“Een natuurlijke en waterdichte vijver, die wil echt iedereen. De
vijvers kunnen we in elke gewenste vorm aanleggen en afwerken
zodat het eruitziet alsof de vijver al lang onderdeel van de tuin is.”

Van de Beeten

Natuurvijvers waar je naar blijft kijken

“In samenwerking ontstaan
de mooiste projecten”

Van grondwerk tot en met oplevering

Met het voorjaar in aantocht denken veel mensen
na over hun tuin. De plek waar je eigenlijk nog
veel langer wilt verblijven en waar je tot in de late
uurtjes kunt genieten. De tuin is het verlengstuk
van de woning geworden en is een plek waar je
thuiskomt, oplaadt en ontspant. Het aanleggen
van een compleet nieuwe tuin of het herinrichten
van een tuin vraagt om een goed ontwerp en een
perfecte uitvoering. Van de Beeten BV weet van
het ontwerp voor de tuin van de architect hét
perfecte plaatje te realiseren. Dit familiebedrijf is al
meer dan 80 jaar thuis in grondwerk en heeft een
passie voor het aanleggen van exclusieve tuinen.
Als het ontwerp van de architect is goedgekeurd
maakt Van de Beeten BV een duidelijke begroting,
strakke planning en heldere afspraken. Bart
Tibosch: “Iedere opdracht is anders en dat maakt
ons werk iedere dag opnieuw uitdagend. Wij
functioneren als aanspreekpunt voor het gehele
project. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd
een aanspreekpunt.” “Ik houd van mijn vak en

moet je bij Van de Beeten BV zijn. Hun slogan is
niet voor niets: ‘Grondig met daadkracht’.
Naast het realiseren van exclusieve tuinen voor
particulieren, legt Van de Beeten BV ook de basis
voor bedrijfstuinen en realiseert de binnen- en
buitenverblijven van stoeterijen.
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ben trots als ik zie dat een opdrachtgever door zijn tuin loopt en
zichtbaar geniet.”
Natuurvijvers aanleggen is een specialisme

Steeds meer mensen kiezen voor een natuurvijver in hun tuin.
Water is altijd in beweging en brengt je tot rust. Een natuurvijver
gaat op in de omgeving en wordt met de jaren eigenlijk alleen maar
mooier. “De uitdaging is vaak om het waterpeil gelijk te houden. Wij
weten welke materialen we het beste kunnen gebruiken om dat te
realiseren”, vertelt Bart.

Van de Beeten BV brengt het ontwerp van een architect tot leven
waarbij nauw overleg wordt gevoerd over het te realiseren ontwerp.
Zij werken samen met de (tuin)architect en voeren alle onder- en
bovengrondse infrawerkzaamheden uit. Dat betekent dat ze alle
ondergrondse installaties, bijvoorbeeld riool, verlichting en/of beregening aanleggen en zorgen voor de perfecte basis voor beplanting (eventueel in samenwerking met een hovenier). Daarnaast leggen ze verschillende soorten verhardingen aan. Denk daarbij aan
tegels, stenen of asfaltverhardingen. Vanaf de eerste schop in de
grond tot en met de oplevering inclusief bestrating en beplanting,
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