
TUINKUNST 
geld aan te besteden. Voorwaarde is dan echter 
wel dat een tuin zoveel mogelijk duurzaam en 
mileu vrindelijk  moet zijn en niet al teveel onder-
houd vraagt. De tuinontwerpen van Ana ademen 
rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met 
elkaar en hebben hun eigen plek. Er staat niets 
te veel of te weinig in, de verhoudingen klop-
pen perfect, geen detail is over het hoofd gezien. 
‘Ik ben een perfectionist’, lacht Ana. ‘In alles. Al 
bij het eerste gesprek wil ik precies weten wat 
mensen van hun tuin verwachten. Vaak blijkt dat 
ze dat in grote lijnen wel weten, maar dat een 
goed doordacht idee ontbreekt. Dan ben ik in mijn 
element.’

Op dat moment komen de foto’s op tafel, laat 
Ana verschillende ontwerpen zien en wordt het 
enthousiasme gaandeweg groter. ‘En we gaan ook 
niet eerder daadwerkelijk met de uitvoering bezig, 
dan dat de opdrachtgever zich tot aan de laatste 
details toe kan vinden in het ontwerp.’
Het ontwerpen van de tuin doe ik samen met 
mijn klanten. Wederzijds moet er een goed gevoel 
zijn. Het is een de uit- daging om de wensen te 
vertalen in een exclusief ontwerp. Met stan- daar-
doplossingen neem ik nooit genoegen.’

Strakke tuinen, heldere lijnen, maar geen lege 
tuinen. Ana bezit het talent om de minimalisti-
sche tuin toch een zekere mate van knusheid mee 
te geven. Een eigenschap waar wij Nederlanders 
hoe dan ook aan hechten. De tuin niet als een 
stilleven, maar als een decor waar in geleefd kan 
worden. ‘Misschien verenig ik wel het beste van 
twee werelden in mij: het koele van het noorden 
en het warme van het zuiden.’

Speels
Ze houdt van het werken met grote vlakken en 
strakke lijnen, maar ze voegt daar graag een 
speels element aan toe: bolvormen, een kunstob-
ject, een a-symmetrisch vlak. Ana: ‘Een tuin moet 
blijven boeien. Elke keer als je er bent. En niet 
alleen in de zomer, maar ook en juist in de winter. 
Daarom is vorm zo belangrijk. Een beukenhaag die 
op een originele manier is vorm gegeven, kan in 
de winter met haar bruine tooi net zo spannend 
zijn als in de zomer. De tuin kan een fantastische 
plek zijn om tot rust te komen. Het belangrijkste 
is dat het in alle jaargetijden uitnodigend genoeg 
is om je als het ware naar buiten te lokken.’ 
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Ze is geboren in Portugal en groeide half om half 
op in de tuin. ‘In Portugal kun je het hele jaar  
buiten in de tuin zitten’, vertelt ze. ‘Het leven 
speelt zich dan ook voor een groot deel af buiten 
het huis. De tuin is een verlengstuk van het huis, 
de tuin is het huis. Het is niet langer een rom-
melig stukje groen bij de woning dat zonder een 
echt plan is aangelegd en overal en nergens voor 
gebruikt wordt, maar het krijgt eindelijk de aan-
dacht die het verdient.’

Harmonie
Mensen beseffen meer en meer de waarde van 
een mooie tuin en zijn graag bereid daar tijd en 

WATEROVERLAST
Afgelopen jaar hebben we in Nederland een zeer natte zomer en winter gehad 

met veel wateroverlast. Het wordt steeds belangrijker om daar rekening mee te 

houden in nieuwe en bestaande tuinen. Afvoergoten en drainage zijn beslist 

geen overbodige luxe meer maar een noodzaak.

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de tuin de fikse buien 

kan opvangen en het is zelfs erg gemakkelijk om dit toe te passen in bestaande 

tuinen. Het drainage systeem Aquadyne van TONN bijvoorbeeld, is gemaakt van 

gerecycled kunststof en kan rechtstreeks in de grond worden aangebracht. Het 

systeem zuigt eerst water aan, in tegenstelling tot traditionele systemen waar 

water naartoe gevoerd moet worden. 

Als de plaat vol zit wordt het water gedraineerd naar de volgende plaat 

Aquadyne. Door de bijzondere samenstelling en capillaire werking van dit kli-

maatconcept, wordt water probleemloos geïnfiltreerd, geabsorbeerd en getrans-

porteerd. Overtollig water wordt via het systeem afgevoerd, maar het Aquadyne 

zal ook altijd vocht vasthouden.

Dit product trekt water aan en voert het probleemloos af, waardoor plassen 

water op een terrein verleden tijd zijn. In droge perioden zorgt het Aquadyne 

ervoor dat er altijd voldoende vocht in de bodem blijft. Dit maakt het product 

uitermate geschikt voor zowel natte als droge perioden, want in tegenstelling tot 

traditionele drainagesystemen is Aquadyne vochtregulerend.

Zo kan er rechtstreeks beplanting op het klimaatconcept worden aangebracht, 

waarmee groendaken of groene parkeerdaken kunnen worden gecreëerd. Maar 

ook terreinen zoals bermen, sportvelden, paardenbakken, stallen en dijken zijn 

uitermate geschikt voor dit unieke systeem! Door de verwerking op 10 cm onder 

het maaiveld, horizontaal of verticaal, is het eenvoudig toepasbaar, zowel in 

nieuwe als bestaande tuinen.

Innovatie gaat hand in hand met duurzaamheid en respect voor het milieu. 

Graag informeren wij u over de nieuwste ontwikkelingen van duurzame materia-

len. De zomer laat misschien nog lang op zich wachten, toch is dit juist een mooi 

moment om nu al een beeld te vormen van uw ideale tuin. U kunt kiezen voor 

een compleet nieuwe opzet van de tuin, maar ook kleine aanpassingen binnen 

de bestaande situatie kunnen een verrassend resultaat opleveren. Zet eens wat 

ideeën op papier. Ik help u graag om uw droomtuin te realiseren! 

Groene ballen van verschillend formaat die als 
een tros ballonnen achter een strak geknipte 
haag omhoog lijken te willen zweven. Robuuste 
blokken groen, perfect en in harmonie geplaatst, 
als een markering die geen markering wil zijn. 
Ana Saraiva Mariano van Estilo Exclusieve Tuinen 
in Drachten verheft tuinarchitectuur tot tuinkunst.
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