
FRYSLÂN CULINAIR 41

e st i lo  e xc lu s i e v e  t u i n e n

“We Wilden genieten, leven in de 
tuin. Maar iedere keer als We hier 
zaten, hadden We het gevoel dat 
We eigenlijk aan het Werk Moes-
ten.” Marianne janssen loopt 
Met een blad vol kopjes naar het 
terras. ze zet het blad op de tafel 
en schenkt koffie in. het terras 
heeft Wel iets Weg van een huis-
kaMer, Met een lekkere zithoek. 
er oMheen staan dakplatanen en 
bloeien hortensia’s. verderop zijn 
vijvers Met lelie’s en natuurste-
nen potten Met planten.

tien jaar geleden betrok de familie Janssen 

hun vrijstaande nieuwbouwwoning aan de 

rand van Peize. Marianne Janssen: “We wil-

den dat de kinderen zagen dat elk seizoen 

anders is en pootten veel bloemen en 

bloeiende planten. vooral in het begin was 

dat erg leuk, maar de kinderen werden 

groter en we wilden graag een tuin waarin 

je niet steeds maar aan het werk moet 

maar waar je lekker kunt zitten.” 

vrienden wezen de familie op estilo tuinen 

in Drachten, die ook veel tuinen in de wijk 

had bedacht en aangelegd. “Die tuinen 

waren een beetje strak maar hadden wel 

veel gezellige hoekjes. Zoiets wilden wij 

ook. en weinig onderhoud. We zijn eens 

met Ana Mariano, van estilo, gaan praten 

en die heeft erg goed naar ons geluisterd. 

Ze maakte een ontwerp en we vonden 

het in een keer goed. De tuin is nu twee 

jaar oud en kijk eens hoe heerlijk we hier 

zitten.” Ze schenkt nog eens koffie in en 

gebaart tussen het groen door naar een 

weiland, een eindje verderop. “We hebben 

wel een vrij uitzicht, maar toch voldoende 

privacy. over een paar jaar wordt daar 

een wijk gebouwd. Daarmee heeft Ana bij 

het ontwerp rekening gehouden. Als de 

bouw van die wijk begint, pakken we het 

ontwerp er weer bij en plaatsen we nog 

een paar schermen met groene klimop. 

en over een aantal jaren, als de kinderen 

niet meer thuis wonen, maken we het 

gazon wat kleiner. ook daarvoor heeft Ana 

de planten al ingetekend.” een tuin op de 

groei dus. Maar voorlopig kan de familie 

nog wel vooruit, met een terras om te ont-

bijten in de ochtendzon, een loungeterras 

voor overdag en ’s avonds een plekje om 

beschut te zitten vlak bij het huis.
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Marianne Janssen ging in zee met Estilo

 ‘Een tuin om in te leven, nu en later’


