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“Hovenier zijn is een vak, 
een prachtig vak. Net als het 
ontwerpen van een tuin en 
het aanleggen ervan. Daarom 
hebben wij op al die gebieden 
specialisten in huis. Wij 
geloven in specialisme. Om 
vervolgens samen te werken 
en tot de mooist denkbare 
tuin te komen.”

Wij zijn        
Siebers is een zorgvuldig opgebouwd bedrijf van vakgebieden met een ambitieus en gezamenlijk doel. Wij 
ontwerpen, realiseren en onderhouden de mooiste tuinen en exclusieve buitenruimtes. Die fijne omgeving 
thuis die je eigenlijk altijd al wilde. Of nee beter nog. Net iets fijner, omdat we met aandacht en details de 
voorstelling willen overtreffen. Wij weten en regelen het allemaal. Want we hebben de juiste mensen in 
huis voor alles buiten het huis.

A Touch of Gold van Siebers is herkenbaar en maakt het voor de buitenwereld uniek. Zoals een 
vingerafdruk. Met persoonlijke en kenmerkende lijnen, maar altijd een geheel. Precies zoals een Siebers 
tuin.

    Siebers

Stap 1

Studio Siebers 
De mooiste tuin begint met het juiste ontwerp.

Stap 2

Siebers Projecten
Van ontwerp naar echt, we gaan aan de slag.

Stap 3

Siebers Styling
Voor meer functionaliteit, beleving en 
verrassing.

Stap 4

Siebers Hoveniers
Een goed onderhouden tuin groeit en blijft 
zoals het bedacht is.



6 SIEBERS EXCLUSIVE MAGAZINE

In
-l

it
e 

fo
to

g
ra

fi
e

 Si
eb

er
s 

g
ro

ep
O

u
td

oo
r 

d
es

ig
n

Tu
in

aa
n

le
g

7SIEBERS EXCLUSIVE MAGAZINE



“Voor mij mag een tuin echt een tuin zijn. Natuurlijk kij-
ken we altijd naar aansluiting met het huis, het zicht en 
omgevingsfactoren. Maar een tuin is geen huis, geen 
kamer. Een tuin vraagt om een ander gevoel. Wij gaan 
met onze ontwerpen voor dat gevoel, voor de échte 
beleving. Een duidelijk kenmerk van een Siebers tuin.” 

Studio Siebers is het begin. Het begin van een prach-
tige weg naar de tuin die je altijd al wilde maar niet 
zelf kon bedenken. We halen veel energie en inspira-
tie uit de gesprekken met onze opdrachtgevers. Sa-
men aan tafel, op locatie en in onze studio. De vrijheid 
voelen om alles voorbij te laten komen. Geprikkeld 
worden door de laatste trends. Sarah, van Siebers 
Styling, die met haar doordachte aankleding van een 
terras precies de juiste sfeer weet neer te zetten. “Ook 
al zijn er verschillende afdelingen binnen Siebers, we 
denken niet in afdelingen. We denken samen. Ik kan 
het nog steeds geen werk noemen, daar is het veel 
te leuk voor.”
 
 
 

Eenmaal terug in de Studio worden de eerste letter-
lijke potloodstrepen op papier gezet. Even sparren 
met Jacques (zie kader pagina 11) en de andere col-
lega’s. De wensen, de omgeving en alle invloeden 
worden doorvertaald naar een levend 3D-ontwerp. 
Samen op bezoek naar de kweker, omdat we toch 
echt die ene boom met die specifieke groeivorm 
zoeken. We gaan tot het uiterste. Alles moet kloppen. 

Marianne Bekkers, ontwerpster en specialiste 
niet-private tuinen: “We ontwerpen en leggen ook 
steeds vaker niet-private tuinen aan. Veel van onze 
opdrachtgevers zijn ondernemer en beheren bijvoor-
beeld ook een bedrijfspand waar aandacht naar het 
groen mag gaan. Dan kom ik in beeld, dat is mijn 
specialisme. Want dat is het.” Het vraagt vakkennis 
en een andere benadering om een bedrijfstuin of se-
mi-openbare ruimte te ontwerpen. Er wordt een an-
dere inrichting en dus beleving gevraagd. Of je bent 
aan regels gebonden. Daar worden we als bedrijf ook 
beter en slimmer van. “Ook dit gaat op de Siebers 
manier.  Samen, in een goede sfeer. Met passie. We 
kunnen het ook niet anders.”

