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‘ Van postzegel  
tot landgoed’



EEN  
TROTS MAN

‘Toen ik als klein jongetje in de zesde klas van de lagere school zat, 
kwamen ze bij mijn ouderlijk huis de tuin aanleggen’, vertelt Sander. 
‘Tussen de middag en uit school hielp ik telkens mee. Daar kwam 
ik erachter dat ik dit een ontzettend fijn vak vind. Vanaf toen heb ik 
deze richting gekozen en ben ik hier dus ook voor naar school gegaan; 
naar de lagere, en later de middelbare land- en tuinbouwschool.

Bij de oprichting van Kamsteeg Tuinen had ik er eigenlijk nooit over 
nagedacht dat het zo groot zou worden. Zoiets overkomt je gewoon. 
Maar dat heb ik natuurlijk niet alleen aan mezelf te danken. Door 
de mensen om me heen en mijn steun en toeverlaat Katja in het 
bijzonder, is Kamsteeg Tuinen zo gegroeid.  

Sander Kamsteeg weet wat het is 
om tuinen aan te leggen. Na enige 
tijd in loondienst te hebben gewerkt, 
besloot hij twintig jaar geleden voor 
zichzelf te beginnen. Sindsdien verzorgt 
Kamsteeg Tuinen ontwerp, aanleg en 
onderhoud van tuinen van iedere soort 
en van ‘postzegel tot landgoed’, zoals 
hij het zelf zegt. Wat begon als een 
jongensdroom, is uitgegroeid tot 
het bedrijf dat het vandaag is.

Een leuke verandering door de jaren heen in deze sector, is dat er 
door alle tv-programma’s en het internet veel meer vraag is geko-
men naar mooie tuinen en ontwerpen. Terwijl de tuin vroeger op 
functie gericht was, is de tuin steeds meer een verlengstuk gewor-
den van het huis. Daarmee is de architectuur enorm veranderd, in 
positieve zin, vind ik.

Het mooiste aan ons bedrijf vind ik de diversiteit. We leggen niet 
allemaal dezelfde tuinen aan. Het loopt uiteen van landschappelijk 
tot strak, van stadstuin tot boerderijtuin en van klein tot groot. Het 
is maar net wat er op ons pad komt. Het belangrijkste vind ik dat als 
de tuin klaar is, de bewoners hun tuin met een heel prettig gevoel 
beleven. Dus ik ga niet altijd mijn eigen ding doen. Ik vind dat de 
klanten zelf ook hun inbreng moeten hebben. Vandaar onze slogan: 
Tuinen met een goed gevoel.

In de toekomst zou ik heel graag nog een stukje willen groeien. Een 
mooi bedrijf met 20 tot 25 man dat loopt als een trein en waarin nog 
meer geautomatiseerd wordt. Voor de continuïteit van het bedrijf 
zou ik het liefst 15 man vast in onderhoud hebben. En natuurlijk wil 
ik mooie dingen blijven maken. Onlangs hebben we een paar enor-
me tuinen getekend. Dat is toch eigenlijk wel de top die we kunnen 
bereiken qua opdrachten.’ 
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Dit huis ligt in een waterwingebied. Hier 
is rekening mee gehouden in het ontwerp. 
Het regenwater wordt niet via een dakgoot 
afgevoerd naar het riool, maar stroomt door 
middel van een buizensysteem in het dak via 

drainage rond de woning naar de wadi.  
Zo wordt al het water dat in de tuin valt, 

teruggegeven aan de natuur.

RESPECT 
VOOR 

NATUUR



EENHEID  
EN NATUUR
Samen met diverse andere  
partijen heeft Kamsteeg Tuinen een 
bijzondere woonwens gerealiseerd: 
het bouwen van een eigen huis voor 
familie De Lange in Oosterhout. 
Een ecologisch verantwoorde tuin, 
waarbij integratie tussen huis en 
tuin centraal staat. 

Kamsteeg Tuinen is vanaf het begin bij dit project betrokken ge-
weest. Terwijl het nieuwe huis er alleen nog op papier was, kregen 
wij opdracht voor de tuin. Bij het ontwerp moest er rekening gehou-
den worden met het speciaal ontworpen huis en de mooie omgeving. 
‘Sander is toen met een aantal hele goede ideeën gekomen’, vertelt 
bewoner Mark de Lange enthousiast.

Het mooiste aan het ontwerp is eigenlijk de eenvoud. De natuurlijke 
welvingen in de tuin, door de wortels van de jarenoude bomen, zijn in 
balans met het talud waarop het huis gebouwd is. We hebben de vij-
ver uitgegraven en met datzelfde zand de tuin opgehoogd. De zicht-
lijnen vanuit de slaapkamers zijn hierdoor heel prettig. De mooie ei-
kenbomen die al aanwezig waren, hebben we laten staan. Typerend 
voor Kamsteeg Tuinen: natuurlijke balans vinden tussen bestaand en 
nieuw. De bomen hebben een speciale plaats gekregen; op een land-
tong in de vijver. Diverse terrassen aan de vijver en aan het huis van 
composiet en bankirai sluiten naadloos aan bij de woning. En door 
gebruik te maken van een slim energiearm beregeningsysteem en 
een motormaaier, is het onderhoud van deze enorme tuin minimaal.

