ruimte met een natuurlijke basis. Felle
kleuraccenten zorgen voor een eigentijdse,
optimistische uitstraling. Er wordt veel
gewerkt met degradé-effecten (kleur
verloop), onder meer in de borders
(zie kader voor meer kenmerken).

Dik aangezet
De tuintrends komen niet zomaar uit
de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op
onderzoek naar tuinbeleving onder
consumenten. “De resultaten brengen
we in beeld door trends in waarden en
stijlen te vertalen naar tuinontwerpen
passend bij verschillende tuintypes”,
legt trendwatcher Aafje Nijman uit. Het
resultaat is een uitgebreide trendkaart
met suggesties voor materialen, dessins,
planten, kleuren, accessoires en veel
sfeerbeelden. “Het is altijd wat dik aan
gezet hoor. Dat doen we expres om

aandacht te krijgen in de pers. Dat leidt
wel eens tot commentaar, ook van
hoveniers, die de felle kleuren in de
‘Glow garden’ bijvoorbeeld maar niets
vinden. Dan zeg ik: ‘wat je er ook van
vindt, wees in ieder geval op de hoogte.
En wees voorbereid op vragen van
consumenten’”, aldus Nijman. “Je hoeft
echt niet elk jaar een nieuwe trend te
omarmen. Zie het als een inspiratiebron.
Wees de consument een stap voor,
zodat je eigentijds advies kunt geven.”

Behoefte consument
Nijman hoopt dat men de moeite neemt
om de gedachten achter de verschillende
trends te begrijpen: “De ‘Be happy garden’
weerspiegelt heel sterk het verlangen
van de consument naar meer contact
met de natuur. Dat kan op allerlei
manieren vorm krijgen. Je hoeft het niet

‘Let me glow garden’: leef met zin
‘Let me glow garden.’

Tuintrends 2013

Inspiratie voor hovenier en
consument
De tuinbladen staan er al een paar maanden vol mee: de tuintrends van dit jaar. Prachtige foto’s
van de nieuwste trends met volop aandacht voor vorm en aankleding. Het is precies waar het
de Stichting Tuinpromotie Nederland om te doen is: zoveel mogelijk free publicity genereren met
het prachtige beeldmateriaal en zo de tuin in de breedste zin van het woord promoten. Branche
vereniging VHG participeert in deze stichting, samen met Tuinbranche Nederland.
Door Annemieke Bos – Foto’s: Hans Hebbink

Misschien heeft u ze bezocht op de
Floriade 2012: de inspiratietuinen waarin
de tuintrends voor 2013 tot leven kwamen.
Gerealiseerd door de hoveniers Harry
Esselink en Hans Hendriks.
In de ‘Be happy garden’ zorgen de vier
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elementen – aarde, water, vuur en lucht
– voor een bijna paradijselijke sfeer.
Deze natuurlijk, harmonieuze tuin is
gericht op de zogenoemde gele tuin
types. Zij beschouwen hun tuin als een
onderdeel van de woning en willen deze

gezellig ingericht hebben. Heel anders is
de sfeer is de ‘Let me glow garden’ voor
de blauwe tuintypes. Zij zien de tuin als
een visitekaartje en laten deze vaak ont
werpen en aanleggen door vakmensen.
De ‘Glow garden’ is een eigentijdse frisse

•
•
•
•
•

precies zo uit te voeren als op de foto’s
staat. Denk mee, geef je eigen draai aan
de behoefte om dingen uit de natuur te
bekijken en te verzamelen. De elementen
waar de tuinbladen het nu over hebben,
die haken aan bij het gevoel dat nu leeft.
Neem dat mee in ontwerpen en adviezen.”

Trends 2014
Nijman is inmiddels alweer volop bezig
met de trends voor volgend jaar. “Ik
mag daar nog niet teveel over zeggen,
maar een tipje van de sluier oplichten
kan ik wel: enerzijds zien we strakkere
vormen, luxere materialen en komt
zwart weer terug in de tuin. Anderzijds
wordt de tuin nog natuurlijker, mag het
groen meer verwilderen.”

‘Be happy garden.’

Basis: strak, natuurlijk en overzichtelijk.
Felle kleuraccenten.
Toepassing van kleurverloop in de borders.
Zowel natuurlijke als kunstmatige materialen.
Plantenselectie:
– Astilbe ‘Europa’ (Pluimspirea of Prachtspirea);
– Astilbe ‘Mainz’ (Pluimspirea of Prachtspirea);
– Lavandula stoechas ‘Butterfly Silver summer’ (Kuiflavendel);
– Phlomis tuberosa (Brandkruid);
– Stachys byzantina ‘Silver carpet’ (Ezelsoor of Andoorn).

‘Be happy garden’: klein geluk
• D
 e combinatie van de elementen aarde, water, vuur en lucht
zorgt voor rust en harmonie.
• Natuurlijke uitstraling, o.a. door toepassing van robuuste, grillig
gevormde materialen.
• Er is plaats voor vlinders, bijen en andere insecten.
• Het concept van De Levende Tuin sluit hier heel nauw op aan.
• Plantenselectie:
– Astrantia major ‘Shaggy’ (Zeeuws knoopje);
– Campanula lat. Macrantha;
– Corydalis (Helmbloem);
– Epimedium perralchicum ‘Fröhnleiten’ (Elfenbloem);
– Prunus serrula (Sierkers);
– Rodgersia henrici (Schout bij nacht).
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