Tuintrends 2012

De tuin als groene
vrijplaats
Stichting Tuinpromotie Nederland (waar ook VHG
aan deelneemt) heeft de trends voor 2012 ontwikkeld:
Warm Embrace, Utility en Sobriety.
Door Marijke Dorresteijn

De tuintrends zijn natuurlijker dan ooit.
Je kunt de natuur in de tuin zien, voelen,
horen, ruiken én proeven. Die intense
natuurbeleving werkt als een warm,
ontspannend bad. Het geeft energie om
mee te doen met alle nieuwe ontwikke
lingen, maar het is ook heerlijk om alles
even los te kunnen laten. Daarvoor
creërenwe ons eigen stukje natuur; een
groene vrijplaats waar je jezelf mag zijn.

Groen en onderhoudsvriendelijk
Door de toepassing van veel groen is de
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tuin een prettige plek om je even terug
te trekken. En tegelijk moet het onder
houd eigenlijk niet te veel tijd kosten.
En dat kan: met een goede keuze voor
beplanting en andere materialen is het
mogelijk om een groene, onderhouds
vriendelijke tuin te creëren.

Hout, bakstenen en gevlochten riet
De inrichting van de tuin neigt steeds
meer naar gezellig. Er wordt niet gekozen
voor één materiaal, maar voor een com
binatie van verschillende natuurlijke

materialen, bijvoorbeeld oud hout, ruwe
bakstenen en gevlochten riet. Die diver
siteit zorgt voor een geborgen, warm
gevoel. Zelfs als je alleen in de tuin bent,
voel je je niet verloren.

Tuintype
Al deze ontwikkelingen zijn terug te zien
in de tuintrends Warm Embrace, Utility
en Sobriety. Om het u makkelijk te
maken is elke tuintrend verbonden aan
een tuintype:
•	Warm Embrace is op het lijf geschre
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ven van het blauwgroene tuintype
(houdt van tuinieren en ziet de tuin als
visitekaartje).
•	Utility spreekt het gele tuintype aan
(ziet de tuin als een gezellige buiten
kamer waarin geleefd mag worden).
•	Sobriety is de trend voor het zoge
noemde blauwe tuintype (wil zich
graag onderscheiden met een design
tuin).

Warm Embrace: warm en landelijk
De tuintrend Warm Embrace staat voor
comfort en rust. De tuin is een hoog
ommuurde buitenruimte die aanvoelt als
een warme deken om je heen. Door de
hoge stenen muren heeft de tuin wel iets
weg van een middeleeuwse kloostertuin.
Natuurlijke materialen en warme kleuren
(terracotta) geven de tuin een vriendelijke,
landelijke uitstraling. In de hoge, korf
achtige meubels kun je heerlijk weg
kruipen. Dat comfortabele gevoel wordt
nog eens versterkt door het gebruik van
zachte, bolle kussens en traditionele
kelims.
De tuin wordt gezien als een eigen stuk
je natuur, waarin de buitenwereld niet

kan doordringen. Groen speelt een grote
rol vanwege de rustgevende en helende
werking. Langs de muren groeien lei
bomen en klimop. De borders hebben
elk een thema, bijvoorbeeld genees
krachtige kruiden, verven en eten.
Opnieuw waan je je in een kloostertuin.

Utility: stoer en ongecompliceerd
Nonchalant en makkelijk. De tuintrend
Utility is lekker ongedwongen. De tuin
ziet er uit als een camping annex werk
plaats waar alles mag en alles kan.
Het oogt tijdelijk; morgen kan alles weer
anders zijn. Denk hierbij aan meubels op
wielen en planten in zakken.
De inrichting is een uitgebalanceerde
mix van tweedehands en nieuw, die
ogenschijnlijk spontaan is ontstaan.
Grove, verweerde materialen – bijvoor
beeld ruw bekistinghout bijeengebonden
met spanbanden - zorgen voor een stoer
en krachtig beeld. Dat wordt nog eens
versterkt door de toepassing van grove
verlichting, zoals loop- en bouwlampen.
Het ongedwongen, semi-tijdelijke karak
ter van deze tuin wordt onderstreept
door de beplanting. Hier geen aan
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geharkte borders, maar een vrolijke mix
van wilde bloeiende planten. Een enkele
stekelige plant, zoals een distel, mag
ook niet ontbreken – voor een stoere
finishing touch.

Sobriety: duidelijk en overzichtelijk
Een overzichtelijke buitenruimte waarin
je helemaal tot rust kan komen. De tuin
trend Sobriety staat voor focus. In de
tuin worden niet tien verschillende idee
ën verwezenlijkt, maar één krachtig idee.
De focus ligt bijvoorbeeld op het thema
‘structuur’, maar het kan ook iets heel
anders zijn. Als er maar een focus is op
een centraal thema. Alle elementen in de
tuin staan in dienst van dat thema – van
de vormgeving tot de meubels.
Bij deze trend passen krachtige vormen
en natuurlijke materialen, maar als de
functie erom vraagt worden ook hoog
waardige kunststoffen gebruikt. De meu
bels zijn altijd comfortabel en zorgen
voor een geborgen gevoel. Dat wordt
nog eens versterkt door de natuurlijke
beplanting die vanzelfsprekend naad
loos aansluit op het centrale thema van
de tuin.
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Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap
en breng met ZinCo leven op het dak! De bewezen hoogwaardige
systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als
opdrachtgever, architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.
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