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Is de tuin een blok aan je been of de ideale plek om buiten te wonen? De ideale plek lijkt voor
tuinbezitters vaak onbereikbaar, terwijl het in de praktijk eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld is. In
wezen staan tuinbeleving en woonbeleving heel dicht bij elkaar. Terwijl het in huis veel makkelijker
lukt om dat ideaalbeeld te bereiken, komt bij de inrichting van een tuin vaak grote twijfel om de hoek
kijken. Wat alleen maar leidt tot compromissen die niet die tuin opleveren die je voor ogen staat.

AIs je honderd verschillende tuinen te zien zou krijgen, vind je er uiteindelijk misschien wel tien mooi.

Maar als je een tuin moet uitkiezen die bij je past, komen er waarschijnlijk maar een of twee in
aanmerking. En zelfs daar zal nog van alles op aan te merken zijn. Het ideale tuingevoel heeft in
ieder geval niets met de afmeting van de tuin te maken. Misschien zijn kleine tuinen nog wel
makkelijker op de persoonlijke wensen en smaak af te stemmen dan een grote tuin.

Het ideale tuingevoel heeft ook niet alles met geld te maken. Uiteraard zullen nieuwe elementen
geld kosten, maar een tuininrichting in goud is vaak minder mooi dan een tuin waarin gekozen is
voor ingetogenheid en sober materiaalgebruik. Het is belangrijk dat de tuin zijn eigen ziel krijgt en
daar speel je als tuineigenaar de allerbelangrijkste rol in. Je moet je prettig voelen in je tuin. Als
tuinliefhebber, maar ook als gezin of familie. De tuin moet een afspiegeling zijn van wat je mooi
vindt, hoe je bent en hoe je denkt. Maar hij moet ook overzichtelijk blijven, zodat je niet ten onder
gaat aan veel onderhoud. Eigenlijk moet de tuin om je heen passen als een maatpak, mooi van snit,
maar met alle vrijheid om te doen en te laten wat je wilt. Om dat te bereiken, moeten er gerichte
keuzes gemaakt worden. Stap voor stap en in de goede volgorde. Het moeilijkste in die route is
jezÃ©lf te beperken. Dus niet te veel willen, maar prioriteiten stellen.

Tuinarchitecten en tuinontwerpers zijn specialisten in het ontwerpen van mooie tuinen. Met het
voordeel dat ze vanuit de zijlijn begeleiden en veel makkelijker keuzes kunnen maken, omdat het
niet over hun eigen tuin gaat. Als tuinbezitter ben je emotioneel betrokken bij de tuin. Je kent de
voorgeschiedenis en hecht waarde aan historische restanten die misschien helemaal niet relevant
zijn voor de nieuwe tuin. Maar daarin zit ook een stuk van de uitdaging, want een mooi tuinontwerp
is nog geen garantie dat de tuin uiteindelijk ook een succes wordt. Een mooie tuin ontstaat uit
bezieling en betrokkenheid en daarvoor moet je eigenaar van een tuin zijn.

Bij Tuinontwerp-op-Maat.nl maken we inmiddels tientallen klanten per maand blij met ons ontwerp
en advies. We nemen de tijd om goed te bespreken wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden uw
tuin kent. Nadat het ontwerp is gemaakt, lopen we door alle elementen heen en kunt u alle vragen
stellen die u maar heeft. Het is immers uw tuin, waar u nog jaren van zult genieten!
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