OUTDOOR
DESIGN
Studio Siebers
De mooiste tuin begint met het juiste ontwerp.

“Tuinontwerpen is net als hovenier een echt vak, zei Koen Siebers dat? Mooi, dan zijn we 
het wederom met elkaar eens.” Jens Renders, ontwerper en mede-eigenaar van Studio 
Siebers, lacht en begint een aanstekelijk verhaal.

“Voor mij mag een tuin echt een 
tuin zijn. Een tuin is geen huis, 
geen kamer. Dat vraagt om een 

ander gevoel. Wij gaan met onze 
ontwerpen voor dát gevoel, voor 

echte beleving. Een duidelijk 
kenmerk van een Siebers tuin.”
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“40 jaar ervaring gezien door de ogen van 
jeugdige trendsettende vakmensen. Zo zie ik 
een ontwerp. En zo ontwerpen wij bij Siebers 
onze tuinen. Ik heb in mijn carrière al veel ont-
werpen voorbij zien komen en ik zie te vaak 
dat de basiselementen vergeten worden. Om-
dat men het mooie plaatje belangrijker vindt.  
 

 

Natuurlijk maken wij ook prachtige ontwer-
pen, geloof mij maar. Maar juist elementen 
als een optimale ligging, zichtlijnen vanuit het 
huis en dus beleving van de tuin is wat het 
goede gevoel na aanleg garandeert. Dat is wat 
onze klant ervaart en onthoudt. En dat is wat 
ik wil.”

Jacques van Leuken, Visionair Studio Siebers

11SIEBERS EXCLUSIVE MAGAZINE



12 SIEBERS EXCLUSIVE MAGAZINE

TUINAANLEG
Siebers Projecten
Van ontwerp naar echt, we gaan aan de slag.

“Met een levend ontwerp onder de 
arm op bezoek bij de opdrachtge-
ver, ik geniet er nog elke keer van. 
Ik kom echt met een glimlach bin-
nen.” Aan het woord is Koen Sie-
bers, oprichter en eigenaar.

“Wij kunnen niet anders dan wer-
ken op basis van het enige juiste 
ontwerp.” Vandaar dat Siebers een 
eigen Studio heeft, met meerdere 
professionals op specifieke vakge-
bieden. “Elke keer weer overtreffen 
we de verwachting. En dat moet 
ook. Als je bij een studio een ont-
werp aanvraagt dan ga je voor een 
tuin van het allerhoogste niveau. 
Want ga je een huis laten bouwen 
dan benader je toch ook eerst een 
architect voor het ontwerp en niet 
het bouwbedrijf zelf?”

Siebers Projecten komt in beeld 
als het ontwerp tot in detail be-
sproken en goedgekeurd is. Op 
naar de aanleg, nu wordt het echt. 

Alles en iedereen binnen Siebers 
Projecten is zich bewust van het 
proces. Het is een teamprestatie, 
samen voor het hoogst haalbare. 
Want net als bij het ontwerp moet 
de aanleg een feestje worden. Sie-
bers beheerst het proces.

“Zodra Koen een akkoord heeft op 
de uitvoering gaan we intern in 
overleg, afdeling overschrijdend. 
Er worden diverse acties uitgezet 
en er wordt een verantwoordelij-
ke voorman aangewezen”, zegt 
Arni van Zoggel, projectleider en 
vakman van het eerste uur. “Een 
Siebers tuin bestaat uit veel meer 
dan groen alleen. Het is een sa-
mensmelting van de mooiste ma-
terialen en elementen. Dus ook 
een samenwerking van diverse 
partijen. Wij geloven in specialis-
me en dus werken we graag en 
intensief samen met derden, denk 
bijvoorbeeld aan de wellness. Een 
doordachte planning en kennis 

van zaken garandeert een soepel 
verloop van momenten. Een goe-
de communicatie met alle betrok-
kenen en zeker ook met de klant 
is daarbij essentieel. Wij houden 
de regie, altijd. Wij zijn het aan-
spreekpunt. Want laten we er niet 
omheen draaien, bij de aanleg van 
onze hoogstaande en veeleisende 
tuinen kunnen de omstandighe-
den je flexibiliteit als bedrijf be-
hoorlijk testen. Wij doorstaan die 
test elke keer weer. “

“Ook al zijn we een relatief jong be-
drijf, Arni en ik hebben samen in-
middels ruim 30 jaar ervaring. We 
weten waar we goed in zijn en daar 
gaan we met z’n allen vol voor. Ook 
wij zijn begonnen met onze voe-
ten in de aarde. En ook toen al met 
een glimlach.”

