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voor maatwerk projecten



Wat leuk dat jij of jullie geïnteresseerd zijn in een tuinontwerp door onze studio! Ik vertel je graag wat 

meer over mij, onze visie en onze werkwijze.

 

Ik ben opgegroeid als hoveniersdochter. Mijn vader was (en is nog steeds) tuinontwerper en tuinman 

en door hem vond ik mijn eerste bijbaantje bij de lokale kweker. Ik zal niet zeggen dat ik alles van hem 

geleerd heb, maar mijn erfenis is wel dat ik met groene ogen naar buiten kijk. Ik heb bruine ogen, maar je 

snapt wat ik bedoel. Ik kijk op een andere manier naar de natuur om mij heen, mede door mijn vader. 

Aan het eind van 2019 begon ik zelf te werken als tuinontwerper, na een carrière in een heel andere 

richting. Ik genoot zo intens van het werken in mijn eigen tuin dat ik eigenlijk niet anders meer wilde doen 

dan dat. Dus sprong ik in het diepe en begon tuinen te bedenken, zoals ik ook zelf mijn tuin had ontwor-

pen en zoals ik mijn vader zag tekenen voor zijn klanten. Mijn diepste verlangen was dat mensen zouden 

gaan ervaren hoe mooi het is om een groene, bloemrijke, levendige tuin te hebben. 

Vanuit die gedachte is de visie van MAY & JUNE ontstaan: de tuin groener & de mens gelukkiger. 

We weten allemaal hoe belangrijk het is dat onze tuinen meer groen en minder tegels bevatten, maar 

wist je ook dat je er als mens gelukkiger van wordt? Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die een 

boom in de tuin hebben staan, gelukkiger zijn dan mensen zonder een boom als uitzicht. De wisseling 

van de seizoenen is goed voor ons. Daarom heet dit bedrijf ook MAY & JUNE, omdat dat de maanden zijn 

waarin alles frisgroen is, nog niet uitgebloeid of aangetast door een droge zomer. Het zijn mijn favoriete 

maanden. 

Als we jou kunnen helpen om je tuin te vergroenen, helpen we je hopelijk ook om gelukkiger te worden. 

Dat lijkt misschien een far-fetched vision voor een tuinontwerper, maar we geloven er met elke vezel van 

ons lijf in. 

In deze Project Guide laten we je graag zien hoe zo’n groene tuin tot stand komt en hoe we jouw maat-

werk ontwerp aanpakken. 

WELKOM

Judith van Lent - eigenaar



STIJL

Ontwerp van Piet Oudolf in Bonn

Traditioneel Engelse stijl

Tuin van eigen ontwerp met siergrassen, bloeiers en een schapenhekje.
Judith: ‘Ik ben in het verkeerde land geboren. Mijn hart woont in  het zuiden van Engeland, bij voorkeur 

in de provincie Devon, of East Sussex. Van mijn moederskant heb ik er nog veel familie wonen (als kind 

kwam ik er jaarlijks, met de boot vanaf IJmuiden naar Newcastle), dus voor mijn gevoel ben ik er ook een 

beetje opgegroeid. Na mijn middelbare school heb ik er een tijdje gewoond, en we komen er nu nog 

steeds elk jaar.’

Die liefde voor Engeland beïnvloedt de stijl van MAY & JUNE enorm.  Hoe mooi de ruige beplanting van 

iemand als Piet Oudolf ook is om naar te kijken en te bewonderen (de man is een genie/kunstenaar/held 

in plantcombinaties) - we komen altijd terug bij de meer vrouwelijke stijl van de oud Engelse landgoede-

ren. Maar die zijn uiteindelijk vaak weer te zacht en pastellerig, dus sluiten we een compromis tussen de 

twee. Zachter dan de Dutch Wave (de stroming voortgekomen uit het werk van o.a. Piet Oudolf en Henk 

Gerritsen) en robuuster dan de traditioneel Engelse stijl.

In de Engelse cottage stijl vind je bijvoorbeeld geen siergrassen, terwijl die vaak onmisbaar zijn. Maar in 

de Dutch Wave vind je geen tuinrozen of lupines, en die zijn óók onmisbaar voor ons werk. Vandaar het 

huwelijk tussen de twee, een stijl die wij hier ‘modern English’ noemen.

