
“Mijn huis is zo ontworpen dat je ook in de herfst 
en winter van de tuin kunt genieten. Door deze 
twee wanden heb ik maar liefst tien meter glas.” 
Ana Mariano loopt door haar woonkamer. “Kijk, 
daar is het westen. De prachtige luchten reflect-
eren in de vijver. Daar omheen zie je mooie,  
strakke vlakken. Als ik buiten ben, zit ik ook 
hier” De tuin ziet er inderdaad schitterend uit. 
Alles klopt, past bij elkaar. Zelfs bij de buren, 
lijkt het. Ana Mariano lacht. “Dat is waar,” zegt ze. 
“De tuinen van de buren heb ik ook ontworpen.” 
Ana Mariano is tuinontwerpster. Samen met 
haar vriend bestiert ze Estilo, een bedrijf dat 
al 18 jaar tuinen ontwerpt en aanlegt in Neder-
land en sinds 2 jaar ook in Algarve – Portugal. 
Haar buren, voor wie ze tien jaar geleden de 
tuinen bedacht, wonen in een twee-onder-een-
kapwoning en in het appartementencomplex 
ernaast wonen negen gezinnen. Ook voor dat 
gebouw ontwierp Ana Mariano de tuin. Het zijn 
dus niet alleen vrijstaande villa’s van mensen 
met een goed gevulde portemonnee? “Welnee!” 
reageert ze verontwaardigd. “Een tuin laten 
ontwerpen moet men zien als een investering. 
Verkeerde keuzes maken dat is pas duur. Op 
tijd beginnen bespaart veel geld. Veel mensen 
weten niet dat je voor de inrichting van de tuin 
een bedrag kunt opnemen in je hypotheek. Het 
is dan ook aftrekbaar voor de belasting.”

Strak en praktiSch
Geen borders vol margrieten of viooltjes voor 
Ana. Maar in haar ontwerpen past ze ook weer 
geen specifieke stijl toe vindt ze zelf. ‘Hoewel 

er wel kenmerken zijn waar al mijn tuinen aan 
voldoen: strakke lijnen die zorgen voor een 
ruimtelijk effect, strakke vormen die zorgen voor 
eenheid en grote vakken vol groenblijvers. Of 
in plaats daarvan harde materialen indien nog 
minder onderhoud wordt gewenst. Mijn tuinen 
stralen rust uit. Het beperken van de keus van 
beplanting speelt hierbij een grote rol. Tussen 
beplanting en harde materialen zoek ik een 
balans die aansluit bij de omgeving en architec-
tuur van de woning. Ik gebruik veel bodembe-
dekkers en pas vaak een element van water in. 
Die reflecteert de prachtige Hollandse luchten 
zo mooi! Ook niet te vergeten: mijn tuinen zijn 
onderhoudsvriendelijk. En ze blijven mooi in de 
winter. Ik ontwerp graag mooie tuinen, maar ze 
moeten vooral ook praktisch zijn, daar houd ik 
zelf ook erg van. Bloeiende borders zijn prachtig 
maar genieten niet mijn voorkeur, omdat ze 
maar zo’n korte tijd van het jaar mooi zijn en 
veel onderhoud vergen. Mensen die naar zo’n 
tuin op zoek zijn, verwijs ik door naar collega’s 
die daar wel iets mee hebben.’ Ze werkt vooral 
met langzaam groeiende en soorten als  taxus 
en buxus, absolute favorieten van Ana Mariano. 
Ook beuk gebruikt ze graag, in een fraai even-
wicht, door deze op meerdere plaatsen te laten 
terugkomen in de vorm van hagen of blokken. 
Als bodembedekkers wordt veel Pachysandra 
en Hedera toegepast. Bomen zijn ook onmisbaar, 
bijvoorbeeld Carpinus-zuilen, Tilia Americana in 
blokhaag, platanen in dakvorm en amberboom 
met zijn prachtige herfstkleuren. 

Bij een nieuwbouwwoning komt een hoop kijken. Er moet immers veel gebeuren voordat op het kale 
stuk grond dat je koopt een heuse woning staat. De tuin is dan ook meestal niet het eerste waar je 
aan denkt. Toch is het handig om dat wel te doen. 

Als bloeiende beplanting gaat Ana’s voorkeur 
uit naar Annabelle en Lime Light,  hortensia’s 
die vanaf mei tot oktober voor het ‘zomergevoel’ 
zorgen. Ook deze worden in groepen toegepast. 
Qua harde materialen kiest ze voor hout, beton, 
natuursteen, cortenstaal, rvs, gegalvaniseerd 
staal, basaltsplit en grind. ‘De nadruk ligt wat dat 
betreft op duurzaamheid en een hoogwaardige 
afwerking. Het moet lang meegaan en lang mooi 
blijven.’

BewuSte keuzeS
Estilo is een onafhankelijk tuinontwerpbureau 
maar indien gewenst behoren de aanleg, de 
coördinatie ervan, advies over meubilair en alle 
andere tuinaccessoires tot de mogelijkheden. In 
tachtig procent van de gevallen gebeurt dat ook. 
Maar Estilo blijft een ontwerpbureau pur sang.

 ‘Het ontwerpwerk is altijd leuk en altijd een 
uitdaging. Het draait er vooral om goed te luis-
teren, mensen weten niet altijd te verwoorden 
wat ze precies willen. Aan mij de taak om dat 
duidelijk te krijgen. Ik nodig nieuwe klanten 
altijd eerst bij mij uit, dan zien ze precies waar 
ik voor sta. Er moet wat mij betreft een ‘klik’ zijn, 
anders werkt het niet. Als ik zelf iets nieuws aan-
schaf, verheug ik me daar enorm op. Datzelfde 
wil ik voor mijn klanten.’ Bewuste keuzes, daar is 
ze op uit. Nadat ze een ontwerp heeft gemaakt, 
geeft ze brochures en monsters mee van de te 

gebruiken materialen. In een vroeg stadium 
van het ontwerp wordt over de keuze uitvoerig 
gesproken. Zodoende worden de voor- en nade-
len goed overwogen zodat de klant een bewuste 
keuze maakt.
 
Kortom: Alles begint met een goed doordacht 
tuinontwerp.

nieuwBouwtipS van ana Mariano:
n Ontwerp de tuin zo vroeg mogelijk, liefst 
samen met de woning. Dan kun je alles op elkaar 
afstemmen en kun je de kosten ook beter in 
kaart brengen ;
n Neem een bedrag voor de tuin op in de hypo-
theek. Dat kan en is voordeliger;             
n Onderschat niet dat het grondwerk, goede 
drainage en waterafvoer voor het opvangen van 
de fikse regenbuien geen luxe is;
n Wees niet impulsief. Een tuin aanleggen en na 
een paar jaar weer over de kop halen omdat het 
toch anders is geworden dan verwacht, is zonde.
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‘Op tijd beginnen met de tuin    bespaart handen vol geld’
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