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De Blauwe mammoet - Nieuwegein
Het vakmanschap van Donkergroen is veelzijdig als de natuur zelf. Dagelijks zijn onze tuin- en landschapsontwerpers, techneuten, projectleiders, uitvoerders en hoveniers overal in Nederland actief betrokken bij
uiteenlopende groenprojecten. Via onze groencases geven we u hier graag een beeld van.

Kinderopvang

Opdrachtgever: skon kinderopvang
Project: ontwerp en aanleg tuin kinderdagverblijf

Aanleiding
We vinden het altijd weer fijn wanneer bij een mogelijke opdrachtgever onze creativiteit de doorslag geeft in de keuze voor Donkergroen. Zo
ook in Nieuwegein, op een van de locaties van skon, een grote organisatie voor kinderopvang. Twee partijen kregen het verzoek hun visie te
geven op de buitenruimte. Uitgangspunt: de huidige tuin moet opgefleurd en uitdagender gemaakt worden. Onze ontwerpers gaan de uitdaging aan op een relatief klein areaal en komen met een schetsontwerp waarvoor we de handen meteen op elkaar krijgen.

'Prachtig om te zien hoe jong en oud
naast elkaar spelen zonder dat de
groten de kleintjes onder de voeten
lopen.'
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Bijzondere oplossing
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Vrij spel voor de beleving
Welkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk werkende
organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van de binnen- en buitenruimte.
Dat wil je meemaken.
Donkergroen draait de zaken graag om: we denken niet meteen in termen van planten, bomen, cultuurtechniek, tuinaanleg of
groenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die altijd
terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij
spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

'Hoe kleiner het aantal vierkante
meters, des te groter voor ons de
uitdaging!
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