“De Golden Touch van Siebers. Dat zeggen wij niet 
zomaar. Het is een belofte. Een belofte van ons allemaal. 
Van binnen naar buiten. Wij zijn de trend.”
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A Touch of Gold van Siebers is herkenbaar en maakt 
het voor de buitenwereld uniek. Het is een vingeraf-
druk. Met persoonlijke en kenmerkende lijnen, maar 
altijd een geheel. Precies zoals een Siebers tuin.

Het is tevens een belofte. Bij Siebers geven we alles 
voor het beste ontwerp, een soepele aanleg en slim 
onderhoud. Wij beloven de mooiste tuin. En daar mag 
je ons aan houden.

Het is een drang naar innovatie. Wij herkennen en zijn 
de trend. Wij willen verrassen en voorop blijven lopen. 
Het is onze passie, we kunnen niet anders.

Goud glanst, is waardevol en nodigt uit om naar te 
kijken. Allemaal kenmerken van een Siebers tuin. Dat 
moet je durven zeggen. Dat doe je alleen als je weet 
dat je alles beheerst.

A touch     
 
GOUD GLANST, IS WAARDEVOL EN 
NODIGT UIT OM NAAR TE KIJKEN. 

of  Gold



17SIEBERS EXCLUSIVE MAGAZINE
“Ik ben altijd nieuwsgierig 

en op zoek naar toegevoegde 
waarde. Ik laat me graag 

inspireren door uitdagende 
merken en toegewijde 

leveranciers. Omdat we als 
geen ander beseffen dat 

onze opdrachtgever voor 
kwaliteit kiest en verrast wil 

worden. Voor ons geldt precies 
hetzelfde.”

De jongste afdeling binnen Sie-
bers. Maar de oprichting ervan 
maakt duidelijk hoe serieus Sie-
bers nadenkt over het realiseren 
van de mooiste tuin of buitenruim-
te. Siebers Styling gaat voor details. 
En details, hoe klein ook, kunnen 
doorslaggevend zijn. Een goede 
styling maakt het ontwerp af.

Het woord zegt het al, stijl. We 
gaan voor de persoonlijke stijl van 
onze opdrachtgever. Een kleur die 
in diverse materialen terugkomt, 
een mooi vloerkleed voor de bui-
tenhaard of die lekkere geurkaars 
in de hoek. Mooie accessoires op 
de juiste plek zorgen voor verbin-
ding en de persoonlijke ervaring. 
Sarah Gisbers, verantwoordelijk 
voor Siebers Styling: “Ik kijk niet 
alleen naar aankleding maar ze-

ker ook naar functionaliteit. Daar-
om kijk ik vaak al in de Studio-fase 
mee met een ontwerp. Zo weten 
we zeker dat uiterlijk, beleving en 
functionaliteit elkaar nooit uit het 
oog verliezen. Of ik daar een voor-
beeld van kan geven? Het is van 
groot belang dat een terras niet 
alleen mooi en op de juiste plek 
aangelegd wordt maar ook pre-
cies aansluit bij de persoonlijke 
wensen. De belangrijkste vraag is 
namelijk, wat wil de klant op die 
plek ervaren? De juiste meubel-
keuze en het bijbehorende com-
fort, bijvoorbeeld verwarming, zijn 
dan echt doorslaggevend voor de 
juiste beleving.

Styling is niet alleen het aankleden 
van, de afrondende fase. Zeker 
niet. Ik ben altijd nieuwsgierig en 

op zoek naar toegevoegde waarde. 
Ik laat me daarom ook graag inspi-
reren door uitdagende merken en 
toegewijde leveranciers. Omdat 
we als geen ander beseffen dat 
onze opdrachtgever voor kwaliteit 
kiest en verrast wil worden. Voor 
ons geldt precies hetzelfde.

“En dan is het moment daar. We 
gaan zelf de tuin in, op locatie. 
Heerlijk. Hetgeen vooraf ingete-
kend en bedacht wordt geplaatst. 
Wij werken en denken effectief 
samen. In de planning zoals opge-
steld door Siebers Projecten wordt 
daarom ook de styling meegeno-
men. Omdat ook dat tijdig moet 
gebeuren. Wij maken het af, ge-
structureerd en tot in detail. Tot de 
laatste kaars brandt.”

