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G erwi n v a n  d e  P o l

'Paviljoen is technisch hoogstandje' 
Na twintig jaar als werknemer bij een ho

veniersbedrijf gewerkt te hebben, maakte 

Gerwin van de Pol twee jaar geleden de 

stap naar een eigen bedrijf. De tuin in 

Groesbeek is zijn eerste en tegelijk meest 

geslaagde project. Het succes ervan schrijft 

hij toe aan het feit dat er nergens con

cessies zijn gedaan: ,,Alle ideeën die ik 

opwierp konden gehonoreerd worden. Er 

zijn kosten noch moeite gespaard om het 

ideale eindbeeld te realiseren." Dit kwam 

onder meer door de goede verstandhou

ding tussen hovenier en opdrachtgever: 

"
We zijn beiden perfectionisten en dit gaf 

een goede klik." 

Delen van de beplanting zijn in de tuin 

bewaard gebleven; andere gedeelten heeft 

heeft hij zonder veel problemen kunnen 

meenemen in het nieuwe ontwerp. 

Onderhoudsvriendelijke bodembedek

kers en wintergroene struiken sieren de 

tuin. De sfeer wordt mede bepaald door de 

palmen, die ook in de vorige tuin stonden. 

Bij de aanleg moest de hovenier ook een 

drainageprobleem oplossen: na regenbuien 

stonden grote plassen water in de tuin. 

Hiervoor zijn grindkoffers ingegraven, ver

stopt in de borders. Trots is van de Pol op 

het houten paviljoen van 6 bij 4 m. Er zijn 

op maat meubels gemaakt van hetzelfde 

materiaal als de palen die het gebouwtje 

steunen. ,,Dit paviljoen is een technisch 

hoogstandje. Zonder dat het opvalt zijn er 

leidingen geplaatst voor de verlichting, de 

Van de Pol aangepast aan de nieuwe vorm- audio, de projector met filmdoek en ver-

geving. Ook een deel van de bestrating warmingselementen." • 

Gerwin van de Pol 

Bedrijf GroenXpert 

Vestigingsplaats Wijchen 

Werkgebied Voor aanleg en onder

houd in een straal van 75 km rond 

Wijchen. Voor ontwerp is het werk

gebied onbeperkt. 

Aantal medewerkers Eenmansbedrijf 

Hoofdactiviteit Ontwerp en aanleg 

Ontwerp Gerwin van de Pol 








