
In overleg met de klant schakelde Estilo voor 
dit project Donkergroen Hoveniers Groningen. 
Ana Mariano van Estilo: ’Een goed ontwerp 
garandeert nog geen geslaagde uitvoering. 
Er zijn weinig bedrijven die het waar kunnen 
maken. Je hebt mensen nodig die de ontwer-
pen door en door begrijpen en de werkzaam-
heden naar idee van de ontwerper kunnen 
uitvoeren.’

Estilo was vanaf het begin van het project het 
aanspreekpunt tussen de klant en het hove-
niersbedrijf. In de verschillende fases is regel-
matig overlegd met de familie zodat alles naar 

wens verliep. Ana: ‘Estilo en Donkergroen stre-
ven beiden naar een hoogwaardige kwaliteit en 
tevreden klanten. De samenwerking verliep dan 
ook uitstekend.’

Interpreteren
Elk project begint met het kunnen luisteren en 
interpreteren van wat de klant precies wil. Voor 
de patiotuin in Groningen gold dat de woning 
grote ramen heeft over de totale lengte van de 
gevel waardoor er zicht is in de hele tuin. Ook 
de ateliergevels beschikken over ramen die tot 
aan de vloer reiken. Ana: ‘Vanuit de woning 
kun je ruimschoots genieten van het uitzicht 
naar buiten en de uitdaging was dan ook om 
een prachtige tuin te creëren waar je het hele 
jaar door plezier van hebt. In de winter om 
naar te kijken, in de zomer om zoveel mogelijk 
buiten te zijn.’

De grote stenen gevel aan het einde van de 

tuin is aangekleed met groenblijvende bomen 
die in de avonduren op een subtiele manier 
worden verlicht. Een wijze van verticaal tuinie-
ren die voor een sterk ruimtelijk effect zorgt. 
Verder is er gebruik gemaakt van subtiele spot-
jes die in het donker voor een mooi schouwspel 
zorgen. De granieten bakken met buxusblokken 
nemen het zicht op de eethoek voor een deel 
weg en schept een intieme sfeer. 

Vlakken van siergrassen worden afgewisseld 
met strakke taxushagen die een mooi contrast 
geven. Voor de bestrating is gekozen voor een 
grote antraciettegel die eenvoudig in onder-
houd is en goed matcht met de steen van de 
woning. Om de fraaie lijnen van de vlakken te 
accentueren en er voor te zorgen dat de tuin 
voldoende licht bleef, heeft Estilo een klein 
soort grind in naturel tint toegepast. Door te 
werken met een beperkt aantal, meest groen-
blijvende soort planten, is de patiotuin perfect 
in balans met veel allure en harmonie.

Praktisch
Ook het praktische aspect heeft veel aandacht 
gekregen, waarbij voor duurzame materialen 
is gekozen. Zo zijn er voor een goede afvoer 
van het hemelwater roosters over de gehele 
lengte van de terrassen en de groene vlakken 
geplaatst. Met behulp van groene schermen 
zijn de containers uit het zicht geplaatst en is 
de droogmolen onopvallend opgenomen in de 
tuin. Op meerdere plaatsen zijn stopcontacten 
geplaatst, zodat in de avonduren extra ver-
lichting boven de eettafel en in de loungehoek 
mogelijk is. Ana: ‘De familie is heel tevreden 
over het resultaat en bijzonder te spreken over 
hoe alles is verlopen. De patiotuin is een fan-
tastische plek geworden om te onthaasten en 
waarin je comfortabel heel veel heerlijke uren 
kunt doorbrengen!’. 

Onthaasten 
in de patiotuin
Recent heeft Estilo 
ExclusiEvE tuinEn 
in samenwerking met 
Donkergroen Hoveniers 
Groningen een prachtige 
patiotuin gerealiseerd in 
de stad Groningen. De 
betreffende familie koos 
ervoor om het gehele 
plan door Estilo te laten 
verzorgen. 
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TUIN

NazomereN

Ik ben geboren in Portugal en groeide bij wijze van spreken op 
in de tuin. In Portugal kun je van maart tot oktober buiten in 
de tuin zitten en het leven speelt zich dan ook voor een groot 
deel buitenshuis af. 

De tuin is een verlengstuk van het huis, de tuin is het huis. 
Een trend die de laatste jaren ook steeds meer ingang vindt 
in Nederland. Het is niet langer een rommelig stukje groen bij 
de woning dat zonder een echt plan is aangelegd en overal 
en nergens voor gebruikt wordt, maar de tuin krijgt eindelijk 
de aandacht die het verdient. En dat geldt niet alleen voor een 
tuin bij kapitale villa’s, maar ook voor het groen bij rijtjeshuizen 
of twee-onder-éénkapwoningen. 

Mensen beseffen meer en meer de waarde van een mooie 
tuin en zijn graag bereid daar tijd en geld aan te besteden. 
Voorwaarde is dan echter wel dat een tuin niet al te veel 
onderhoud vraagt. De tuinen die ik ontwerp hebben als ken-
merk dat ze zowel in de zomer als in de winter groen zijn en 
dat het onderhoud minimaal is.

Ook wij hier in Nederland kunnen veel vaker van de tuin genie-
ten dan we wel eens denken. Overdekte terrassen en per-
gola’s kunnen zorgen voor een bescherming tegen de wind 
en de regen. Met een goede tuinverwarming, mooie tuinver-
lichting en gemakkelijk maar comfortabel tuinmeubilair is het 
mogelijk om vaak buiten te zijn, zowel overdag als ’s avonds.
Het najaar is bij uitstek een mooi moment om een beeld te 
vormen van uw ideale tuin en met het ontwerp aan de slag 
te gaan. Wat wilt u veranderen? Kijk er eens kritisch naar en 
zet alvast wat ideeën op papier. Ontwerpen is immers niet 
seizoengevoelig. Estilo ontwerpt tuinen die het hele jaar mooi 
blijven en rust uitstralen. Uw eigen tuin kan een fantastische 
plek zijn voor het nazomeren, om vakantieherinneringen op te 
halen en te genieten van de laatste zonnestralen.
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