TUIN
STYLING
Siebers Styling
Voor meer functionaliteit, beleving en verrassing.
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Chique
lekkers uit

uw tuin

Hive Kitchen

Geur en kleur, bekende eigenschappen
van een bloem. 

 
Maar wist je dat smaak daar ook bij hoort?

Er zijn diverse eetbare bloemsoorten die je ook  
in een Siebers tuin tegen kunt komen.  

De goudsbloem, korenbloem en courgettebloem 
zijn enkele aansprekende voorbeelden.  
Hartstikke origineel op een borrelplank!  

Zorg je dat je zeker weet welke
bloem je gaat serveren? ;-)

Een buitenkeuken zoals een buitenkeuken hoort te zijn. Elegant, uitgesproken 
en tegelijkertijd praktisch en werkbaar. In samenwerking met Siebers is het 
golden touch model ontstaan. 
 
Een modulair systeem dat buiten de lijntjes kleurt. Vorm, materiaalkeuze en 
design. Niets is standaard aan de golden touch buitenkeuken. 
 
Het heeft alles om in een Siebers tuin te passen. 

Golden touch model



“Een Siebers hovenier is oplettend. 
Wij zijn de ogen van de tuin, wij 
kijken rond en vooruit. Doordat we 
heel goed weten waar en waarmee 
we werken is altijd in beeld wat er 
moet gebeuren. Zo garanderen we 
dat de mooiste tuin ook echt de 
mooiste tuin blijft.” 

Tuin-
onderhoud

SIEBERS HOVENIERS
Een goed onderhouden tuin groeit en blijft zoals het bedacht is.

De tuin is klaar. Je geniet er samen 
van. Dat heerlijke ontspannen ge-
voel en de fraaie aanblik als je er 
middenin zit, het is er allemaal. De 
tuin groeit, precies zoals gedacht. 
Dat betekent ook wat uitgescho-
ten takken, onkruid of groene 
aanslag op de bestrating. Siebers 
neemt het onderhoud en de zorg 
van je tuin graag over. Om de tuin 
te kunnen blijven spiegelen aan 
het ontwerp.

Hovenier zijn is een vak. Een prach-
tig vak. Wist je dat onderzoek uit-
wijst dat een hovenier tot een van 
de meest gelukkige beroepsgroe-
pen behoort? Wij bij Siebers zijn 
nog veel meer dan hoveniers. Na-
tuurlijk verstaan we ons vak, dat 
is de basis. Maar daarnaast kijken 

we ook altijd om ons heen. Er is 
nog zoveel te leren en te verbete-
ren, in elke tuin. Wij respecteren 
de relatie met onze opdrachtgever 
en voelen moeiteloos aan hoe we 
daar mee om moeten gaan. Om-
dat we in de eigen omgeving van 
onze opdrachtgever werken, daar 
waar mensen zich vertrouwt en 
thuis voelen. Wij zijn er, letterlijk en 
figuurlijk.

“Ik loop met regelmaat zelf door 
een van onze tuinen, nieuw of die 
we in onderhoud hebben.” Zegt 
Jaap Verhagen, verantwoordelijk 
voor Siebers Hoveniers. “Ik ben 
graag buiten, nog zo’n mooie kant 
van mijn werk. Om te kijken of alles 
naar wens verloopt, even overleg-
gen met de collega’s. Met de voor-

man en de opdrachtgever door-
nemen of het gaat zoals we het 
samen vooraf besproken hebben. 
Je bouwt zo niet alleen een rela-
tie op met de tuin maar ook met 
je opdrachtgever. Wij willen weten 
wat er leeft, in nieuwe en bestaan-
de tuinen. Is het fijne gevoel in de 
tuin nog steeds zoals het was?”

Onderhoud door Siebers houdt 
niet op bij alleen het groen, juist 
niet. Ook het mooi houden van de 
vijverpartij of het controleren van 
de beregeningsinstallatie kan door 
Siebers meegenomen worden. En 
dat geldt voor veel meer. Onder-
houd van een Siebers tuin vraagt 
expertise en aandacht. Wij weten 
waarom. En dat laten we zien ook.
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INGREDIËNTEN 

Marinade 
5 takjes tijm
5 takjes rozemarijn 
1 zeste (schil) citroen 
1 rode peper 
3 knoflooktenen 
Olijfolie naar smaak

Groentes 
1 courgette, plakjes van 1cm 
1 aubergine, plakjes van 1cm 
1 hele mini trostomaat 
3 hele puntpaprika’s 

Brood 
Ciabatta plakken van 2cm 

Dressing 
2 bollen burrata 
1 citroen 
1 bosje basilicum 
Flinke scheut olijfolie 
Grof zout naar smaak
Zwarte peper naar smaak 

Rare vogel
Je zult hem maar tegenkomen in eigen tuin. De kolibrievlinder. 