Verder hebben we hier een enorm grote liefde voor het plukken van bloemen. Maar snijbloemen zijn niet 

echt duurzaam (kerosinekilometers, verwarmde kassen, pesticiden enzovoorts), dus plukken uit eigen tuin 

is een geweldige oplossing. Bedenk je maar: ooit was er een tijd waar men alléén maar uit de (eigen) tuin 

kon plukken. We richten borders dus altijd in met de mogelijkheid tot volle vazen in het achterhoofd. 

Voor MAY & JUNE komt het hierop neer:

+ De tuin is in elk seizoen interessant. Sneeuwklokjes, narcissen en tulpen, maar ook bloeiende heesters in 

de winter/lente, tot rozen en dahlia’s in de zomer, en grassen, asters en eenjarigen tot aan de vorst. 

+ De tuin staat VOL. Niets zo saai als een tuin waar de beplanting laag én schaars is. We noemen het altijd 

het Hollandse model: plantje hier, plantje daar, en schoffelen maar.

+ De tuin is zowel voor mens als dier een paradijs. De mens kan er spelen, eten, plukken, tuinieren en 

ontspannen, en het dier kan er slapen, overwinteren, voeden, bestuiven, en nestelen. 



Een tuin is er om in te leven, te spelen, te leren en te kijken. Naar wat er groeit, bloeit en volwassen wordt. 

Een tuin is er niet om haast te hebben. Planten en bomen nemen de tijd, en waar we het liefst willen dat 

het morgen al volumineus en kleurrijk is, duurt het in de tuin soms een paar jaar (of zelfs langer). 

De tuin leert je dus ook om geduldig te zijn en het kleine te waarderen.

Een groene tuin is belangrijker dan ooit. Het is simpelweg de beste keuze om je tuin zo natuurlijk mogelijk 

te houden. Dat is het aandeel wat jij heel eenvoudig kunt leveren aan een beter milieu. Wat is een groene 

tuin? Zo min mogelijk tegels en zo veel mogelijk bloemen, planten en bomen, die weinig tot geen ingrij-

pen nodig hebben van jou als verzorger. Al die bloemen, planten en bomen geven voeding aan insecten 

en dieren, en houden de bodem gezond. 

WAT IS DE INVLOED VAN DEZE VISIE OP HOE MAY & JUNE EEN TUIN 
ONTWERPT EN INRICHT?

+ Tegels zijn er omdat ze functioneel zijn: natuurlijk willen we een terras om te zitten en te tafelen, maar 

liever niet groter dan nodig is.

+ We kiezen liever grind dan klinkers: grind laat zuurstof en regenwater door en behoudt daarmee meer 

bodemleven (beestjes en wormen bijvoorbeeld) dan tegels.

+ De materialen die we kiezen zijn het liefst van eigen bodem. Hardhout gebruiken we bij voorkeur 

niet, dat komt uit Azië waar het bij bossen wordt gekapt. Een duurzaam alternatief is Scandinavisch hout 

bijvoorbeeld.

+ De bodem in borders moet volledig bedekt zijn met planten of mulch (zoals houtsnippers). Een bedekte 

bodem is gezonder, heeft minder onkruid, droogt minder snel uit en houdt vocht beter vast.

+ Elke tuin heeft minimaal één boom nodig, voor vogels om in te schuilen en zuurstof in de lucht. 

+ De beplanting komt bij voorkeur van ecologische kwekerijen. Je bent niet verplicht om het daar af te 

nemen, maar het heeft wel onze sterke voorkeur. De planten zijn gekweekt zonder pesticiden en zijn ster-

ker dan die van groothandels of tuincentra. Daarnaast hebben goede kwekers een veel betere selectie. 

+ We zetten planten op de juiste plek. Dat betekent simpelweg dat ze er van nature floreren, en daardoor 

minder hulp van jou nodig hebben in de vorm van water en voeding.

+ Alle bemesting en compost die we je vragen te gebruiken moet ecologisch zijn, geen kunstmatige 

stoffen dus. Liefst ook turfvrij, zoals van Bio Kultura.