TUIN IN BEELD
Ecologische tuin
Nominatie tuin  
van het jaar 2015

KAMSTEEG
TUINEN 20 JAAR 0 9



Sander  
Kamsteeg
Eigenaar

‘De aanleg van deze tuin was 
een enorme uitdaging. Zo 
moest er bijvoorbeeld een grote 
zwevende vlonder aangelegd 
worden en is de hele tuin opge-
hoogd, waardoor het pand heel 
mooi hoog staat en je uitkijkt op 
een grote grasvlakte naar bene-
den. We zijn samen heel trots op 
het eindresultaat. De nominatie 
voor tuin van het jaar 2015 was 
nog een extra cadeautje.’



‘ De aanleg 
van deze  
tuin was  
een enorme 
uitdaging’ 
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De zakelijke tuin vormt mede het visitekaart-
je van uw bedrijf. Bij Kamsteeg Tuinen helpen 

we u daarom graag een droomtuin te 
realiseren. We hebben al voor diverse 
opdrachtgevers een zakelijke tuin aan 

mogen leggen. Van speeltuin tot rustige 
ontmoetingsplek; het uitgangspunt van alle 
ontwerpen is het creëren van een fijne plek 

voor klant, bezoeker en werknemer. 

VISITE-
KAARTJE

Amphia Ziekenhuis

Oncle Jean 



TUIN IN BEELD
Zakelijke tuin
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Elisabeth Westerwiek

McDonald’s



In 2011 hebben we deze grote landschappelijke tuin, met enorme 
vijver, aangelegd. Een mooie kans die we met beide handen 
aangepakt hebben. Een tuin die uitblinkt in zowel eenvoud  
als subtiele wisselwerking tussen hoogteverschillen.

RUIMTE  
EN RUST 



In deze tuin komt onze ontwerpstijl goed naar voren. Rond de woning 
werken we bijna altijd met strakke lijnen: grote terrassen, mooie pa-
den en hoge haagblokken. Hoe groter de kavels zijn en hoe verder je 
van het huis afgaat, hoe losser en vloeiender de lijnen worden. 

De eigenaar van deze tuin kocht er een stuk land bij, dat wij moch-
ten inrichten. De uitdaging van deze tuin lag voornamelijk in de 
grootte. Werkelijk alles is groot: de kavel zelf, de vijver, de beplanting. 
Het uitgraven van de vijver was een hele klus, net als het plaatsen 
van de mooie, oude bomen. Met enorme hijskranen hebben we de 
grote moerbeibomen in de grond laten zakken. 

We zijn erg blij met het eindresultaat. Het is een landschap op zich 
geworden, dat ruimte en rust uitstraalt. Minimalisme en duurzaam-
heid staan voor ons hoog in het vaandel en komen hier helemaal  
tot hun recht. 

xxxx
xxxx

KAMSTEEG
TUINEN 20 JAAR 15

TUIN IN BEELD
Landschappelijke tuin

KAMSTEEG
TUINEN 20 JAAR 15



Rik Dockx
Hovenier

‘Deze tuin heeft maar liefst 
10.000 m2 gras om te maaien. 
Dat is iedere keer weer een flinke 
klus. Tijdens onze onderhouds-
werkzaamheden in deze tuin, 
hebben we in de loop van de 
jaren een diversiteit aan planten 
zien ontstaan, die insecten, maar 
ook de wind meegebracht heb-
ben. Dat vind ik toch wel heel 
bijzonder. Hier is echt een stukje 
natuur gecreëerd.’



De zwemvijver is een glasheldere, natuurlijke 
waterpartij waarin u op een warme zomer-
dag heerlijk verkoeling vindt. Het water in 

de vijver wordt puur gezuiverd door moeder 
natuur. Er is daarom maar weinig onderhoud 

nodig. De ecologische vijver kan helemaal 
volgens uw wensen in verschillende 

vormen en afmetingen worden gemaakt.  
Het ecosysteem moet wel zeer nauwkeurig 

en met verstand van zaken worden 
aangelegd. Kamsteeg Tuinen heeft

dit vakmanschap in huis.

(ZWEM)
VIJVER 

TUIN IN BEELD
Landschappelijke tuin
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LANGER 
LICHT
U wilt optimaal kunnen genieten van 
uw tuin, ook als het donker wordt. 
Warme zomeravonden worden extra 
bijzonder door het toevoegen van 
een doordacht verlichtingsplan met 
aandacht voor gemak, sfeer, veiligheid 
en warmte. Van Gils Techniek is de 
specialist van totaaloplossingen binnen 
elektrotechniek, security en facility. Sa-
men met Kamsteeg tuinen realiseerde 
Van Gils Techniek talloze tuinprojecten.

