Minimalistische
patio
In deze patio in Etten-Leur was maar
weinig nodig om een goede sfeer
te creëren. Niet alleen kun je hier
heerlijk buiten zitten, ook vanuit de
keuken en slaapkamer geniet de
bewoonster dagelijks van het zicht
op haar patio.
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TUIN
Patio van 4,5 x 7,5 m, gericht
op het zuiden.
WONING
Moderne nieuwbouwwoning.
BEWONERS
Een vrouw.
WENSEN
• gezellige, knusse sfeer
• niet te strak
• passend bij woning
• groen
• diversiteit in materialen
• onderhoudsvriendelijk

D

e genius loci, de atmosfeer van deze

er ook met blote voeten makkelijk overheen

plek, is al goed. Deze plek heeft niet

kunt lopen.

veel nodig omdat de gevelsteen en

„Als groen heb ik gekozen voor drie taxus-

het hout tegen de gevel al erg mooi

wolken die na verloop van tijd steeds strakker

zijn”, vertelt tuin- en landschapsontwerper Erik

zullen worden. Rondom de taxus zit een rand

Knops. „Het ruimtelijke aspect heb ik behouden,

van gegalvaniseerd staal als extra accent.

maar ik heb verschillende materialen gebruikt.”

Twee meerstammige krenten zorgen voor een

De strakke vlonder bij de woning is gemaakt

mooi contrast met de lichte muur en geven

van vlakke, hardhouten planken met een clip-

een bepaalde openheid omdat je tussen de

systeem, zodat je de schroeven niet ziet. Op

takken door kunt kijken.” Vier hoge polyester

den duur zal deze vlonder mooi vergrijzen. In

potten maken deze patio af. „In de potten

het midden ligt een terras van grootformaat

staat Carex morrowii ’Irish Green’, dit winter-

Schellevis betontegels, om een eettafel op

groene siergras vormt snel een volle bos.”

te kunnen zetten. Eromheen ligt flachkorn,
een splitsoort met vlakke steentjes zodat je

‘Twee meerstammige krenten zorgen voor
een mooi contrast met de lichte muur en
geven een bepaalde openheid.’
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Ontwerp
1 vlonder
2 taxuswolk

3 tegelterras
4 krentenboompje

5 pot met siergras
6 split
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‘Als groen heb ik
gekozen voor drie
taxuswolken die na
verloop van tijd
steeds strakker
zullen worden.’
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2

1

woning

Vorige pagina: De harde materialen zijn
mooi op elkaar afgestemd. De bakken
met Japanse zegge zorgen jaarrond voor
extra groen. Foto rechtsboven: Een mooi
detail is de rand van gegalvaniseerd
staal rondom de taxuswolken.
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TUINONTWERP & AANLEG
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