+ De tuin mag ‘rommelig’ blijven, voor dieren zoals egels en muizen, en voor insecten. Haal de gevallen 

bladeren niet allemaal weg in de herfst, en wiek niet alle vaste planten kort na hun bloei (vogels eten 

bijvoorbeeld van de zaaddozen).

DUURZAAMHEID
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STUDIO 
Sinds januari 2021 is het team uitgebreid met ontwerpers die in de studio 

werken aan maatwerk projecten. Nu we een studio met meerdere ontwerpers 

hebben kunnen we veel meer doen! We hebben in de eerste paar maanden 

van het jaar hard gewerkt om te zorgen dat het DNA van MAY & JUNE helemaal 

geïntegreeerd is en we samen werken aan hetzelfde doel, met dezelfde visie en 

op dezelfde manier. We zijn dus echt één creatief team, met dezelfde resultaten. 

Bij aanvang van een nieuw project  zal er een ontwerper worden toegewezen 

die het project zal oppakken. Zij komt dan ook langs op locatiebezoek en is het 

aanspreekpunt voor jullie als klanten. Judith zal op de achtergrond betrokken 

zijn - geen ontwerp of moodboard verlaat de studio zonder dat zij het ook heeft 

gezien en goedgekeurd. 

Het hele proces, van brainstorm tot eindproduct, moet ervoor zorgen dat jij, jullie, gemotiveerd en enthou-

siast raken om jezelf te (her)ontdekken als tuinvrouw of tuinman. We willen je laten zien wat de schoonheid 

is van elk seizoen, welke planten bijzonder zijn, hoe je voor ze zorgt, wat er leuk aan is voor kinderen, 

welke bloemen mooi blijven in een vaas, en hoe we de natuur een extra handje helpen. Het is allemaal 

belangrijk, en veel minder moeilijk dan je denkt.

Op de volgende pagina’s leggen we je uit hoe een project er uit ziet en welke tekeningen je allemaal 

krijgt. Hier alvast een opsomming van het pakket dat je aan het eind van de rit in handen hebt:

+ Een ingekleurd ontwerp 

+ Een moodboard (zoals op de pagina links)

+ Een technische tekening (met maten, materialen en omschrijvingen voor aanleg)

+ Een beplantingsplan van elke border (met de plaatsing van elke plant)

+ Een custom planting guide (met shoppinglist, instructies en beschrijving van elke plant en onderhouds-

adviezen)



STEP BY STEP
STEP 1.
We maken een offerte op maat op basis van het formaat van jullie tuin of perceel. Deze ontvangen jullie voor-

af. Bij een geaccepteerde offerte kunnen we een locatiebezoek inplannen. In een enkel geval komen we eerst 

langs voordat we een offerte maken, dat geldt voor bijzonder grote tuinen of landgoederen. Er kan sprake zijn 

van een wachtlijst, dan ben je aan de beurt zodra je op de eerste plek staat.

STEP 2. 
We plannen een kennismakingsgesprek in waarbij de ontwerper langskomt en jullie tuin bekijkt, opmeet 

en fotografeert. In dat gesprek worden ook uitgebreid jullie wensen en ideeën besproken. Jullie ontvangen 

naderhand een link naar een gezamenlijk Pinterest board waar jullie alvast wat beelden kunnen bewaren die 

voor jullie inspirerend zijn. Dat Pinterest board komt nog vaker goed van pas. Soms vragen we jullie de plat-

tegrond van de tuin die we maken op basis van de maten nog even te checken voor we verdergaan met het 

ontwerp. In een enkel geval is er een kadaster kaart nodig.

STEP 3.
Na het locatiebezoek gaat de ontwerper aan de slag met het conceptontwerp en een moodboard. Een con-

ceptontwerp is een ingekleurde tekening van de tuin met terrassen, borders, pergola’s en bomen, maar nog 

niet met specifieke beplanting. De ontwerper maakt daarbij één of twee moodboards: één voor de sfeer en 

de materialen, en één met de bomen en beplanting.

