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Potten zijn vergeleken bij andere tuinelementen het meest flexibel. U kunt ze net zolang verhuizen
tot ze op de juiste plaats staan, op een opvallende plaats zetten als de planten erin bloeien en
uiteraard zo vaak u maar wilt de planten vervangen. Er kunnen heel veel potten in allerlei maten in
een tuin staan en wat dat betreft zijn ze te vergelijken met hoeden die bij verschillende
kledingstukken passen of felgekleurde dassen die hetzelfde donkere pak er elke keer anders uit
laten zien.

Maar potten zijn niet alleen voor planten. Zij zijn ook geschikt voor water, kiezels, takken of zelfs
vissen. Er is een grote variatie aan potten verkrijgbaar in verschillende materialen met een matte of
glanzende uitstraling, geglazuurd in de mooiste kleuren of verfraaid met een enorme variatie aan
designs.

Uitbundig versierde potten zien er het mooiste uit met een eenvoudige plant, terwijl een
overvloedige waterval van een plant een eenvoudiger pot nodig heeft. Er zijn ook nog tuinvazen,
vazen met een geschiedenis die teruggaat naar de renaissance. Op een sokkel geplaatst hebben
ze geen beplanting nodig en zijn ze al fraai van zichzelf.

Hoewel potten de meest trendy toevoeging aan een tuin zijn, moet u zich niet beperken tot de
potten die bij tuin- en interieurwinkels en tuincentra te koop zijn. Ga eens op zoek op een
vlooienmarkt, een brocante, of vraag een pottenbakker een pot naar uw ontwerp te maken.
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Wilt u ook een professioneel Tuinontwerp, klik dan hier om meer te weten over a Tuinontwerp op
Maat en om te bestellen.
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