
De foto’s van de door haar ontworpen tuinen 

spreken voor zich. Mooie strakke lijnen geven 

een ruimtelijk effect, strakke vormen zorgen voor 

eenheid met als resultaat een spannend lijnen

spel. ”Ik zie de tuin als een verlengstuk van het 

huis, als een ruimte die uitnodigt om ook buiten 

te leven. Een plek waar je tot rust kunt komen en 

waar je je prettig voelt. Ik vind het een uitdag

ing voor iedereen een stijlvolle tuin te ontwer

pen. Mooie tuinen zijn mijn passie”, vertelt Ana 

Saraiva Mariano enthousiast vanuit haar eigen 

prachtige tuin. Om dat te illustreren laat ze in

drukwekkende foto’s zien van door haar ontwor

pen tuinen en toont ze boeken vol voorbeelden.

”De eerste stap is heel goed luisteren naar de op

drachtgevers. Hun wensen vertaal ik vervolgens 

in een exclusief ontwerp, strak en architectonisch. 

Ik werk veel met vlakken en blokken. In mijn 

ontwerp kloppen de verhoudingen. Uitgangspunt 

bij mijn ontwerp is dat je de woning en de tuin 

niet afzonderlijk moet bekijken. Immers, samen 

versterken ze elkaar.”

Praktisch

Estilo is daarbij niet alléén op stijl gericht. Er moet 

ook op een gemakkelijke manier in geleefd, gen

oten en gewerkt kunnen worden. “Ik maak mooie 

tuinen, maar de praktische kant is net zo belangrijk. 

Zo houd ik bijvoorbeeld rekening met containers 

en de droogmolen die uit het zicht moeten blijven, 

met een plekje voor de  kruidentuin, of met een 

extra parkeerplaats”, aldus Ana Saraiva Mariano.

Groen

Wie kent ze niet. Sommige van die troosteloze 

Hollandse tuinen, waar alleen in de zomer maar 

iets te genieten valt en waar in de winter blubber 

en kale zwiepende takken overheersen. Zo niet 

bij de ontwerpen van Estilo. Ana Mariano vindt 

het een uitdaging om tuinen te ontwerpen die 

het gehele jaar spannend zijn. ”Het beperken van 

de keus van beplanting speelt dan een grote rol”, 

zo legt ze uit. “Ik gebruik maar een paar soorten 

groenblijvende bodembedekkers en andere lang

zaam groeiende beplanting die prima met een 

gazon te combineren zijn. Het resultaat is een 

exclusieve tuin die het hele jaar een bijzondere 

uitstraling heeft.”

Accessoires

Het begint te schemeren. Ana Saraiva Mariano 

staat op en doet de schitterende lamp boven de 

tafel aan. Haar overige tuinverlichting zorgt voor 

een ingetogen sfeer. Ondertussen vertelt ze: “Een 

tuin is pas echt af met de juiste accessoires. Die 

neem ik ook altijd mee in het ontwerp. Tuinmeu

bilair, kookunits, prachtige tafels, verlichting, een 

brievenbus, kunstelementen, noem maar op. Juist 

die accessoires maken het plaatje compleet!”

Estilo Tuinarchitectuur beperkt zich niet alleen tot 

het ontwerp van de tuin. Wie dat wil, kan ook ter

echt voor de aanleg en zelfs voor het onderhoud 

van de  tuin. “Wij staan garant voor de kwaliteit. 

Wij werken samen met zeer ervaren mensen en 

we coördineren de hele aanleg. De tuin wordt 

zoals wij beloofd hebben!” 

www.estilo.nl

Estilo: mooie tuinen als passie

Het hele jaar spannend
door EdmEE Jongkind

BijzondEr En ExclusiEf, dat zijn dE tuinontwErpEn van ana saraiva Mariano van Estilo tuinarcHitEctuur. dit in coMBina-
tiE MEt Haar EnorME EntHousiasME En liEfdE voor HEt vak MakEn HEt BEEld van dE portugEsE ontwErpstEr coMplEEt. dE 
kEnMErkEn van Haar stijl? EEn strak ontwErp, wEinig ondErHoud En vEEl groEn BlijvEndE takkEn. dE tuinEn van Estilo 
zijn dus HEt HElE jaar spannEnd.
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