STEP 4.
In een online meeting presenteert de ontwerper het conceptontwerp. Deze ontvangen jullie ook per post in 

een mooie bewaarmap. In die meeting wordt het hele ontwerp doorgesproken. We geven daarna een termijn 

van 1 of 2 weken om feedback door te geven zodat we het ontwerp kunnen verbeteren. Die aanpassingen 

sturen we per mail door en na een definitief akkoord op het ontwerp en de gekozen beplanting zal de ontwer-

per het beplantingsplan gaan maken.

STEP 5.
Het ingerichte beplantingsplan ontvangen jullie per mail voor feedback. Het kan natuurlijk zijn dat er iets tus-

sen staat dat je net niet mooi vindt, dan kiezen we daar een alternatief voor. Op het Pinterest board verzame-

len we ook alle beplanting, dan kun je ze nog even opzoeken. Na het akkoord op het beplantingsplan maken 

we de planting guide en ontvangen jullie digitaal en per post de map met het eindproduct: de ontwerpte-

kening, moodboards, technische tekening (met maten en materialen omschreven voor aanleg), beplantings-

plan, planting guide en shoppinglist. Met dit complete pakket zijn jullie klaar om de tuin aan te leggen en te 

beplanten.

Op de volgende pagina’s kun je voorbeelden zien van het eindproduct.

Voorbeeld van een concept ontwerp

KENNISMAKING

OFFERTE

ONTWERP & BEPLANTING
FEEDBACK

EINDPRODUCT

CONCEPT ONTWERP
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PROJECT HALFWEG technische tekening
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leesplek

eiland border met 
(fruit)boom en 
onderbeplanting, 
waaronder bloeiende 
kruiden.

boerengrind of maasgrind in grindmatten ge-
legd. formaat grind 4 - 16 mm of 8 - 16 mm.

beton trede van 
Schellevis in grĳ s of 
Travertin kalksteen. maat 
100 x 37 x 15 cm.

fl extafel en stoelen

vaste bank gebouwd van 
hout. behandeld met 
steengrĳ s beits van Rambo, 
maar kan ook zwart voor 
meer lef.

nieuwe vlonders van duurzaam Scandinavisch hout. 
liefst planken van 10 cm breed, maar een bredere maat 
kan ook. bĳ  voorkeur in één lengte gelegd en blind 
bevestigd. behandeld met transparante lak of beits. 
hoogte behouden zoals die nu is.

zwarte pergola als vervanging voor zonnescherm, 
begroeid met Toscaanse Jasmĳ n of Clematis. gebruik 
een dun frame zodat het geheel niet te log wordt. kan 
ook lichter geschilderd worden, zoals de kleur van de 
garagedeuren.

border met halfhoge beplanting voor 
een 'verborgen terras'.

stapstenen van oude granieten opsluitbanden of 
gesneden tegels. zie pinterest board voor suggesties. 
de lengtematen maken wat minder uit, maar het liefst 
10 cm breed. de stenen moeten gelĳ k liggen met het 
grind, dus ruimte uitsnĳ den uit de grindmatten.

kruiptĳ m tussen de tegels en het grind, moet dus ruim-
te voor zĳ n tussen de grindmatten (iets extra ruimte 
rond stenen vrĳ laten, gekleurd waar dat nodig is).

buitenkeuken (zonder de bar zĳ kant)

luchtige hoge beplanting

'verrassingspaadje'

fruitleibomen (hoog voor meer privacy!)

garagedeuren en poort geschilderd in licht-
blauwgroene Farrow & Ball kleur. bekleding van 
de uitbouw en overige witte delen weer fris wit 
schilderen.

nieuwe klimopschutting
180 cm hoog

alle borderranden afwerken met 
een kunststof opsluitband zodat 
het grind op z'n plek blĳ ft. kan 
ook met een stalen zwarte band 
als je het zichtbaar wil hebben 
maar het groen groeit er uitein-
delĳ k overheen.

misschien toch nog 
een mogelĳ kheid 
om deze schutting te 
schilderen in steen-
grĳ s van Rambo? 
maakt het geheel 
weer veel lichter!

