in het groen

Luieren

Tjerk Spannenburg, ontwerpt en maakt met zijn
bedrijf De Peppels Tuinen natuurlijke leeftuinen om
in te ontspannen, te feesten en te spelen. Welke
ontwikkelingen signaleert hij bij tuinindelingen?

wonen tuintrends
Tuinbank uit de
collectie Weekend van Oxyo,
van gepoedercoat staal, in
vele kleuren
verkrijgbaar,
€ 429,
trendyard.nl

Voor blote voeten Let op de fijne details en fraai
verweerde patronen van authentieke kelims en Perzische
tapijten bij deze Non-Flying carpets. De buitentapijten
zijn eenvoudig aan elkaar te knopen voor een groter

Het nieuwe indelen

DEPEPPELS.COM

 “De rechttoe-rechtaantuin maakt
plaats voor vormen met verrassende
hoeken. Hoogteverschillen van terrasvlonders en verhoogde plantenbakken
zorgen voor afwisseling en verrassing.
Er wordt nu meer gebruikgemaakt
van de hele tuin, waarin plaats
wordt gemaakt voor meerdere
zithoeken, de een voor de koffie, de ander
voor buiten eten.”
 “Flexibiliteit is belangrijk! Verrijdbare
en in elkaar klikkende elementen als
plantenbakken van licht materiaal, speelelementen en ‘gestuukte’ wandjes zijn
eenvoudig te verplaatsen om de tuin een
nieuwe indeling te geven als bijvoorbeeld de gezinssituatie verandert.”
 “Qua beplanting zijn er twee
trends: de een met een natuurlijke
basis waarbij gebruik wordt gemaakt van
veel vaste planten en grassen. Hierbij
zijn de mogelijkheden van de natuur het
uitgangspunt. Daar tegenover staat de
meer architectonische en sculpturale stijl.
Hierbij is het de bedoeling dat je zelf het
heft in handen neemt en vormgeeft door
middel van scheren en snoeien, zodat de
tuin er het hele jaar hetzelfde uitziet.”

Slim ...

 “Suggereer verschillende ruimtes met
behulp van bestrating en hoogteverschillen van bijvoorbeeld één stap.”

Eenpersoons
hangstoel van katoen,
in verschillende kleuren
en maten, € 299,
wonenmetlef.nl

Precies pas Plofkussens
rug: stof Graphics, 70
x 70 cm, € 65; kussen
ligbed: stof Cartenza
Light-Orange, 240 x 100
x 10 cm, € 215; Plofkussens rug: stof Cartenza
Light-Orange, 100 x 40
cm, € 37,50, nofruit.nl.

Binnen/buiten

Het buitenleven in de tuin krijgt steeds meer weg van het wonen
onder een dak. Vloeren lopen van binnen door naar buiten, muren
worden van buiten doorgetrokken naar binnen. Buitenmeubels zijn niet
meer te onderscheiden van de inboedel. Lichtgrijze weerbestendige
buitenbank, vanaf € 2499, sissy-boy.com. Buitenlampen Lampe Gras
Outdoor wandlamp met een verstelbare lengte van minimaal 146
centimeter, gemaakt van staal en aluminium, met siliconen voor de
weerbestendigheid, in diverse modellen, vanaf € 930, flinders.nl.
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