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Tuincentrum Florahof
Burg Legroweg 34
9761 RC Eelde
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Artyflor Garden Creations
Westerse Drift 60
9752 LJ Haren
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Nooit meer tuinzorgen dankzij Tuincentrum
Florahof en Artyflor Garden Creations
Nooit hoeven mensen
en bedrijven uit Eelde
en Haren en de wijde
omgeving zich nog zorgen
te maken om hun tuin.
Twee samenwerkende
bedrijven hebben zo’n
uitgekiend en uitgebreid
concept dat alle wensen
kunnen worden vervuld.
Tuincentrum Florahof
uit Eelde heeft alle denkbare tuinartikelen in het
assortiment en beschikt
over een hoveniersbedrijf,
Artyflor Garden Creations
uit Haren blinkt uit in het
ontwerpen van de mooiste
tuinen. De beide ondernemingen ondersteunen
en adviseren elkaar.
De liefhebbers van tuinen
weten zich bovendien
verzekerd van topkwaliteit
en een uitstekende service.

Tuincentrum Florahof.

H

Het besluit tot samenwerking was voor Theo Ubels (eigenaar van
Tuincentrum Florahof) en Marleen Molenaar (Artyflor Garden
Creations) in feite een logische keuze. ‘We voelen elkaar heel
goed aan en we weten van elkaar dat we heel weinig fouten
maken. Onze bedrijfsfilosofieën sluiten precies op elkaar aan.’
Waar Marleen Molenaar aan toevoegt: ‘Theo bewaakt zijn kennis
op een dusdanig hoog niveau dat hij mensen behoedt voor
impulsaankopen. Het is nogal wat, al die verleidingen die in
Tuincentrum Florahof staan uitgestald.’
Tuincentrum Florahof mag zonder meer een paradijsje voor de
tuinliefhebbers worden genoemd. Op het terrein van twee hectare
aan de Burgemeester Legroweg, waar het bedrijf al sinds 1963 is
gevestigd, is alles te vinden. Zoals talrijke planten, gereedschappen, accessoires, tuinhout, tegels, sierbestrating, grind, grondstoffen, blokhutten, speeltoestellen en vijvers.
Het gaat er bij Tuincentrum Florahof anders aan toe dan bij de

nog grotere tuincentra. Theo Ubels: ‘We sturen de mensen niet
met een karretje langs een aangegeven routing. Ze lopen dan het
risico dat ze verkeerde artikelen kopen. Wij helpen iedereen
persoonlijk, we begeleiden hen. We zijn laagdrempelig en willen
dat de mensen zich op hun gemak voelen. Als mensen graag een
vijver in hun tuin willen dan adviseren we hen over de pomp,
de grootte van het filter en de geschikte uv-lamp. Dan krijg je een
vijver waarvan de componenten exact op elkaar zijn afgesteld.
Ook met de koudwatervissen gaan we heel zorgvuldig om.
De vissen vereisen een speciale behandelwijze, bijvoorbeeld om
ziektes te voorkomen. Je moet er veel aandacht aan schenken.
Als je iets doet, moet je het goed doen.’
Theo Ubels en zijn medewerkers zijn met hun tijd meegegaan.
‘Het assortiment is de laatste tien, vijftien jaar sterk vernieuwd en
veel ruimer geworden’, vertelt Ubels. ‘Vroeger was er veel vraag
naar ribes, jasmijn en fuchsia. Maar als gevolg van klimatologische
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herstelt ook verwaarloosde tuinen in de oude glorie. Over haar
werkwijze zegt Marleen Molenaar: ‘Als ik benaderd word, ga ik
altijd naar de mensen toe. Ik wil hun leefomgeving voelen, zien
hoe ze wonen en weten hoeveel tijd ze hebben om in de tuin
door te brengen. Je eigen indruk, de wensen van de klant, de
foto’s die ik neem van de tuin, de maten die ik opneem, de architectuur van het huis en de impressie van de omgeving komen
allemaal samen in één ontwerp. Ik laat alle indrukken een paar
dagen bezinken en dan begin ik met de uitwerking van de
ideeën.’
Haar intuïtie en haar vakkennis komen Marleen Molenaar bij
elk ontwerp goed van pas. ‘De balans kun je niet meten, die moet
je voelen. Ik ga vaak voor een sobere, strakke, symmetrische
vormgeving. Zonder overdaad, anders wordt het onrustig.
Maar losse, weelderige beplanting verzacht juist de strakke lijnen.
Een goede tuin wordt met de jaren alleen maar mooier, want
dan komt die tot wasdom.’