Inderdaad, geen vogel maar een bijzondere vlinder.
Een nachtvlinder, maar wel een die overdag vliegt en actief is. De 

kans dat je ze ziet is klein maar het hoogst in augustus, omdat dan 
ook het nageslacht rondvliegt. Net als de vogel kolibrie hangend 

in de lucht, met een snelle vleugelslag drinkt hij uit de bloem. 
Buisvormige bloemen met veel nectar vergroten de kans dat je er 

een ziet. Stuur je ons even een foto?

Italiaanse 
VAN DE BBQ IN EEN DRESSING VAN BURRATA

groentesalade 
Restaurant de Wilg

Chef-kok Boy van Gerwen 

Verfijnd, puur en bijzonder smaakvol. Net als Siebers kiest Restaurant de Wilg uit de Mortel voor finesse.  
Op het menu: Italiaanse groentesalade van de BBQ in een dressing van Burrata. Een leuk detail, 80% van deze 

ingrediënten kan in de Nederlandse tuin gekweekt worden.

BEREIDING 

Marinade 
Snijd alles fijn en mix 

Groentes 
Rooster de paprika tot zwart. Laat afkoelen en ontvel 
Haal de rest van de groentes door de marinade en rooster op de 
BBQ om en om (180°/200°)
Zet groentes weg

Brood
Dompel het ciabatta brood in de marinade en grill op de BBQ

Dressing 
Rooster een halve citroen op de BBQ tot bijna zwart (vruchtvlees 
naar beneden)
Prak de uitgelekte burrata met een flinke scheut olijfolie 
Voeg grof zout en zwarte peper naar smaak toe en knijp hier een ¼ 
rauwe citroen en een ¼ geroosterde citroen in

Mix voorzichtig de geroosterde groentes door de dressing heen en 
werk eventueel af met olijfolie, parmezaanse kaas, basilicum. En als 
er in de tuin kruiden in bloei staan, kan je de bloemetjes gebruiken 
voor smaak en kleur. Leg de gegrilde ciabatta erbij en smakelijk!  
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Van bloem naar beleving

siebersbloemwerkers.nl

Siebers werkt samen met specialisten voor het 
optimale resultaat, de mooiste tuinen. Siebers 
Bloemwerkers is daar een treffend voorbeeld van. 
Een tuin kan niet zonder bloemen en anders-
om. En dat is de reden waarom Koen en Tom Sie-
bers intensief samenwerken. Ze versterken elkaar. 

Tom, inderdaad de broer van Koen, staat voor speci-
alisme en het hoogst haalbare. Een karaktereigen-
schap die dus duidelijk in de genen zit. Tom behoort 
tot de beste bloemstylisten van Nederland. Niet om-
dat hij dat zelf vindt. De diverse behaalde nationale 
prijzen bewijzen het.

IJzersterke techniek, creativiteit en lef in combi-
natie met zijn sociale en bescheiden karakter zor-
gen iedere keer weer voor fraaie resultaten. Nog 
een reden waarom er succesvol samengewerkt 
wordt; een Siebers tuin wil verrassen. Tom is vin-
dingrijk en bevat het unieke talent om de juiste vra-
gen te stellen om tot de kern te komen. En om deze 
met passie om te zetten naar unieke bloem keu-
zes die het tuinontwerp naar een hoger plan tillen. 

Tom Siebers is de ideale partner in groen- en bloem-
werk. De bloemist die inspireert, verrast en raakt. Met 
échte aandacht.
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Siebers Groep | Renseweg 52 | 5425 PE De Mortel NB | Nederland | 0492 780 101 | info@siebersgroep.nl
 

Wij zijn Siebers. Ongegeneerd trots op wat we doen.
Siebers is een groep collega’s die zich onderscheidt. 

Enthousiastelingen die de passie voor het vak voelen, 
herkennen en in de praktijk brengen.  

Allemaal, voor de mooiste tuinen.

   