 0,95 m

 1,40 m

 2,50 m

 1,87 m

 1,90 m

 2,50 m

 1,43 m

 2,08 m

 1,94 m

 1,05 m 3,20 m

 1,65 m

 0,45 m

 5,30 m

 3,45 m

 0,55 m

 0,65 m

 1,28 m

 1,10 m

 1,25 m

 1,75 m  1,45 m

 2,75 m

 0,60 m

 0,30 m

 3,55 m

 2,17 m

TECHNISCHE TEKENING
Op een technische tekening vind je een niet-ingekleurd ontwerp met 

alle onderdelen, maten en materialen benoemd. Met deze tekening vragen wij een 

offerte op bij onze partner-hovenier of kun je zelf aan de slag.
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leesstoel

'eiland' met bloeiende kruiden 
en abrikoos halfstam

Amelanchier lamarckii

grind

trede van betonnen blok

fl extafel en stoelen

vaste bank
nieuwe vlonders

zwarte pergola, begroeid met Toscaanse 
Jasmĳ n of Clematis

halfhoge border voor 'verborgen' terras

stapstenen van oude granieten opsluitbanden

Ficus carica

kruiptĳ m tussen de tegels en het grind

buitenkeuken (zonder de bar zĳ kant)

luchtige hoge beplanting

'verrassingspaadje'

fruitleibomen (hoog!)

nieuwe klimopschutting

Prunus dulcis 'Robĳ n'
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PROJECT HALFWEG design back
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ONTWERP
Dit is de ontwerp tekening die jullie ontvangen van jullie project. Het gaat hierbij om de lijnen, 

functies, en materialen in de tuin. We kijken bijvoorbeeld naar de terrassen, de speelplekken, 

verticale en horizontale lijnen, schuttingen, pergola’s, bestrating, grotere bomen en heesters etc.



PLANTING GUIDE
In een speciaal voor jullie gemaakt boekje staan alle planten die we gekozen hebben voor jullie project. 

Per soort vind je een omschrijving, soms wat weetjes en vaak wat eigenschappen, zodat je meer weet over 

wat er groeit in de tuin. Natuurlijk staan er ook foto’s bij zodat je ze weet te herkennen! In het boekje vind je 

ook instructies voor het aanplanten en onderhouden, maar ook alle bollen die we gekozen hebben en de 

plaatsing daarvan, plus de shoppinglist bij een aantal kwekerijen.

BEPLANTINGSPLAN
In de hele tuin komen planten, bomen en struiken, dus is het goed om aan te geven waar exact en 

vooral: wat? Op een beplantingsplan vind je dat terug. Afhankelijk van de grootte van de tuin ontvang 

je meerdere pagina’s met delen van de tuin. Elk icoontje is één plant, zo weet je exact waar je ze neer 

moet zetten. In de planting guide vind je vervolgens de hoeveelheden per soort opgeteld.
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PROJECT HALFWEG borderplan achter
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Achillea ageratum 'Moonwalker'

Achillea millefolium ‘Schneetaler’

Allium atropurpureum

Allium nigrum

Allium tuberosum

Allium schoenoprasum

Anemone ‘Dreaming Swan’

Anemone 'Honorine Jobert'

Aquilegia vulgaris ‘Rose Barlow’ 

Aquilegia vulgaris ‘White Barlow’

Aster cordifolius 'Little Carlow'

Astrantia major ‘Superstar’

Briza media 'Tinkerbell'

Calamintha nepeta

 

Echinacea ‘White Swan’

Echinacea purpurea 'Magnus'

Foeniculum vulgare ‘Rubrum’

Geranium ‘Alba’

Geranium ‘Lilac Ice’

Geum ‘Apricot Pearl’

Knautia arvensis

Mentha sylvestris

Papaver somniferum

Persicaria amplexicaulis 'Rosea'

Persicaria bistorta superba

Rubus idaeus 'Ruby Beauty'

Optionele eenjarigen:

Cosmos bipinnatus

Daucus carota

Hesperis matronalis

prunus padus 'colorata'

prunus armeniaca
 'tros oranje'

amelanchier 'ballerina'

buddleja davidii 
'pink delight'

ficus carica

fruitleibomen

kruidenborder

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Salvia sylvestris 'Serenade'

