Florera onderscheidt zich door sterke samenwerking

“Ieder mens is uniek,

iedere tuin dus ook”

Dertien jaar geleden startte Marjan de Koning met het ontwerpen
van tuinen. Inmiddels is haar bedrijf Florera uitgegroeid tot een gerenommeerd adviesbureau waarbij aan alle wensen van de klant kan
worden voldaan. Door haar jarenlange samenwerking met diverse
bedrijven kan ze nu totaalconcepten aanbieden. “En dat is heel belangrijk want een tuin tot stand laten komen, is tegenwoordig bijna
hetzelfde als een huis bouwen. Soms werken we wel met zeven bedrijven samen bij een project. Dat vraagt een grote flexibiliteit, inzet
en passie van alle betrokken partijen. Daarbij hebben we gezamenlijk
één eindresultaat voor ogen: die sublieme, sfeervolle tuin creëren.”
Ze heeft een bijzondere benadering om tot een ontwerp van haar
tuinen te komen. Het liefst al voor of tijdens de bouw van een nieuw
huis wil ze er met haar tuinadvies bij betrokken zijn. “Dat geeft mij
niet alleen wat extra tijd, maar uiteindelijk zal het ook voor de klant
voordeliger zijn. Want bij een moderne tuin komt heel wat kijken:
hoveniers, elektriciens, waterspecialisten, metselaars, kwekerijen,
verlichtingsexperts et cetera. Als de basiselementen aanwezig zijn,
bespaart dat uiteindelijk de klant dubbele kosten.”

Persoonlijk gesprek
Met iedere klant gaat ze een persoonlijk gesprek aan. Ze probeert
zich zoveel mogelijk in te leven in de persoon en de omstandigheden.
Bij binnenkomst geeft ze haar ogen dan ook goed de kost. “Wat
voor mensen zijn het? Hoe staan ze in het leven? Dat zijn voor mij
essentiële aspecten om te weten. Daarbij is de ligging en het toekomstige gebruik van de tuin uiteraard ook van groot belang. Zijn er
kinderen of dieren? Of personen die slecht ter been zijn? Dan houd
ik daar rekening mee in mijn ontwerpen. Voor mij is iedere persoon
uniek en dus ook iedere tuin.” Hoewel Florera nadrukkelijk onafhankelijk te werk gaat, heeft Marjan de Koning wel een nauwe samenwerking met andere bedrijven. “Ik creëer de sfeer, de geur, de kleur
en de warmte van de tuin, maar kan dat uiteraard niet alleen. We zijn
nu bijvoorbeeld bezig in Asten. Daar werk ik samen met meerdere
bedrijven, onder andere hoveniersbedrijf Niels der Kinderen uit Best
en Trendvijvers uit Wanssum. Twee experts op hun eigen gebied. Samen zorgen we ervoor dat alles perfect verloopt en voldoet aan onze
eigen hoge kwaliteitseisen en uiteraard de wensen van de klant.”

“Ik creëer de unieke sfeer, geur,
kleur en warmte van de tuin”

Rookverbod

“Man en vrouw zijn het zelden eens over de inrichting van de tuin. Voor mij is de uitdaging om
aan het einde van de rit twee tevreden personen te hebben. En als dat inderdaad lukt, dan geeft
me dat enorm veel voldoening.” De passie voor tuinen spat er vanaf bij Marjan de Koning. De

Florera richt zich inmiddels ook nadrukkelijk op de inrichting van
openbare ruimte. Als voorbeeld geeft De Koning daarvoor het naderende rookverbod in ons land. “Hoe gaan cafés, restaurants, maar
ook bedrijven daarmee om? Ze zullen veelal een rookgelegenheid
gaan creëren in de buitenlucht. Ik hoop daar met Florera succesvol
op in te kunnen springen.”

Florera
Tuinadvies, ontwerp, realisatie en decoratie

tuinontwerpster van Florera uit Heeze kan door haar persoonlijke benadering en brede netwerk
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voor iedere klant een unieke tuin ontwerpen en realiseren.

Zie ook: www.nielsderkinderen.nl, www.trendvijvers.nl

50

51

