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Sparq Tuinen

Kunst als eyecatcher in
HEERLIJKE BUITENRUIMTE
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De strakke door Sparq Tuinen ontworpen tuin biedt de
bewoners van de bestaande woning rust, comfort en privacy
en verrijkt het woongenot. De sierlijke beplanting, de royale
vijver en de bijzondere kunstwerken voegen beleving en
sfeer toe aan het prachtige geheel. In de avonduren versterkt
het door Sparq Tuinen ontworpen lichtplan het oogstrelende
totaalbeeld.

44

45

“In de achtertuin zijn meerdere heerlijke terrassen te vinden waar je kunt
eten en loungen. Door de ruimtelijke indeling geeft ieder terras een andere blik op de tuin. Het is heerlijk om in de loop van de dag met de
zon mee te bewegen. De lichte keramische tegelvloer zorgt voor een luxe
uitstraling”, aldus tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar. De eigenaar van
Sparq Tuinen vervolgt: “De vijver is een echte blikvanger, aan weerszijden
geflankeerd door ruime terrassen. De tuin is relatief onderhoudsarm. De
plantvakken zijn gesloten door toepassing van sterke bodembedekkende
soorten. Het gazon wordt kort gehouden door een maairobot. Natuurlijk
is ook deze strakke tuin voorzien van volautomatische beregening.”

VERSCHILLENDE KLEUREN EN TEXTUREN
“De tuin heeft een rustige, sobere uitstraling door toepassing van grote
groepen dezelfde plantensoorten. Door de verschillende bladtexturen en
-kleuren ontstaat een interessant beeld, ook als er niets bloeit. De Catalpa
is met zijn grote, lichte blad een echte sfeermaker. De leibomen zijn van
de soort Parrotia. Dat zie je niet vaak, maar deze soort maakt prachtige
dichte schermen die voor veel privacy zorgen. De voortuin is strak van opzet met een breed en stoer betonnen entreepad. Aan weerszijden staan
antracietkleurige muren.”
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FONKELING
Bij Sparq Tuinen is de tuinarchitectuur de basis van een mooie tuin. “We
richten tuinen in volgens het motto: strak vormgeven, weelderig invullen.
We zijn daarbij op een prettige manier eigenwijs: ik hoor wat uw wensen
zijn, maar luister selectief”, aldus tuinarchitect en eigenaar Gert-Jan Schouwenaar. “Een tuin inrichten is meer dan een invulling van het wensenpakket. Ik moet iets kunnen toevoegen. Iedere tuin heeft iets bijzonders nodig,
een fonkeling, de 'Sparq'!” In deze bijzondere tuin zorgen kunstwerken voor
de bewuste touch. En dan met name het speciaal voor deze tuin ontworpen kunstwerk dat uit de vijverpartij rijst. Het fraai verlichte werk wint aan
kracht doordat het aan het einde van de door Sparq Tuinen gecreëerde
zichtlijn is geplaatst.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Sparq Tuinen
Spegelt 40
5674 CD Nuenen
Tel: 040-3400133
info@sparqtuinen.nl
www.sparqtuinen.nl

Sparq Tuinen is de combinatie van
tuinarchitectuur en ontwerprealisaties.
Iedere tuin heeft iets bijzonders nodig,
een fonkeling, de ‘sparq’!
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