
Estilo Exclusieve Tuinen tovert woonwijk om

Gedreven
EEn uniformE, cohErEntE aanpak van dE voortuinEn in EEn woonwijk; jE ziEt hEt niEt vaak, maar hEt kan 
tot prachtigE rEsultatEn lEidEn. dus namEn dE bEwonErs van dE c.r. dE boErstraat in dE niEuwE woonwijk 
drachtstErvaart in drachtEn hEt initiatiEf om gEzamEnlijk Estilo ExclusiEvE tuinEn dE opdracht tE gEvEn 
hun tuinEn tE ontwErpEn. ovEr hEt rEsultaat zijn dE bEwonErs mEEr dan tEvrEdEn. ‘ nog nooit iEmand 
mEEgEmaakt diE zo gEdrEvEn is.’

De samenwerking begon met een bezoek 
aan de eigen tuin van Ana Mariano van 
Estilo. Bewoner Willem Steen: “ Ana’s 
eigen tuin is een plaatje. En haar enthou-
siasme straalde over. Iedereen had er wel 
oren naar, er was niemand die twijfelde.” 
Volgens Mariano is het niet moeilijk om 
een totaalplan te maken en toch rekening 
te houden met de individuele wensen van 
bewoners. “ Het is een kwestie van een 
wensenlijstje samenstellen en van daaruit 
een plan maken”, aldus de tuinspecialiste.

Bewoner Sjoerd Numan:” Het is natuurlijk 
een fraai gezicht, eenheid in de straat. En 
het levert uiteindelijk ook een waardever-
meerdering van de straat en van je woning 
op. Het resultaat is een uniek stukje. Een 
groot compliment voor Ana. Ik heb het nog 
nooit meegemaakt dat iemand zo gedre-
ven is. Voor de coördinatie waren Ana en 
Annies vaak van vroeg tot laat aanwezig. 
Wat een geweldig bedrijf. Wij zijn dik te-
vreden, van ons krijgen ze een dikke tien!’

Het project verliep zo voorspoedig dat 
de bewoners besloten ook de achtertui-
nen samen te doen. In dit geval zijn de 
wensenlijsten individueel opgesteld. De 
achtertuin is immers de plek waar meer 
geleefd wordt en vaak zijn de wensen erg 
persoonlijk. Toch ook hier enkele elemen-
ten die in alle tuinen terugkeren. Zo sieren 
twintig prachtige platanen de achtertuinen, 
die ’s avonds mooi worden aangelicht.

www.estilo.nl


