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Melle Wierper is eigenaar van Groenpartners met een passie voor groen 
en historie. Ze is tuinarchitecte van zowel kleine stadstuinen als grote, 
landelijke tuinen. Melle is een enorm voorstander van het gebruik van 
vaste planten op grote en kleine schaal.

 Melle Wierper,
 GROENPARTNERS

32 TUIN INSPIRATIE  | TUIN INSPIRATIE  | 



Uw tuin is een plaats waar u zich 

thuis voelt. Die ook na jaren nog 

steeds prettig ‘zit’, als een oude 

jas die vertrouwd om u heen valt. 

Waar het heerlijk bijkomen is na 

een drukke dag. Genietend  van 

een goed glas wijn of een geurend 

kopje koffie. Een plek om gezellig te 

dineren met vrienden, verhalen te 

vertellen aan familie of helemaal op 

te gaan in een spannend boek. Een 

tuin die karakteristiek is, helemaal 

passend bij uzelf, uw huis en uw 

omgeving. Groenpartners realiseert 

uw tuin met een absolute passie voor 

groen én geschiedenis. Creatief en 

ambachtelijk.

Creatief en 
      ambachtelijk
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De ontwerpen borduren 
voort op de kracht van de 
plek en haar historie
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KRACHT 
VAN DE 

PLEK
Inspiratie, vakkennis en tientallen jaren ervaring van Groenpartners staan garant 

voor creatieve ontwerpen en ambachtelijk hovenieren. Bij elk ontwerp letten we 

op zijn de wensen van de bewoners, de kenmerken van het gebouw of de woning 

én de kenmerken van het landschap. Dat kan ook een stedelijk landschap zijn. De 

ontwerpen borduren voort op de kracht van de plek en haar historie. Dit betekent vaak 

dat historisch onderzoek een essentieel onderdeel is van ons werk. We ontwerpen en 

leggen bijvoorbeeld tuinen aan bij oude boerderijen. Als we weten waar het erf vroeger 

voor gebruikt is, kunnen we daarop voortborduren en dat in perfecte harmonie laten 

aansluiten op de woning. 
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Ieder ontwerp is origineel en 

persoonlijk. Het is fijn als u zich 

thuis voelt in een tuin die groeit en 

bloeit, waar leven is en die leven 

biedt. Op de toekomst gericht, maar 

met de wortels in het verleden. 

Onze kennis van historisch groen 

maakt Groenpartners uniek. Wij 

hebben gespecialiseerde kennis van 

historisch fruit, boerenerven, jong-

historische tuinen, landgoederen en 

buitenplaatsen langs de Vecht. Dat wil 

niet zeggen dat we alleen historische 

tuinen aanleggen. Ook moderne 

tuinen leggen wij aan, mits ze passen 

bij de woning én de landelijke of 

stedelijke omgeving. Uitgangspunt 

blijft dat iedere tuin na verloop van 

tijd als een vertrouwde jas om u heen 

valt. Het is úw tuin.

ORIGINEEL
ONTWERP
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In uw tuin zijn rust, ruimte, sfeer en een mooi lijnenspel belangrijk
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HARMONIEUS 
EN 
STIJLVOL

Wij streven naar duurzaamheid. Een tuin heeft tijd nodig om tot wasdom te 

komen en daar zijn alle materialen op afgestemd. In alle fasen van het project 

zorgen we ervoor dat er geen kwaliteitsverlies optreedt: bij het ontwerpen, de 

beplantingsplannen, de realisatie, het advies en de uitvoering van regulier 

onderhoud, het snoeionderhoud van (fruit)bomen en bij het leveren en aanbrengen 

van grote hagen en bomen. Schoonheid uit zich in creatieve en originele 

ontwerpen. Een onverwachte struik, een stalen rand langs het gras, een verrassend 

plekje. Essentieel in uw tuin zijn rust, ruimte, sfeer en een mooi lijnenspel. Met de 

juiste bloem op de juiste plek, de juiste boom op de juiste plaats. Harmonieus en 

stijlvol. 
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Voortdurend blijven wij ons inzetten om onszelf 

en ons vak te verbeteren. Daarom zijn wij lid 

van de Tophoveniers. Een organisatie van 

vooraanstaande hoveniers die streeft naar 

absolute perfectie in ontwerp en uitvoering. 

We wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. 

Wij scherpen elkaar aan. Zo kunnen we modern 

vakmanschap op een hoog niveau blijven 

combineren met onze kennis van het ambacht. 

Zo blijft uw tuin ook na jaren een heerlijke plek 

om tot rust te komen. Een prachtige ambiance 

waar u levenslang van kunt genieten! 

Top
hoveniers
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Wij combineren 

modern 

vakmanschap 

met onze 

kennis van het 

ambacht
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