
“De tuin wordt steeds meer een 
onlosmakelijk deel van een huis. Het is 
de kunst om het interieur naar buiten te 
vertalen. En andersom. Verder zien wij 
steeds meer dat bedrijven worden gezien 
als onderdeel van de omgeving. Ook 
daar is de essentie van de plek belangrijk. 
Monique werkt al 20 jaar nauw 
samen met (interieur)architecten en 
projectinrichters. Ze weet wat er speelt, 
wat mooi is en wat bij elkaar past. Pierre 
is het creatieve hart van Donders! & van 
der Heiden. Met Monique deelt hij twee 
prachtige dochters en het gevoel voor 
mooie dingen. Pierre deed de Hogere 
Tuinbouwschool en volgde de Academie 
van Bouwkunst om zijn ontwerptalent 
verder te ontwikkelen. 

Terugkerende elementen in hun 
ontwerpen zijn harmonie, rust en heldere 
lijnen die tot strakke, moderne en soms 
eigenwijze ontwerpen leiden. Geen 
trends en hypes maar oorspronkelijk, 
duurzaam en tijdloos design. Pierre: 
“Niet het cosmetisch oplappen van een 
tuin, maar structureel verbeteren. Dat 
doen we. Ingrediënten: karakter van de 
plek, het huis en de mensen. Zo krijg je 
een tuinontwerp met een eigen signatuur 
dat in alle seizoenen overeind blijft.” 

Vroeg bij het project
Monique: “En wij worden graag 
vroeg betrokken bij bouwprojecten. 
Een architect wil graag de harmonie 
van zijn plannen terugvinden in een 
tuinontwerp. Samenwerking geeft 
nieuwe inzichten en kan een verrassende 
weerslag hebben op de bouwkundige 
aspecten. Bij bedrijfslocaties kunnen 
we rekening houden met de routing, 
we kunnen, zoals wij dat zeggen, het 
parkeren ‘inpakken in het groen’. Er is 
ook een pragmatische kant. De aanleg 
van een stroomvoorziening voor 
buitenverlichting of een te bouwen 
object. Voor particulieren kan dat het 
heien voor een zwembadfundering of 
de aanleg van gasleidingen voor een 
buitenkeuken zijn. Voorzieningen 
die geruisloos en kostenarm in het 
bouwproject worden meegenomen.” 
Pierre: “Het beplantingsplan komt 
altijd na het ontwerp. Daarmee wordt 
de definitieve brug geslagen tussen 
exterieur en interieur. Soms hoeft er 
weinig te veranderen. Andere keren juist 
wel. Maar alleen als het een meerwaarde 
aan een plek geeft. Groen kan binnen 
een ontwerp best het centrale thema 
zijn. Zolang het in dienst staat van de 
sfeer en de harmonie tussen wonen/
werken en de natuur. Alles telt mee bij 
de uiteindelijke inrichting van een tuin. 
Gewoon een tuin die klopt!” 