Bredaseweg 59b, 4844 CK Terheijden
076 544 99 60  |  vangilstechniek.nl

A.A. van Meer Grondwerken beschikt over ver-
schillende machines zodat op iedere locatie 
grondwerk verricht kan worden. Wij kunnen 
u zowel particulier als zakelijk van dienst zijn 
bij o.a. het aanleggen van tuinen, een nieuw 
gazon en beregening. En ook bij bouwpro-
jecten, bestratingen of het ingraven van uw 
trampoline. Geen grondwerkklus is te gek bij 
André van Meer Grondwerken! 

Heibloempad 4, 4841 LJ Prinsenbeek
076 541 26 95 | avanmeer@casema.nl
avanmeergrondwerken.nl

Sips Beregeningstechniek is gespeciali-
seerd in ontwerp, aanleg, onderhoud en 
vorstvrij maken van beregeningsinstal-
laties. Wij bieden diverse mogelijkheden 
om de beplanting in uw tuin optimaal 
te voorzien van water. Bij alle projecten 
staat het leveren van maatwerk, deskun-
dig advies en gebruik van professionele 
en duurzame materialen centraal. 

sipsberegeningstechniek.nl
info@sipsberegeningstechniek.nl 

Waarom Roestenburg als groenleverancier? De kracht van 
Roestenburg Kwekerijen ligt op verschillende punten. Als 
particulier bent u van harte welkom op ons groencentrum 
voor het uitkiezen van planten voor in uw tuin. Voor u als 
hovenier hebben wij ons rijk gesorteerde assortiment op 
het afhaalcentrum. En voor u als handelaar zijn met name 
onze eigen kwekerijen de moeite waard. 

Nieuwkuijksestraat 167, 
5253 AG Nieuwkuijk | 0416 38 03 05 |
 info@roestenburgkwekerijen.nl
roestenburgkwekerijen.nl

 SIPS

A.A. VAN MEER 
GRONDWERKEN

ROESTENBURG 
KWEKERIJEN
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CITYTREE, HÉT BOMEN- 
EN PLANTENCENTRUM

Dino Breda is dé vijver- en aquarium-
specialist van Brabant. Tegenover woon-
boulevard XXL zijn wij zeven dagen 
per week voor u geopend. Kom snel 
een kijkje nemen in onze schitterende 
showroom en vergaap u aan onze  
duizenden vissen en producten.

Dino Breda labc 5024, 4814 RN Breda
076-5222011 | dinobreda.nl

Bomen en plantencentrum CityTree te Ridderkerk is al jaren de trotse 
leverancier van exclusieve bomen en planten voor Kamsteeg Tuinen. 
CityTree importeert zelf al jaren prachtige mediterrane bomen en 
planten rechtstreeks uit Italië en Spanje. Zij hebben dan ook een groot 
assortiment aan steeneiken, kurkeiken, olijfbomen, vijgenbomen, 
groenblijvende leibomen etc. op voorraad staan in Ridderkerk. Indien 
gewenst kunt u er ook bijpassende plantenbakken, grond en voeding 
bij uitzoeken en gebruik maken van hun bezorg- en plantservice.
 
Kies voor gemak, vakmanschap en kwaliteit!
Lagendijk 293, 2988 AA Ridderkerk | citytree.nl

Van Gemert Zwembaden & Sauna’s BV is uw partner in  
het verwezenlijken van uw droom. Sinds 1972 toonaan-
gevend in maatwerk, kennis en vakmanschap in de Wellness 
branche. Gevestigd in het Brabantse Mill, maar door heel 
Nederland werkzaam. Bekijk een van onze samen- 
werkingen met Kamsteeg Tuinen op bladzijde 48.

Langenboomseweg 56, 5451 JL Mill
0485-451263 | info@vangemertzwembaden.nl
vangemertzwembaden.nl 

DINO
BREDA

De specialist in tuinhuisjes, 
blokhutten, prielen, overkappingen, 
tuinhout en (hardhouten) vlonders.

Binnendams 60, 3373 AE  
Hardinxveld-Giessendam
0184-612218  |  brand-solide.nl
info@brand-solide.nl

VAN  
DROOM TOT  

WERKELIJKHEID

BRAND 
TIMMERFABRIEK 
SOLIDE



KRISTEL  
DE POORTER DUCHEINE
Tuinontwerpster
‘In september 1997 ben  
ik stage komen lopen  
bij Sander. Nadat ik in 
1999 afstudeerde aan  
de middelbare land-  
en tuinbouwschool, ben 
ik meteen aan de slag 
gegaan als vaste tuin-
ontwerpster voor  
Kamsteeg Tuinen.’
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‘  Tuinen met 
een goed  
gevoel’



ONTWERPEN  
NAAR UW SMAAK
Bij Kamsteeg Tuinen verzorgen 
wij zelf de tuinarchitectuur. Het 
inventariseren van uw wensen 
en mogelijkheden staat bij Kristel,  
onze vaste ontwerpster, centraal.  
Het opleveren van ‘tuinen met  
een goed gevoel’ is ons motto,  
want net als uw interieur moet  
ook uw tuin bij u passen.

