
De tuinontwerpen van Ana ademen 
rust uit. Alle elementen zijn in harmo-
nie met elkaar en hebben hun eigen 
plek, er staat niets te veel of te weinig 
in, de verhoudingen kloppen 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, 
ik laat ze verschillende ontwerpen 
zien en gaandeweg worden we steeds 
enthousiaster. En we gaan ook niet 
eerder daadwerkelijk met de uitvoe-
ring bezig, dan dat de opdrachtgever 
zich tot aan de laatste details toe kan 
vinden in het ontwerp.’

Strakke tuinen, heldere lijnen, maar 
geen lege tuinen. Ana bezit het talent 
om de minimalistische tuin toch 
een zekere mate van knusheid mee 
te geven, een eigenschap waar wij 
Nederlanders hoe dan ook aan hech-

ten. De tuin niet als een stilleven, 
maar als een decor waarin 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.’ Ze houdt van het 
werken met grote vlakken en strakke 
lijnen, maar voegt daar graag een 
speels element aan toe. Bolvormen, 
een kunstobject, een a-symmetrisch 
vlak. ‘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 vormgegeven, kan in de  
winter met haar bruine tooi net zo 
spannend zijn als in de zomer.’

Supervisie
Voor de uiteindelijke aanleg van de 
tuin werkt Estilo uitsluitend met de 
beste hoveniers. ‘Ik ben ontwerper van 
tuinen, geen hovenier. Maar als men 
voor een ontwerp van mij kiest en ook 
de aanleg door Estilo laat verzorgen, 
dan kan men er op rekenen dat ik 
alleen werk met hovenierbedrijven die 
aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen 
voldoen, die ik ook mijzelf opleg. De 
supervisie van de aanleg ligt altijd 
bij mij, voor welke hovenier ik ook 
kies. Eén van de bedrijven waar ik 
nauw mee samenwerk is Donker. Ze 
zijn gecertificeerd met het Groenkeur 
kwaliteitslabel voor tuinaanleg- en 
onderhoud, dat strenge eisen stelt aan 
de kwaliteit en deskundigheid, maar 
ook aan het maken van afspraken en 
een garantieregeling.’ 

Tuinkunst
Groene ballen van verschillend formaat die als een tros ballonnen 
achter een strak geknipte haag omhoog lijken te willen zweven. 

Ana Saraiva Mariano van Estilo ExclusiEvE tuinEn in 
Drachten verheft tuinarchitectuur tot tuinkunst.
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TUIN

LentekriebeLs

De dagen worden langer, geleidelijk wordt het warmer en we 
verheugen ons om weer vaker buiten te kunnen zijn. Lekker 
in de tuin, genieten van de eerst zonnestralen in het voorjaar. 
Lentekriebels!

Ik zie de tuin als een verlengstuk van het huis, als een ruimte 
die uitnodigt om ook buiten te leven. Een plek waar we tot rust 
komen en waar we ons prettig voelen. De ideale tuin is een 
tuin waarin alle wensen op een bijzondere manier verwerkt 
zijn zonder de praktische kant uit het oog te verliezen. De 
ideale tuin is voor iedereen anders. 

Het is mogelijk om de tuin zo in te richten dat we zelfs met 
lagere temperaturen van het buitenleven kunnen genieten. 
Dit kan door de tuin in te richten met meerdere terrassen 
met daar omheen schermen, heggen of andere beplanting. In 
combinatie met bomen kun je open en kale tuinen dan omto-
veren tot beschutte en gezellige plekken. Overdekte terrassen 
en pergola’s kunnen zorgen voor bescherming tegen de wind 
en regen. Het is wel belangrijk dat de tuin uitnodigend genoeg 
is om je als het ware naar buiten te lokken.

Ook een goede parasol die tegen vocht kan en meubilair van 
goede kwaliteit zijn aanraders. Je moet niet hoeven slepen 
met kussens om even een kopje koffie in de tuin te drinken. 
Het gaat erom dat je de tuin praktisch inricht, zodat je met 
minimaal onderhoud vaak buiten kunt zijn. Terrasverwarming 
en verlichting dragen hier eveneens aan bij.

Als je van bloemen houdt, mogen de Hortensia Hydrangea 
Annabelle en de Hortensia Paniculata ‘Lime Light’ niet ont-
breken. Beiden hebben grote witte bloemen en zorgen van 
mei tot oktober voor een prachtige sfeer in de tuin. Ook sier-
grassen, bijvoorbeeld Pennisetum Hameln, Calamagrostis en 
Miscanthus zijn prachtig. Vergeet zeker niet de groenblijvers. 
Die zorgen voor de rust en houden de basis van de tuin ook 
mooi in de winter.

Hoewel de zomer misschien nog even op zich laat wachten is 
dit juist een heel mooi moment om nu al een beeld te vormen 
van uw ideale tuin. Laat uw licht er eens over schijnen. Kijk er 
eens kritisch naar en zet eens wat ideeën op papier!

Ana saraiva Mariano

Estilo Exclusieve Tuinen
www.estilo.nl
Vragen? ana@lourens.nl