Stachys officinalis ‘Rosea’

Thymus 'Caborn Wine and Roses'

Verbena bonariensis

Vinca minor alba

Viola cornuta ‘Boughton Blue’

Viola cornuta ‘Wisley White’
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T 9 keer langs rood 
gearceerde stenen op TT

langs poort:
'The Albrighton Rambler' 
van David Austin
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Vanaf 2022 kunnen we jullie project ook begeleiden in de aanleg! We hebben gemerkt dat het voor 

klanten lang niet altijd makkelijk is om een (goede) hovenier te vinden, maar ook dat onze ontwerpen 

niet altijd worden uitgevoerd zoals we ze hebben bedacht. Met de komst van hovenier Albert in ons team 

hebben we de know-how en skills in huis om samen met partner-hoveniers onze ontwerpen tot in detail uit 

te voeren en tot leven te brengen. Albert doet zelf geen aanleg (meer), maar heeft alle technische kennis 

in huis om de partners goed te begeleiden. 

Als we een partner hebben die in jullie regio werkt, zullen we in overleg met jullie de partner vragen om 

een offerte te maken voor de aanleg van jullie tuin. Wij zorgen ervoor dat de hovenier goed gebriefd 

wordt, maar eventueel ook langs kan komen om de tuin te bekijken. De offerte checken wij ook voor jullie, 

om te kijken of alles klopt en er niets vergeten is. 

Als jullie de offerte accepteren, zorgen wij er vervolgens voor dat de hovenier alles nodig heeft om aan de 

slag te kunnen. Tijdens de start en oplevering komen we langs om het werk te bekijken en te checken, en 

we zijn er voor jullie en de partner om vragen te beantwoorden en het proces verder te begeleiden. Het 

is onze bedoeling dat we jullie en de hovenier ontzorgen, maar vooral dat de tuin wordt zoals we deze 

bedacht hebben en op een duurzame manier wordt aangelegd.

Wat levert jullie dit op?
+ Je hoeft zelf geen hovenier te zoeken én je hebt veel minder te maken met wachtlijsten in de huidige 

drukte.

+ We werken met vaste betrouwbare partners met een zelfde visie op duurzaamheid en afwerking. Je kunt 

er dus op vertrouwen dat je er kwaliteit voor terug krijgt.

+ We nemen jullie veel uit handen, want een groot deel van de communicatie gaat via ons. 

+ Als er iets in het ontwerp aangepast moet worden zal de partner dat met ons (en waar nodig met jullie) 

bespreken en kunnen we snel schakelen zodat het ontwerp blijft zoals het moet zijn.

+ Wij doen zelf de inkoop van de vaste planten en op termijn van alle levende materialen. Zo weten we 

zeker dat de juiste planten in de tuin komen te staan en er geen alternatieven worden gekozen die we 

minder mooi vinden. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om de beplanting er zelf in te zetten.

+ We kunnen jullie van A tot Z begeleiden, met als eindresultaat een tuin die écht MAY & JUNE is.

Voor deze aanlegbegeleiding rekenen we een percentuele fee van 5% over de factuur van de hovenier. 

Deze zullen we apart, halverwege of na oplevering, aan jullie factureren. De hovenier betaalt zelf ook een 

fee.

NIEUW: AANLEG

Aanlegbeleiding door MAY & JUNE betekent dat het tuinontwerp precies wordt uitgevoerd zoals we dat voor ogen hebben, op hoog niveau met een duurzame standaard.



+ WAT KOST EEN ONTWERP?
We maken voor elk project een offerte op maat, maar het 

instaptarief is 1500 euro inclusief btw. We rekenen altijd 

een totaalprijs op basis van onze eigen schatting van het 

aantal uur dat we verwachten bezig te zijn. We rekenen niet 

een startprijs voor een concept ontwerp om daarna per uur 

de uitwerking te doen. Dat is onduidelijk en onzeker voor 

beide partijen - jij als klant weet niet precies hoeveel het nu 

echt gaat kosten, en wij weten niet precies of het oké is om 

meer uren te spenderen aan de klus. Daarom een all-in prijs, 

zonder verrassingen. Werken we er langer aan? Dan doen 

we dat op eigen rekening. Zijn er wijzigingen? Dan voeren 

we die door. (Dit valt wel binnen de twee correctierondes, 

daarbuiten betaal je wel per uur.)