Een ontwerp begint met een gesprek met u, de klant, waarin uw 
wensen worden geïnventariseerd. Naast uw wensen spelen de 
bouwstijl van het huis en de omgeving een belangrijke rol bij de 
opbouw van het ontwerp. 

De ontwerpstijl van Kamsteeg Tuinen is vooral te herkennen aan 
het materiaalgebruik: grote tegels, gebakken klinkers, brede vlon-
derplanken en strakke muren. Over het algemeen wordt er rond 
de woning gebruik gemaakt van strakke lijnen, die losser worden 
naarmate je verder van de woning afgaat. Daarnaast vinden we 
het belangrijk oog te hebben voor bestaande elementen, zoals een 
oude boom of een karakteristieke schuur. Deze kunnen grote sier-
waarde hebben.

We leveren een compleet ontwerp af: inclusief beplantingsadviezen 
en verlichtingsplan. In de toekomst willen we ons meer gaan richten 
op het digitaal ontwerpen, zo0dat de plannen ook in 3D gepresen-
teerd kunnen worden.



SAMEN 
STERKER



De afgelopen jaren zijn we bijna onafscheidelijk gewor-
den met Outdoor Brabant. Sander Kamsteeg kwam met 
het idee voor het Kamsteeg Tuinen Plein. Een verzorgde 
inrichting en mooie stands. De bar is altijd het stralende 
middelpunt, maar er zijn ook verschillende foodtrucks en 
andere gezellige stands. Als lid van de commerciële klank-
bordgroep hebben we naast het plein ook een inbreng in 
andere Outdoor Brabant concepten, zoals After Summer 
Lounge, Vrouw & Zo en de Stuurgroep van Outdoor Bra-
bant. Natuurlijk is ons team ook alle dagen van Outdoor 
Brabant aanwezig om in tuinadvies te voorzien. Tuinont-
werpster Kristel maakt in de stand van Kamsteeg Tuinen 
gratis schetsen voor de tuinen van bezoekers van Outdoor 
Brabant. ‘Het blijft een bijzondere belevenis… vijf dagen op 
de Prinsenhoeve voelt als vakantie, als een gezellige, grote 
familie en dat terwijl we toch ook echt hard werken’, ver-
telt Sander Kamsteeg. 

Sinds 2011 is Kamsteeg 
Tuinen exclusief partner 
van Outdoor Brabant. Wij
dragen dit fantastische
paardenevenement 
een warm hart toe. 
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Laat vrijblijvend een 
schetsontwerp van  

uw tuin maken tijdens 
Outdoor Brabant. 

SPECIALE
ACTIE



‘  Sander  
denkt heel 
graag mee’



ZAKELIJK  
EN STIJLVOL
Bij Van der Valk Hotel Princeville 
in Breda heeft Kamsteeg Tuinen 
de tuin aan mogen leggen. Een 
mooi voorbeeld van een zakelijke 
tuin: een bijdrage leveren aan 
het visitekaartje van uw bedrijf. 

Bij het ontwerp van Van der Valk hebben we een oude kadastrale 
kaart over het ontwerp gelegd. Hiermee hebben we 35 extra parkeer-
plaatsen kunnen creëeren op eigen grond. Hierdoor is er ruimte ont-
staan voor de binnentuin, waarvan de helft speeltuin is en de andere 
helft bij de nieuwe vleugel met suites en wellness hoort. De gasten 
kunnen hier heerlijk buiten op het terras zitten of gebruikmaken van 
de bedjes op het kunstgras.

Bij de nieuwe vleugel is privacy gecreëerd voor de mensen die ge-
bruikmaken van de suites en wellness door middel van hardhouten 
wanden, hogere hagen en twee heuvels met groenblijvende bomen 
en andere beplantingen. Door gebruik te maken van kunstgras heeft 
de tuin toch haar openheid en gevoel voor ruimte behouden.

‘Ik heb Kamsteeg Tuinen eigenlijk groen licht gegeven, de vrije hand; 
ontwikkel maar wat moois’, aldus Ben Wohrmann, directeur van Prin-
ceville, ‘en daar is een hele mooie tuin uitgekomen. Sander denkt heel 
graag mee. Laat je hem zijn gang gaan, dan gaat hij werkelijk alles voor 
je organiseren.’ Na de aanleg van de hoteltuin heeft Wohrmann ons 
dan ook meteen het wekelijkse onderhoud toevertrouwd. En in samen-
werking met Niek Roos is er onlangs nog een poolhouse gebouwd. 