Theo Ubels en Marleen Molenaar.

veranderingen zijn de laatste jaren allerlei mediterrane planten
in trek. Niet alle nieuwe planten zijn blijvers, maar bij vrij veel
planten is dat wel het geval. De tijd van de begonia’s is definitief
voorbij. Ook de materialen zijn veranderd. De spoorbielzen
hebben allang plaatsgemaakt voor heel andere attracties.’
Tuincentrum Florahof laat niets aan het toeval over. Alle tuinproducten kenmerken zich door een goede kwaliteit. De houtproducten zijn van Hillhout, de gereedschappen van Wolf, de
meststoffen van DCM en de park- en vijverproducten van
Messner. Allemaal A-merken.
Het hoveniersbedrijf van Tuincentrum
Florahof is gespecialiseerd in de aanleg
en onderhoud van tuinen. Deze tak is
VCA-gecertificeerd. De hoveniers zijn
gediplomeerde vakmensen, voorzien
van de meest moderne gereedschappen.
Ze gaan te werk volgens de strenge
consumentenvoorwaarden van de VHG,
de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners, een extra kwaliteitswaarborg
voor de klant. Theo Ubels: ‘Bij de oplevering moet een tuin er perfect uitzien.
Als er daarna ook maar één tegeltje
verzakt, gaan we er meteen heen om
dat te herstellen. We bieden onderhoudscontracten op maat voor particulieren,
instellingen en bedrijven. Compleet
beheer van de tuin is mogelijk, maar we
verrichten ook incidenteel onderhoud
tijdens bijvoorbeeld vakanties. We laten
de mensen nooit aan hun lot over.’

‘Ik adviseer de mensen altijd om planten te kiezen die na elkaar
bloeien. Anders is alles in één keer uitgebloeid. Het is natuurlijk wel van belang dat je precies weet hoe je het groeiseizoen
maximaal kunt verlengen, van de eerste sneeuwklokjes tot en met
de laatste herfstbloeiers. Planten met verschillende bladvormen
zijn aan te bevelen. Ze kunnen de tuin een heel mooi aanzicht
geven, ze zorgen voor variëteit.’
Marleen Molenaar: ‘Het voortraject, dus voordat de uitvoering
aan Tuincentrum Florahof wordt overgedragen, is onvoorstelbaar
arbeidsintensief. Een tuin moet altijd technisch en esthetisch
verantwoord zijn. Je hoeft een tuin niet in één keer aan te leggen,
maar die moet je wel in zijn geheel ontwerpen. Mijn rol is bijna
altijd om mensen groot te leren
denken zonder daarbij de details uit
het oog te verliezen. Als een ontwerp
klaar is, laat ik het door Theo Ubels
nog eens beoordelen. Dat houdt
me scherp. Theo is iemand die mijn
ideeën begrijpt en ze uit kan voeren.
We helpen elkaar bij de uitwerking
van elkaars werk, we geven elkaar
adviezen en we leveren commentaar
op elkaars ideeën.’

Artyflor Garden Creations staat garant
voor prachtige tuinontwerpen en deskundige tuinadviezen. Marleen Molenaar
werkt tien jaar zelfstandig. Ze heeft naast
een voltooide hoveniersopleiding een
grote planten- en bomenkennis. Ze ontwerpt niet alleen nieuwe tuinen, maar
Tuinontwerp van Artyflor Garden Creations met rechts het resultaat.

Tuincentrum Florahof
Burg. Legroweg 34
9761 RC Eelde
t. 050 309 47 56
f. 050 309 52 36
e. info@tuincentrumflorahof.nl
i. www.tuincentrumflorahof.nl

Openingstijden:
ma.-do. 07.30 - 18.00 uur
vr.
07.30 - 20.00 uur
zat.
08.00 - 17.00 uur

KIJK op het noorden

Artyflor Garden Creations
Westerse Drift 60
9752 LJ Haren
t. 050 535 10 60
e. marleenmolenaar@gmail.com
i. www.artyflor.nl
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ARTYFLOR
Garden Creations
Al 10 jaar waarborg
voor stijlvolle en tijdloze tuinen

www.artyflor.nl
050-5351060

&

Tuincentrum Florahof
Voor al uw groene wensen,
Zijn wij de geschikte mensen
Burg J.G. Legroweg 34
9761 TC Eelde
Tel. 050-3094756
Fax. 050-3095236

