Interview met Sparq Tuinen

EEN MODERNE TUIN WAAR DE VONKEN
VAN AFSPATTEN
Een tuin is niet zomaar een toevoeging aan je huis. Je kan er een heerlijke ruimte van maken
om eindeloos in te vertoeven. Dat zorgt voor een levenslange vonk zodra je naar je tuin kijkt.
Dat is precies waar tuinarchitect en directeur van Sparq tuinen Gert-Jan Schouwenaar voor
staat. The art of living sprak met hem.
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EEN TUIN VOOR HET LEVEN
“Verhuis ik naar een ander onderkomen, of maak ik de plaats
waar ik woon nog meer naar mijn zin?” Deze vraag is Gert-Jan
niet vreemd: “Zodra mensen voor die tweede optie kiezen,
denken ze aan de vele mogelijkheden voor een tuin. Daar is
vaak nog veel te halen. Zo komt men bij ons terecht.” De ideeën
van een klant zijn vaak talrijk, maar minder gericht op hoe die
esthetisch en praktisch samenkomen. Daar komt de kennis
van een tuinarchitect bij kijken. Hij luistert naar de wensen van
de klant en vult die eventueel aan. “Er zijn kleine dingen waar

een klant niet bij stilstaat”, legt Gert-Jan uit.
“Een overkapping direct tegen het huis is te
verwezenlijken, maar daarmee blokkeer je
veel licht. Daarom opper ik bijvoorbeeld om
de overkapping wat verder in de tuin te
plaatsen, zodat er nog steeds licht in huis
komt.” Door deze onzichtbare ongemakken
tijdig te signaleren, wordt de tuin een plek om
levenslang van te blijven genieten, zonder
enige bron van ergernis.
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zegt Gert-Jan. Ook het zwembad moet op
maat worden gemaakt. En dat houdt meer
in dan alleen de juiste maten voor het
zwembad opmeten. Compass Pools kan
zwembaden op meerdere manieren personaliseren. Denk aan de zwembadkleur. Je
denkt misschien aan helderblauw, omdat dat
de standaard is voor de bodem, maar soms
past zwart of grijs veel beter in de tuin.
Op deze manier denken beide bedrijven met
de klant mee. Met hun gezamenlijke kennis
wordt uiteindelijk een plaats gecreëerd waar
je je zowel thuis voelt als je op vakantie waant.

MODERN, STRAK EN VOL LEVEN
Gert-Jan ontwerpt alleen moderne tuinen.
“Maar”, zo verzekert hij ons, “dat betekent
niet dat de natuur ver weg of afwezig is.
Geen tuin zonder bomen of struiken. Een
tuin moet leven, dus er moet ook iets levends
in aanwezig zijn.” Groen in de tuin trekt ook
vogeltjes aan. Dat zorgt voor leven in de
brouwerij. Het is een genot om in de lente
naar het gefladder van vleugels te luisteren
en zo de natuur van dichtbij te kunnen beleven.
De aanwezigheid van natuur zorgt er
bovendien voor dat het ontwerp van een
moderne tuin wat meer balans krijgt tussen
strak en losjes. Meerstammige bomen zijn
een voorbeeld om een contrast met het
strakke ontwerp van een tuin te verwezenlijken.
Zo krijgt de tuin een wat eigenwijs karakter.
Je kan de natuur ook gebruiken om lichtinval
in de tuin te regelen: “Als je de juiste bomen
in de tuin hebt staan, heb je als vanzelf een
afwisseling tussen licht en donker”, legt Gert-Jan
uit. Zo zoekt hij altijd naar een balans tussen
levendig en strak in zijn tuinontwerpen.
3D-ONTWERP EN COMPLETE VERZORGING
Als je een tuin met een bepaalde inrichting
in gedachten hebt, wordt er normaal gesproken
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een tekening van gemaakt. Maar Gert-Jan werkt op een andere
manier: “De ervaring leert dat klanten technische tekeningen
niet goed kunnen lezen. Dat kan uiteindelijk tot teleurstellingen
leiden. Het resultaat is dan soms namelijk iets heel anders
dan wat de klant voor zich zag.” Daarom wordt er met
een 3D-ontwerp gewerkt. Dan ziet de klant de tuin op een
scherm, precies zoals die eruit komt te zien.
Er kan dan zelfs al een digitale wandeling door de tuin
worden gemaakt. Zo geniet de klant al van de tuin nog
voor hij goed en wel verwezenlijkt is. En dat genieten
wordt alleen maar makkelijker, omdat Gert-Jan en zijn

collega’s veel kennis en kunde hebben van tuinontwerp. Ze
kunnen de tuin zelfs volledig aanleggen: uniek in hun
vakgebied! Daarom hoeven er geen derde partijen worden
ingeschakeld en komen de klanten graag naar deze
vakmensen toe.
MAATWERK TOT IN HET WATER
Een zwembad in de tuin is een heerlijke toevoeging aan een
ontspannende tuin. Gert-Jan werkt regelmatig samen met
Compass Pools om deze droom te verwezenlijken. “De tuin
moet een plek zijn om in te kunnen leven, vind ik. Die visie
deelt Compass Pools. Daarom werk ik graag met hen samen”,
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