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Juiste balans tussen tuin en gebouw
“Voor bedrijfstuinen ga ik verder dan alleen maar 
een grasveld en een paar parkeerplaatsen. Ik pro-
beer bijvoorbeeld ook een ‘rustplek’ voor het perso-
neel te creëren. Bij een bedrijfspand, onafhankelijk 
van de branche, is het voor mij de uitdaging om er 
een mooi geheel van te maken. Ontwerpen is ruim-
tes indelen, waarbij je het pand en de tuin niet af-
zonderlijk moet bekijken. Samen versterken ze el-
kaar. Ik maak er iets bijzonders van. Als bedrijven 
dat belangrijk vinden, zijn ze bij mij aan het juiste 
adres.” Ik werk veel met vlakken en blokken. In 
mijn ontwerp kloppen de verhoudingen. De mo-
derne stedenbouw en architectuur zijn een prach-
tige bron van inspiratie. Ik maak mooie tuinen, 
maar de praktische kant is net zo belangrijk. Zo 
houd ik bijvoorbeeld rekening met de parkeerplaat-
sen. Ik verzorg de tuin tot de accessoires aan toe. 
Tuinmeubilair, prachtige tafels, verlichting, een brie-
venbus, kunstelementen, die accessoires maken het 
plaatje compleet.”

Exclusieve tuinen uiteindelijk minder duur
“Vaak denkt men dat een exclusieve tuin duur is, 
maar niets is minder waar. Het is misschien iets 
duurder in aanleg, maar dat verschil verdient zich 
snel terug door het beperkte onderhoud. Is de tuin 
eenmaal aangelegd, dan is het namelijk een ontzet-
tend makkelijke tuin met weinig onderhoud. Want 
ik werk veel met groenblijvende bodembedekkers 
en andere langzaam groeiende beplanting. Het re-
sultaat is een exclusieve tuin die het hele jaar een 
bijzondere uitstraling heeft. En dat is gunstig, vooral 
voor bedrijfspanden waar de eerste indruk al vaak 
een weerspiegeling van het bedrijf is.”

Creatie, realisatie en onderhoud
“Ontwerpen is mijn belangrijkste bezigheid, maar 
ik kan alles verzorgen. Ik sta ervoor garant dat de 
tuin wordt zoals beloofd. Ik coördineer de hele aan-
leg. Ik werk daarvoor samen met goeie mensen die 
de tuinen aanleggen en eventueel ook onderhou-
den. Zij zijn bovendien gewend om met mijn ont-
werpen te werken. Maar alles begint met heel goed 
luisteren naar de opdrachtgevers. Hun wensen ver-
taal ik vervolgens in een exclusief ontwerp.”

Bijzonder en exclusief, dat zijn de tuinontwerpen van Ana Saraiva Mariano. Dit in combinatie met haar enorme enthousi-

asme en liefde voor het vak maken het beeld van de Portugese ontwerpster compleet. Haar tuinen zijn zeer geschikt om 

bedrijven aan te kleden. Strak van ontwerp met grote groenblijvende vlakken en bovendien weinig onderhoud. “Met de 

jaren blijven het stijlvolle tuinen. Het beperken van de keus van beplanting speelt een grote rol. Ik gebruik maar een paar 

soorten en pas die toe op een architectonische manier.”

‘A l t i jd  i e t s  b i j zonders ’

Estilo Tuinarchitectuur

“ON T W E R P E N I S  R U I M T E S I N D E L E N,  W A A R B I J  J E  H E T P A N D 
E N D E T U I N N I E T  A F Z O N D E R L I J K  M O E T B E K I J K E N.  SA M E N 
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