
OOgstrelende  
tuin In een nieuwbouwtuin 

verwacht je geen volwassen 
beplanting. Tuinontwerpster 
Ana Mariano van 
EsTIlo zorgde voor een 
metamorfose met strakke, 
rechte lijnen, afgewisseld 
met schitterende borders. 

De bewoonster, mevrouw Polman in Sneek, 
betrok Ana Mariano pas bij de tuin toen deze 
al aangelegd was. ‘Ik woon hier sinds juni 2008 
en pas nu is mijn tuin helemaal naar mijn zin. 
De grond is van klei en die laat slecht water 
door. De hovenier had hier geen rekening mee 
gehouden. De planten gingen één voor één 
achteruit. Ik had speciaal volwassen bomen 
gekocht om niet jarenlang tegen een kale tuin 
aan te kijken. Al met al heb ik het één jaar 
aangekeken en toen de knoop doorgehakt om 
de tuin volledig te laten renoveren.’

Groenblijvers
Na een zoektocht kwam ze bij Estilo Exclusieve 
Tuinen terecht. ‘Ik heb de tuin van Estilo in 
Drachten bezocht en was zeer gecharmeerd 
van de eenheid en rust die de ontwerpen van 
Ana Mariano uitstralen.’ Ana Mariano: ‘Ik werk 
graag met strakke vormen en groenblijvers, 
waardoor de tuin er in alle seizoenen stijlvol 
en verzorgd uitziet. Ook de groenblijvers heb-
ben per seizoen verschillende kleuren groen en 
door verschillende bladstructuren te combine-
ren kan het resultaat erg verrassend zijn.’

Ana Mariano vervolgt: ‘Het is een prachtige 
woning met veel glas. Van binnenuit is bijna de 
hele tuin te zien. Juist daarom is het belangrijk 
dat de uitstraling binnen en buiten in balans 
is.’ ‘Ik wilde graag een rustige tuin met veel 
wit en hier en daar wat kleur. Ik ben dol op 
hortensia’s en lavendel. En ik wilde graag de 
volwassen bomen houden. De christusboom, 
de Gieser Wildeman perenboom met z’n mooie 
bloesem en mooie silhouet in de winter, en de 
vier ginkgo’s hebben het gered, maar driekwart 
is vernieuwd.’

Ana ging aan de slag met de wensen. ‘Het 
moest meteen een volwassen tuin worden. 
Een aantal bomen kon ik gelukkig hergebrui-
ken. Het grondwerk is opnieuw aangepakt. 
De grote kluiten van de volwassen beplanting 



kunnen nu in mooi gedraineerde zwarte grond 
groeien. In de borders heb ik groenblijvers toege-
past, bijvoorbeeld taxuspilaren, grote buxusbollen 
en taxusheggen.’

‘Hortensia’s en lavendel zijn over de hele tuin 
verdeeld en zorgen in de zomer voor prachtige 
kleurencombinaties. De tuin is nu in de winter 
in balans en in de zomer erg afwisselend met 
verschillende bloeiers. Grote natuurstenen bak-
ken die gevuld kunnen worden met eenjarigen 
sieren de terrassen. De hele tuin wordt middels 
een sproei-installatie en een vochtsensor voorzien 
van voldoende water. Een slimme maairobot houdt 
dagelijks het gazon bij. Het resultaat is een exclu-
sief geheel met veel oog voor detail.’

Rust
Mevrouw Polman kijkt tevreden terug. ‘Estilo heeft 
de hele aanleg verzorgd en ook nu nog wordt het 
onderhoud onder toezicht van Estilo gedaan. Ik 
ben zeer te spreken over de aanpak van Ana. Ze 
maakt al haar beloftes waar. Ze is erg betrokken, 
kordaat en werkt heel efficiënt. Het is mooi om te 
zien hoe ze samen met haar partner Annies alles 
voor elkaar krijgt. De tuin is nu helemaal naar mijn 
wens. Ik zie alle planten afzonderlijk, maar Ana 
kijkt verder en zorgt ervoor dat het totaalresultaat 
helemaal klopt. Ik geniet elke dag van mijn tuin. Ik 
ben gek op tuinieren, daarom ben ik ook heel blij 
met de bakken. Kan ik lekker wroeten in de aarde 
en spelen met kleurige eenjarigen. De tuin is mijn 
lust en mijn leven. Ik kan er uren naar zitten kijken 
en genieten. Dan strelen mijn ogen de planten. De 
witte hortensia’s brengen vrolijkheid in mijn leven. 
De strakke vormen zorgen voor rust in mijn hoofd. 
De tuin is schitterend, een groot compliment  
voor Ana!’ 
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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 
genieten dan we wel eens denken. Overdekte terrassen en 
pergola’s zorgen voor een bescherming tegen wind en  regen. 
Met een goede tuinverwarming, mooie tuinverlichting 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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