+ HOE LANG DUURT HET HELE TRAJECT?
Het volledige traject, van kennismakingsgesprek tot 

eindpresentatie, neemt ongeveer 10 - 16 weken in beslag, 

afhankelijk van de grootte van het project. Het is voor ons 

heel belangrijk dat je je goed houdt aan de feedback termij-

nen zodat we vlot door kunnen met de volgende fase.

+ WAT ALS WE HET CONCEPTONTWERP NIET MOOI 
VINDEN?
We zetten deze vraag er maar gewoon tussen, want het kan 

gebeuren, hè! Voel je er niet schuldig over. Jullie betalen 

ons om iets te ontwerpen waar je echt blij mee bent, en dus 

kan het soms gebeuren dat we de plank mis slaan. Jullie krij-

gen na de tussenpresentatie altijd één tot twee weken om 

het te laten bezinken. Daarna vragen we jullie om feedback, 

of checken we of de punten die we tijdens de presentatie 

hebben opgeschreven nog steeds van kracht zijn. En als 

het zo is dat er écht niets mooi is aan het eerste ontwerp: 

dan beginnen we opnieuw. Let wel: we hebben die kans 

één keer. Dus we gaan dan nog beter luisteren naar jullie 

suggesties, zodat het niet een tweede keer gebeurt. 

+ WAT IS HET PIEKSEIZOEN?
Van februari tot mei zitten we ramvol. De zomer is rustig, 

maar de drukte begint in september opnieuw. Iedereen wil 

natuurlijk een mooie tuin zodra het mooie weer begint. Ook 
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hoveniers zijn dan op hun allerdrukst. Met onze partners helpen 

we je sneller aan een plekje, maar het proces van A tot Z duurt 

vaak langer dan je denkt.

+ IS ER OOK EEN LAAGSEIZOEN?
Tegenwoordig niet echt, al is de zomer wel rustiger.

+ KUNNEN WE IN DE TUSSENTIJD AL BEGINNEN MET DE 
TUIN VOORDAT HET BEPLANTINGSPLAN AF IS?
Dat kan! Als jullie willen kunnen we de technische tekening afle-

veren na het akkoord op het ontwerp. Met die tekening kunnen 

we offertes opvragen bij onze partner-hoveniers. De beplanting 

komt dan later.

+ WANNEER IS HET DE BESTE TIJD VOOR BEPLANTING?
Zolang het niet vriest kun je aanplanten, maar vaak is het wel 

prettig als de grond al wat opgewarmd is. De maanden april en 

mei zijn dus top, maar het najaar is nog beter. Dan kunnen de 

planten al een groeispurt maken voordat ze in winterrust gaan en 

drogen ze niet uit wanneer de zomer komt. Dan heb je de zomer 

daarna dus grotere en sterkere planten.

+ WERKEN JULLIE SAMEN MET HOVENIERS?
Ja! We hebben partners om jullie tuin aan te leggen en begelei-

den dat proces heel graag, maar je bent het niet verplicht. Meer 

over aanleg lees je op de pagina’s hiervoor. We vertellen je er 

tijdens de intake ook meer over. 

+ IS ALLEEN EEN ONTWERP OF BEPLANTINGSPLAN OOK 
EEN OPTIE?
Alleen een ontwerp zonder beplantingsplan is niet mogelijk, 

maar alleen een beplantingsplan wel. We maken graag een 

offerte voor je!

+ NEMEN JULLIE OOK BOLLEN EN EENJARIGEN MEE IN 
HET BEPLANTINGSPLAN?
Zeker. Bloembollen spelen een grote rol in onze beplanting en 

naar wens geven we je een paar suggesties voor eenjarigen die 

erbij passen. 



INTERESSE?
Neem contact op via onderstaande gegevens. 
Stuur een aanvraag met de maten en foto’s van je tuin naar

hello@studiomayandjune.com en je krijgt snel een reactie van ons.