KLANT AAN HET WOORD
Zakelijke tuin
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Stefan Snijders
Uitvoerder

‘Ik heb dit hele project mogen 
begeleiden en aanleggen. Ik 
vond deze opdracht echt te gek. 
Het is een tuin die veel mensen 
te zien krijgen. Van der Valk is 
toch een bekend hotel dat luxe 
uitstraalt. De afwerking in deze 
tuin moest dan ook van uiterste 
kwaliteit zijn.’



KLANT AAN HET WOORD
Zakelijke tuin
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Kamsteeg Tuinen biedt u een uitgebreide 
collectie aan bestratingsmaterialen en legt 
uw bedrijventerrein, oprit, terras of pad met 
vakmanschap aan. Van gebakken klinkers tot 

grote natuur- en keramische stenen. Onze 
stratenmakers hebben jarenlange ervaring 
op het gebied van bestraten en voeren alle 
mogelijke bestratingswerkzaamheden uit. 

Wij maken een passend ontwerp voor u.

STRATEN- 
MAKERS 



Een boerderijtuin leent zich uitermate goed voor het creë-
ren van een landelijke sfeer, waarbij optimaal gebruik ge-
maakt wordt van de omliggende natuur. In het ontwerp 
van een boerderijtuin proberen we zowel authentieke als 
moderne elementen te integreren, die de ambiance van 
de boerderij weergeven en daarnaast helemaal passen bij 
deze tijd. Van strakke tuinen met hoge hagen en scherpe 
zichtlijnen, tot klassieke boerderijerven met zwierige pa-
den en borders vol bloemen. Wij maken een ontwerp naar 
uw smaak. En niet te vergeten: voor de dieren kunnen we 
ook een mooi plekje creëren. 

Een tuin die recht doet aan het  
karakter van een boerderij. De  
leibomen en gebakken klinkers 
passen perfect in het geheel. 

TUIN MET 
KARAKTER

TUIN IN BEELD
Boerderijtuin
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Kristel de  
Poorter Ducheine
Tuinontwerpster

‘Stadstuinen zijn voor ons altijd 
een leuke uitdaging. Efficiënt 
gebruikmaken van minimale 
meters, daar gaat het om. De 
ruimte zo optimaal mogelijk 
benutten, zonder dat het er 
geforceerd uitziet. ’



TUIN IN BEELD
Stadstuinen
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‘ Bij een  
smalle tuin 
moet je  
altijd even 
puzzelen’



Retro tuinontwerp 
voor La Maison 
d’Antique
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Retro tuinontwerp 
voor La Maison 
d’Antique

TUIN IN BEELD
Zakelijke tuin
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SAMEN-
WERKING
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TUIN IN BEELD
Samenwerking
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Onze taak was om de tuin rond de woning passend te 
maken bij de nieuw te plaatsen overkapping. We hebben 
tegen wind en inkijk van de straat platoflex wanden ge-
plaatst en de bestaande olijfbomen hebben een nieuw 
jasje gekregen. Verder is er een strakke vijver aangelegd 
met natuurlijk filter, de terrassen zijn vernieuwd met 
hardsteen en de paden met gebakken klinkers. Nieuwe 
moderne beplanting maakt het geheel af.

Deze tuin naast een oerhollandse 
molen is een samenwerking  
met Niek Roos Serrebouw.



TUIN  
IN FASES
Dit is één van de door Kamsteeg Tuinen aangelegde stadstuinen. Een 
fijne plek midden in Breda, waarbij optimaal gebruik gemaakt is van  
de ruimte. Bijzonder aan deze tuin is dat hij in twee fases is aangelegd. 



Een aantal jaar geleden hebben we deze stadstuin naar volle tevre-
denheid van de klant ontworpen. Een rustige plek midden in de stad. 
De tuin met het strakke kunstgras, in combinatie met de prachtige 
volwassen bomen, de grote tegels en de houten terrassen en om-
heiningen vormt echt een meerwaarde voor de woning. En er kan 
de hele dag in de zon gezeten worden, want er zijn overal terrassen 
aanwezig.  

Onlangs hebben we een nieuw gedeelte aan de tuin toegevoegd. 
Een knusse plek aan het water waar de bewoners beschut onder de 
bomen heerlijk kunnen relaxen. De omheining van robiniapalen in 
combinatie met de steigerhouten meubelen geeft dit gedeelte van 
de tuin meteen een soort strand- en vakantiegevoel. 

TUIN IN BEELD
Stadstuin
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Bespaar tijd, geld en water. Met kunstgras 
leunt u gewoon achterover en geniet u 

ontspannen van uw mooie en altijd groene 
tuin. Wij bieden kunstgras met het meest 
natuurlijke uiterlijk, veilig voor het milieu 

en geproduceerd met respect voor de natuur. 
Tevens bieden wij 11 jaar garantie op de 

UV-stabiliteit. Het gazon van deze tuin ligt 
voornamelijk in de schaduw, waardoor echt 

gras nooit goed zal groeien. Daarom is er 
hier voor kunstgras gekozen. De kinderen 

kunnen het hele jaar door zonder 
problemen buitenspelen. 

