Tuintrends 2014

Doe er uw voordeel mee
De Golden Age Garden, de Twisted Garden
en de Biotope Garden. U zult ze dit voorjaar
veelvuldig tegenkomen in de tuin- en lifestyle
bladen. Het zijn de trendtuinen voor dit jaar,
ontwikkeld door de Stichting Tuinpromotie
Nederland, waarin Branchevereniging VHG
en Tuinbranche Nederland deelnemen. U
kunt als hovenier inspelen op deze trends.
Door Annemieke Bos

Hieronder in het kort de kenmerken van de trendtuinen 2014.
In de trendbijlage die u bij dit VHG Magazine ontvangt, leest
u er meer over. U kunt de tuinen ook bekijken in de Tuinen
van Appeltern.

Tips voor hoveniers
•	Communiceer de trends op uw website, via uw
Facebookpagina en in advertenties van uw bedrijf.
•	Laat in uw ontwerpen zien dat u op de hoogte bent
van de laatste tuintrends.
•	Houd bij de inkoop van uw plantenassortiment en
dode materialen rekening met de trends.
•	Laat u inspireren door de trendbijlage.
•	De trendtuinen zijn te bekijken in het modeltuinenpark
in Appeltern.

De Golden Age Garden

Een decoratieve tuin, geïnspireerd op de Gouden Eeuw en Nederlands
koloniale verleden met etnische invloeden uit exotische gebieden.
Vormen: klassiek en romantisch, vaak uitvergroot. Materialen: luxe,
kwalitatief hoogwaardige materialen zoals natuursteen, donker hout, goud- en
koperkleurig metaal, vlechtwerk, luxe kunststof. Dessins: historisch, maar ook
exotisch zoals batik, vlechtpatronen en dierenhuiden. Kleuren: hernieuwde
aandacht voor zwart, met hoogglans oppervlak. Daarnaast warme naturellen
aangevuld met goud en koper. Rijke kleuraccenten van halfedelstenen zoals
smaragd, agaat en tijgeroog. Planten: planten die in sierlijke vormen kunnen
worden geknipt zoals buxus. Zwarte bladpunten gecombineerd met elegante
bloemen zoals lelie, iris en strelitia. Planten met donker blad zoals heuchera.

De Twisted Garden

Een hedendaagse tuin waarin een strakke vormgeving domineert.
Vormen: positief en negatief, verhoogd en verdiept, sterk en ritmisch, zes- en
achtkantig. Materialen: gladde constructieve materialen zoals metaal,
kunststof, glad natuursteen en glad hout. Dessins: geometrische patronen.
Kleuren: geen opvallend kleurgebruik. Wit heeft de hoofdrol, daarnaast
limegroene tinten met grijze en bruine naturellen. Planten: planten met
compact blad zoals asarum en ilex. Compacte grassoorten en hangplanten.
Pennesetum, hosta, phloxen en pluimhydrangea.

De Biotope Garden

Een natuurlijke tuin, waarin planten centraal staan. Hier heeft de natuur vrij
spel, toch is de uitstraling niet rommelig. Vormen: natuurlijk en ambachtelijk,
handgemaakt en onregelmatig. Gestapelde vormen van verschillende
materialen. Constructieve en stoere objecten. Materialen: natuurlijke
materialen zoals hout, natuursteen, leisteen, marmer en marmerimitaties.
Ook halfedelstenen, koper en textiel met de uitstraling van canvas en linnen.
Dessins: patronen rechtstreeks uit de natuur zoals bladmotieven, vlinders,
vogels. Kleuren: combinatie van blauwgroene tinten met fris geelgroen.
Daarnaast accenten van warm bruin, koper en zalmoranje. Planten:
amaranthus, varens, saltolina, astilbe, digitalis. Ook volop plaats voor
sedumsoorten.
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