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Ineens is het zover, u heeft een woning of kavel gekocht binnen het prachtige 

nieuwbouwproject Annahaeghe. Het eerste gesprek bij de makelaar is reeds achter de 
rug, waarin het waarschijnlijk veel over uw wensen ten aanzien van de woning is gegaan 
terwijl uw toekomstige woning ingebed is in een prachtige groene setting. In deze 
brochure willen wij u dan ook de mogelijkheden voor uw tuin presenteren, waarbij De 
Middelpas Hoveniers, hovenier van het gehele Annapark, u volledig kan ontzorgen.

Hoewel de veelbelovende sociale en culturele 
aspecten van het Annapark nog volop in 

ontwikkeling zijn, wordt het u bij een bezoek aan 
het Annapark snel duidelijk dat de uw toekomstige 
leefomgeving heel speciaal is. De karaktervolle 
gebouwen in eclectische stijl, de prachtig mooie 
bomen die de lanen en gebouwen ontfermen met 
groen en uiteraard alle flora en fauna van het park, 
zorgen voor een zeer bijzondere en unieke omgeving.

De Middelpas Hoveniers zijn dan ook enorm trots 
dat we, vanaf het begin van dit project, mee 
hebben mogen werken aan het onderhouden en 
verbeteren van het Annapark. Van bodem
onderzoek en het onderhoud van monumentale 
bomen, tot de vliegroutes van de vleermuizen, wij 
kennen dit park inmiddels door en door en leren 
elke dag weer iets nieuws.

Het Annapark heeft een speciaal plekje in ons hart 

gekregen. Vandaar dat De Middelpas Hoveniers 
met haar ervaring, kennis en feeling met het park, 
ook u graag van dienst is om uw tuin helemaal naar 
uw wens te ontwerpen en te realiseren. Zo kunnen 

wij er samen voor zorgen dat het groene en 
bijzondere karakter wordt versterkt door een 
passende inrichting van uw privé domein. 

In deze brochure presenteren wij ter inspiratie drie 
verschillende tuinstijlen, die uitstekend passen 
binnen het Annapark. Maar uiteraard zijn uw 

wensen voor ons leidend. Wilt u een compleet 
overzicht van de tuinstijlen en een indicatieprijs 
ontvangen? Laat dan uw gegevens achter op: 
www.demiddelpas.nl/annahaeghetuinidee/

Wij wensen u veel tuininspiratie en komen graag 
met u in contact om samen met u uw tuin helemaal 
naar eigen wens vorm te geven.

Robert van Gerven

Directeur De Middelpas Hoveniers



Een onderhoudsvriendelijke tuin met een luxe tijdloze uitstraling die perfect aansluit bij 
de exclusieve uitstraling van Annahaeghe. Keramische tegels afgewisseld met gebakken 
klinkers. Wilt u een mooie overkapping of vijver erbij? Geen probleem, wij zorgen dat uw 
ideeën naadloos worden verwerkt in uw eigen tuin!

Binnen Tuinstijl ‘Maastricht’ vindt u:
•  Tuinpaden in een combinatie van keramiek 

tegels, gebakken klinkers en staptegels

• Terras van keramische tegels
•  Oprit van TTE Panelen  

die worden ingezaaid met gras
•  Grindstrook langs het huis, 

onderhoudsvriendelijk
•  Taxushaag, hekwerk  

en een poort als tuinafscheiding
•  Circa 132m2 beplanting waaronder meer

stammige heesters incl. bodemverbetering
 

• Gazon voorzien van bodemverbetering
•  Eigen bron, eigen pomp en  

complete eigen beregening
• Pergolas over de paden
•  Aluminium frame als overkapping  

aan uw huis om zo uw tuin beter  
te verbinden met uw woning

• Passende verlichting
• Een spiegelvijver
•  Tuinhuis van Douglashout 

in formaat 3 x 4 meter 

Tuinstijl: "Maastricht" | Keramische tegels en gebakken klinkers 

Schaal 1:50 op A0

J.A.Appel 20200617H V1.1

Houten pergola's geven de tuin hoogte en breken
de lange zichtlijnen.

TTE platen als oprit.
Hier groeit gras doorheen en draagt bij 
aan de groene uitstraling van het park.

Beplanting alle borders nog nader in te vullen

Haagbeuk 

Taxushaag tot aan oprit

Taxushaag tot aan oprit

Gazon

Gazon

Hoogstam/meerststamige boom, soort nader te bepalen

Gazon

Haagbeuk

Hoogstam boom, soort nader te bepalen

Terras van keramische tegels, soort
nader te bepalen.

Luxe overkapping aan huis

Luxe overkapping van hout

Tuinpad van gebakken klinkers

Houten schutting met tuinpoort t.b.v. privacy

Keramische staptegels 60x120cm
soort nader te bepalen

Tuinterras van keramische tegels

Optioneel kan er een vijver of waterelement
geplaatst worden.