KUNST- 
GRAS



TUIN IN BEELD
Villatuin
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‘ Het op maat 
gemaakte 
zwembad is  
de blikvanger’





STATIG EN STIJLVOL 
Vanwege de grote vrijheid die 
we kregen, was het ontwerpen 
van deze tuin een echte droom-
opdracht. Het resultaat is een 
schitterende tuin waarbij alle 
strakke componenten samen-
smelten tot een stijlvol geheel, 
met het luxueuze zwembad 
als prominente eyecatcher. 

Kamsteeg Tuinen is al in een vroeg stadium betrokken bij de bouw-
plannen van deze exclusieve villa. Intensieve samenwerking tussen 
vakmensen uit de regio heeft geleid tot een geheel waarin zowel 
woning als tuin het beste tot hun recht komen. In eigen tuin relaxen, 
zwemmen en loungen met vrienden stond bij de bewoners hoog op 
het wensenlijstje. Om in alle seizoenen te kunnen genieten van de 
schitterende tuin, zijn aan de achterkant van de villa, in samenwer-
king met Niek Roos, een veranda en poolhouse in dezelfde stijl als de 
garage gebouwd. De oude beukenbomen aan de zijkant van de tuin 
zorgen voor een natuurlijke omlijsting. Hoewel verder alles nieuw is 
aangelegd, heeft de tuin een volwassen uitstraling, passend bij de 
sfeer van het landhuis. Aan de voorzijde is gewerkt met strakke belij-
ning en kunstgras in vakken met bijpassende buxuswolken. Voor de 
zoon des huizes is aan de zijkant een voetbalveldje en speelruimte 
met verzonken trampoline aangelegd.

Het op maat gemaakte zwembad is de blikvanger van het ontwerp. 
De sierlijke olijfbomen voor de teakhouten schuttingwand achter 
het bad zorgen voor een mediterrane sfeer. In een superstrak ont-
werp geeft de juiste beplanting de meerwaarde. Ook de design tuin-
douche en buitenmeubels zijn prachtige toevoegingen.  Dankzij het 
exclusieve afwerkingniveau is de tuin een opvallend sieraad bij de 
woning geworden; een uitgebalanceerd geheel. 

TUIN IN BEELD
Villatuin
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Het kunstgras in 

deze tuin is geleverd 

door Royal Grass.



TUIN IN BEELD
Boerderijtuin
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TUIN IN BEELD
Landschappelijke tuin 
Winnaar tuin van  
het jaar 2006 &  
Persprijs 2006
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Gronddetectie systemen zijn het enige juiste 
antwoord op de toenemende criminaliteit. 

Deze onzichtbare beveiligingssystemen wor-
den ondergronds aangelegd, en zijn daardoor 
ongevoelig voor weer- en andere atmosferi-
sche storingen en zijn ze niet te saboteren. 
Ze zijn uitermate geschikt in situaties waar 

esthetiek een belangrijke rol speelt, zoals 
historische gebouwen, musea en in de privé-

sfeer. Wij leggen ze voor u aan.

VEILIGE
TUIN



LICHT IN DE 
DUISTERNIS



LICHT IN DE 
DUISTERNIS

Een goed lichtontwerp is een belangrijk onderdeel van 
de tuin. Het is niet alleen een stuk fijner thuiskomen 
’s avonds, maar geeft ook direct sfeer. Kamsteeg Tuinen 
weet precies welk lichtplan het best bij uw wensen past.

Tuinverlichting geeft de tuin perspectief. Door objecten uit te lichten, 
creëert de tuinarchitect op slimme wijze diepte. Zo is er in deze tuin 
gekozen voor strakke minimale verlichting, met hier en daar een spot 
die een boom uitlicht. Wij letten er te allen tijde op dat de verlichting 
subtiel wordt aangebracht. 

Naast sfeer, zorgt een mooi lichtontwerp voor een groter gevoel van 
veiligheid. Het jaar rond zorgt licht ervoor dat u vanuit binnen de tuin 
in kunt kijkt. Het betrekt dus ook de tuin bij het leven binnenshuis. 

TUIN IN BEELD
Verlichting
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‘ Licht betrekt  
de tuin bij  
het leven  
binnenshuis’



‘ Een strakke 
zichtlijn  
vanuit de  
woning’

De bestrating in deze  

tuin is geleverd door  

De Vliert Sierbestrating.  



TUIN IN BEELD
Strakke villatuin
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René  
van den Heuvel 
Hovenier

‘Deze tuin hebben we recentelijk 
aangelegd. De grote beton-
tegels vormen de basis van dit 
ontwerp. Ze vormen een strakke 
zichtlijn vanuit de woning en 
dienen daarnaast als ‘staps-
tenen’ richting het terras met 
jacuzzi en buitendouche. Door 
tegels en meubels van hetzelfde 
materiaal terug te laten komen 
in de rest van het ontwerp,  
is de tuin een mooie eenheid.’



‘ Een tuin  
in heerlijke  
Ibiza sferen

Eenheid is voor ons heel belangrijk. Daarom 
leggen we ieder zwembad in een andere stijl 
aan, passend bij het hele ontwerp. Zo hebben 

we dit zwembad mooi kunnen integreren 
in de tuin door hetzelfde schellevis beton 

eromheen te leggen als we bij het royale ter-
ras hebben toegepast. In combinatie met de 
gebakken klinkertjes op de paden en de oprit 

is het een uitgebalanceerd geheel.

ZWEMBAD 

’



STRAK EN HIP 
Familie Van Gorp heeft al 
meerdere zomers plezier 
van deze, door ons aangelegde, 
fijne tuin in Breda. Grens-
verlegging, strakke vorm-
geving en symmetrische 
belijning staan centraal.

‘Onze wens was een redelijk onderhoudsvriendelijke tuin in heer-
lijke Ibiza sferen’, aldus Esmé van Gorp. Terwijl het bijbehorende huis 
juist een wat landelijkere stijl met raamluiken heeft, ging de voor-
keur van de familie voor de tuin uit naar strak met veel hout en wit. 
Daarbij was een zwembad met poolhouse een vereiste. Wat betreft 
de invulling van deze wensen, kreeg Kamsteeg Tuinen grotendeels 
de vrije hand. 

De tuin heeft een speelhuisje, trampoline, buitenkeuken, open-
haard, meerdere terrassen, paddock voor de paarden en verwarmd 
zwembad. In de winter kan er dus ook gezwommen worden. Familie 
Van Gorp kiest er echter voor het bad af te dekken tijdens de koude 
periodes van het jaar.

Naast het zwembad is er een compleet poolhouse aangelegd in sa-
menwerking met Niek Roos. Een buiten- en binnendouche, toilet-
groep en omkleedruimte zijn hierin allemaal aanwezig.  

KLANT AAN HET WOORD
Hippe tuin
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‘ Een tuin  
in heerlijke  
Ibiza sferen’

Het zwembad is geleverd 

en aangelegd door 

Van Gemert.



Voor onze mensen is het een genoegen om 
de ontwikkeling van de tuin te blijven volgen. 
Wij zorgen ervoor dat uw onderhouden tuin 

in alle seizoenen een goed gevoel geeft. 
Kamsteeg Tuinen voert het onderhoud van 
alle soorten tuinen uit; eenmalig, wekelijks 

of in een andere regelmaat. 

ONDER-
HOUD



TUIN IN BEELD
Parktuin
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Martijn  
van de Reijt
Hovenier

‘Dit is het voormalig Laurentius 
ziekenhuis aan de Ulvenhoutse-
laan in het Ginneken in Breda. 
Tegenwoordig zijn nog het 
hoofdgebouw en de Laurens-
kapel overgebleven en zijn er  
woningen gebouwd in het 
Laurenspark. Wij verzorgen 
het onderhoud van deze 
prachtige tuin.’



UITWAAIEN  
IN EIGEN TUIN 

De strandtuin: een vakantiegevoel bij u thuis. Dit concept is bedacht 
door Sander Kamsteeg. In 2009 won Kamsteeg Tuinen de prijs Tuin 
van het Jaar met deze eerst aangelegde strandtuin. Mede door 
flinke media-aandacht zijn er inmiddels door heel Nederland
prachtige strandtuinen door ons gerealiseerd. 



Tegenwoordig is er een groot aanbod aan mooie materialen. Als 
je daarmee experimenteert, kun je verrassende resultaten berei-
ken. De bekroonde strandtuin is hier een mooi voorbeeld van; we  
creëerden onze eigen stijl, een mooie harmonie. De eigenaren had-
den een huis laten bouwen aan de Asterdplas in Breda. Vanwege 
hun liefde voor de zee, wilden ze een stukje strand in de tuin. De ei-
genaar is daarnaast een fanatiek windsurfer en wilde daarom graag 
een passende plek voor zijn Amerikaanse auto, waarin hij zijn plan-
ken bewaart. Uiteindelijk hebben wij geen stukje strand, maar een 
complete strandtuin aangelegd, die perfect aansluit op de water-
rijke, ruige omgeving. Schelpen, helmgras en zand vormen de basis. 
Vanaf het terras, zie je links en rechts een zandheuvel, waardoor de 
zee als het ware de tuin in wordt getrokken. En om de bewoners 
ongestoord te kunnen laten genieten, creëerden we een duinpan, 
beplant met duinhoorn. 