Wilt u een compleet overzicht van tuinstijl Maastricht en een indicatieprijs ontvangen?  
Laat dan uw gegevens achter op: www.demiddelpas.nl/annahaeghe-tuinidee/

T U I N S T I J L  M A A S T R I C H T



Tuinstijl: "Holland" | Beton en 'Oud Hollandse' tegels

Schaal 1:50 op A0

J.A.Appel 20200707H V1.2

Lage blokhaag

Oudhollandse beton staptegels
op een grind bed

Kleurijke beplanting van cica 60-80cm hoog.
Soorten nader te bepalen.

Smalle haag van Haagbeuk, circa 60cm hoog

Houten pergola's geven de tuin hoogte en breken
de lange zichtlijnen.

TTE platen als oprit.
Hier groeit gras doorheen en draagt bij 
aan de groene uitstraling van het park.

Verharding van gevlinderd beton

Beplanting nog nader in te vullen

Haagbeuk

Taxushaag

Taxushaag tot aan oprit

Oudhollandse beton staptegels
op een grind bed

Gazon

Gazon

Hoogstam boom, soort nader te bepalen

Blokhagen

Pergola overkapping

Terras gevlinderd beton

Terras gevlinderd beton

Lage Blokhaag

Houten pergola's

Pad van gevlinderd beton

Grindstrook
Een prachtige, rustige tuin met Oudhollandse betontegels, grind vakken en uiteraard 
verschillende soorten begroeiing. Stijlvol en daarmee passend bij het karakter van 
Annahaeghe, maar tevens een goede keuze als u tegen een vriendelijk budget toch een 
complete tuin wilt realiseren. 

Binnen Tuinstijl ‘Holland’ vindt u:
•  Tuinpaden gerealiseerd met  

Oudhollandse betontegels, grind,  
staptegels en delen van gevlinderd beton.

•  Terras van grootformaat Oudhollandse tegels  
en gevlinderd beton.

•  Oprit van TTE Panelen  

die worden ingezaaid met gras
•  Grindstrook langs het huis,  

onderhoudsvriendelijk
• Gazon voorzien van bodemverbetering

•  Taxushaag, hekwerk  
en een poort als tuinafscheiding

•  Circa 71m2 beplanting incl.  

bodem verbetering  
en hoogstam boom

•  Eigen bron, eigen pomp en  
complete eigen beregening

• Pergolas over paden
• Open overkapping / pergola’s op het terras
• Passende tuinverlichting.

Wilt u een compleet overzicht van Tuinstijl ‘Holland’ en een indicatieprijs ontvangen?  
Laat dan uw gegevens achter op: www.demiddelpas.nl/annahaeghe-tuinidee/

T U I N S T I J L  H O L L A N D



Tuinstijl: "Canvas" | Gazon en Beton 

Schaal 1:50 op A0

J.A.Appel 20200618H V1.1

TTE platen als oprit.
Hier groeit gras doorheen en draagt bij 
aan de groene uitstraling van het park.

Haagbeuk 

Taxushaag tot aan oprit

Taxushaag tot aan oprit

Gazon Gazon

Haagbeuk Gazon Gazon

Grindstrook

Tuinpad van betonklinkers

Tuinpad van betonklinkers

Terras van betonklinkers

Betonbandjes

Wilt u een mooi vertrekpunt voor uw toekomstige tuin, waarbij het voorwerk al is 
gerealiseerd, maar u nog niet in de gelegenheid bent om over de precieze inhoud na te 
denken? Kies dan voor deze optie! De naam ‘Canvas’ zegt het al, het doek ligt klaar. 
Vervolgens wordt er ‘geschilderd’ op een moment dat inspiratie de ruimte krijgt. Uiteraard 
kunnen de paden en een terras alvast worden aangelegd en het gazon worden voorbereid. 

Binnen de Tuinstijl ‘Canvas’ vindt u:
• Tuinpaden van betonklinkers
• Terras van betonklinkers

•  Oprit van TTE Panelen  

die worden ingezaaid met gras
•  Grindstrook langs het huis, 

onderhoudsvriendelijk

•  Taxushaag, hekwerk  
en een poort als tuinafscheiding

• Gazon voorzien van bodemverbetering
•  Eigen bron, eigen pomp  

en complete eigen beregening

Wilt u een compleet overzicht van Tuinstijl ‘Canvas’ en een indicatieprijs ontvangen? 
Laat dan uw gegevens achter op: www.demiddelpas.nl/annahaeghe-tuinidee/

T U I N S T I J L  C A N V A S
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OPDRACHTGEVER 

Renschdael Groep

GEBIEDSONTWIKKELING

Renschdael Groep

HOVENIER

De Middelpas

Bezoek op afspraak 0478 692432:
Groenstudio de Middelpas
Sint Annalaan 6 te Venray of
Schoolstraat 19A te Swolgen

ANNAHAEGHE  

IS ONDERDEEL VAN:

AN AN
PARK
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