Deze tuin was een enorme uitdaging. Het was de eerste strandtuin, 
en daarmee was het zoeken naar de juiste materialen. We gebruik-
ten een speciaal soort zand dat op strandzand lijkt, maar niet zo snel 
verstuift. Na een paar maanden hebben we extra helmgras geplant 
in de hoekjes waar dat toch gebeurde. De slingerende schelpenpa-
den zijn ingesloten met cortenstalen strips. Als erfafscheiding heb-
ben we acaciapalen geplaatst, die op een echt strand als golfbrekers 
dienen. De bergplaats voor de surfplanken ontpopte zich als blikvan-
ger: een afdak bedekt met overhangende palmbladeren. 

TUIN IN BEELD
Strandtuin
Winnaar tuin
van het jaar 2009
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Cedric Bertrand 
Hovenier

‘Het was een feest om deze tuin 
aan te leggen. Mede door de 
mooie omgeving en vooral de 
nieuwe toepassing van mate-
rialen. Samen hebben we iets 
bijzonders gecreëerd. In deze 
tuin ben je altijd op vakantie!’



‘ Het was  
een feest  
om deze  
tuin aan  
te leggen’

TUIN IN BEELD
Strandtuin
Winnaar tuin
van het jaar 2009
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Bestrating is een onderdeel van vrijwel iedere tuin, 
op wat voor manier deze ook wordt ingericht. Maar 
met sierbestrating is uw tuin pas echt compleet. 
De Vliert Sierbestrating biedt daarom een uitge-
breid en divers assortiment aan sierbestrating aan, 
uiteenlopend van klassiek, strak, rustiek tot ruw of 
grillig. Naast sierbestrating heeft De Vliert een groot 
aanbod in tuinhout, kunstgras en tuinverlichting. 

Waar moet ik op letten? 
Als u sierbestrating wilt kopen, zijn er afhankelijk 
van het soort bestratingsmateriaal een aantal zaken 
waar u op moet letten. Wist u dat u bijvoorbeeld  
bij het leggen van buitentegels moet letten op de  
afvoer van het water? De Vliert helpt u hierbij. 

Bezoek onze showtuin
De Vliert Sierbestrating beschikt over een ruim  
opgezette showtuin. U bent van harte welkom om 
hier eens vrijblijvend een kijkje te nemen. Daar-
naast kunt u profiteren van ons deskundig advies.  
Zo kunt u nog jaren genieten van uw tuin. 

De Vliert Sierbestrating & Tuinhout
Baarschot  19 Breda  |  devliert.nl

SIERBESTRATING 
& TUINHOUT

meerwaarde  
voor uw onderneming

De Stok 24
4703 SZ Roosendaal
t 0165 30 50 30
e-mail@accountenzplus.nl 
www.accountenzplus.nl

“dat wij je financiële zaken goed 
regelen lijkt me niet meer dan 
logisch” 
 onze meerwaarde is persoonlijk advies

VERKOOP EN SERVICE
TUIN EN PARKMACHINES 
VCA-KEURINGEN

BIJL GroenTechniek Galder
St. Jacobsstraat 1, 4855 AK Galder
076 561 34 33 | www.bijlgroentechniek.nl

Al bijna 60 jaar

GOED IN GRAS
Kuypers Graszoden kweekt als sinds 1958 hoge kwaliteit graszoden op 

Brabantse zandgrond. Met een grote capaciteit en hoogwaardige

producten is Kuypers Graszoden de beste keus voor iedere hovenier.

De beste selecties graszaad

Minimaal 1 jaar oud

Goed beworteld

Onkruidvrij

Kuypers Graszoden B.V.

Gijzelsestraat 18, Biezenmortel

0411 - 64 69 50

info@kuypers-graszoden.nl

www.kuypers-graszoden.nl
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Geniet van het leven
 

Jullie tuin is om in te zijn. Niet om in te werken. 
De schaarse vrije tijd, besteed je liever 

aan andere dingen dan aan maaien, verticuteren en bemesten. 
Aan elkaar. Je vrienden. Jezelf. Het leven.  

En dus… kies je voor Royal Grass® kunstgras.

royalgrass.nl



Hezelaer levert energie en verleent diensten 

aan bedrijven in Nederland. Onze diensten 

staan helemaal in het teken van het monitoren 

en analyseren van je totale energieverbruik. 

Hezelaer neemt hierbij de regie én de 

verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde 

energiebesparing.

hezelaer.nl   |  076-3030720

Trichis feliciteert  
Kamsteeg Tuinen met haar 

20-jarig jubileum

OOK UW EIGEN RELATIEMAGAZINE?

Bel of mail Jan Laban . 06 51217734 . jan@trichis . trichis.nl

OOK UW EIGEN RELATIEMAGAZINE?

Bel of mail Jan Laban . 06 51217734 . jan@trichis . trichis.nl
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‘ Lekker plonzen  
met de hele  
familie’




