Bernard Sanders Tuinprojecten : onderscheidend

EEN GROENE KIJK
HUIS EN TUIN MOETEN ÉÉN ZIJN. DAT LIJKT EEN OPEN DEUR, MAAR HET VERGT VAKMANSCHAP,
VISIE EN ERVARING OM EEN TUIN TE REALISERENDIE DIE IN HARMONIE IS MET ZICHZELF EN
MET HET HUIS. DAARIN ONDERSCHEIDT TUINARCHITECT BERNARD SANDERS UIT BOXTEL ZICH.
STIJLVOLLE TUINEN, GROENE OASES ZOALS HIJ ZE LIEFDEVOL NOEMT, VORMEN ZIJN HANDELSMERK.
“ALLE ELEMENTEN SAMEN MOETEN DE TUIN TOT EEN HARMONISCH GEHEEL MAKEN.”

Bernard Sanders tekent alle ontwerpen
zelf, maar pas nadat hij een compleet
overzicht heeft van de wensen: borders,
gazon, type beplanting, de overgang
van huis naar tuin, optimale privacy,
waterpartijen, verlichtingsplan, tegels,
hout, bamboe, meubilair – elk element
wordt zorgvuldig in kaart gebracht
tijdens een aantal oriënterende
gesprekken met de opdrachtgevers.
“Die voorbereiding is essentieel om
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eventuele twijfels tijdig weg te nemen,”
legt Sanders uit. “Pas dan ga ik mijn
creativiteit laten werken. Met een tuin
moet je tenslotte jaren doen. Bovendien
duurt het minstens drie, vier jaar voordat
de tuin op z’n mooist is. Ik wil zeker zijn
dat de opdrachtgever enthousiast wordt
van het ontwerp. Overigens gebeurt dat
vaak al tijdens het eerste gesprek.”
Of het nu gaat om een nieuw te
bouwen woning of de renovatie van een

2

bestaande tuin, klein of groot: Bernard
Sanders gaat de uitdaging graag aan.
Betreft het nieuwbouw, dan wil hij in een
zo vroeg mogelijk stadium bij het project
betrokken worden, zodat er tijdens
de bouw met het tuinontwerp alvast
rekening kan worden gehouden. Neem
eventuele bodemverbetering, drainage,
beregening, electriciteitsleidingen,
situering van een kelder.

WE KUNNEN OOK EEN GROENE, SFEERVOLLETUIN
REALISEREN DIEWEINIG ONDERHOUDVRAAGT
MAATWERK IS STANDAARD
Klanten stellen steeds hogere eisen en
elke tuin is uniek, maar altijd een dierbare
plek waarin zij tot rust willen kunnen
komen. Genieten van de tuin is lang niet

voor iedereen synoniem aan werken in de
tuin. Dat heeft Sanders voortdurend voor
ogen. “Wat eigenlijk iedereen wil is een
onderhoudsvriendelijke tuin,”zegt hij, “al
is dat natuurlijk een ruim begrip. Maar

zo’n tuin hoeft echt niet uit louter tegels
te bestaan; we kunnen ook een sfeervolle,
groene tuin realiseren die weinig
onderhoud vraagt. Natuurlijke tuinen met
inheemse soorten worden weer populair.”

PASSIE VAN GROOTVADER
Dat groeiende wensenpakket van de
klant vraagt naast ‘groene’ kennis ook
veel bouwtechnische know how van
een tuinarchitect. Met 23 jaar ervaring

slaagt Sanders er altijd in om specifieke
wensen te realiseren. De liefde voor
het vak heeft hij van zijn grootvader,
die ook tuinarchitect was. “Van hem
zal ik die passie geërfd hebben; en

die passie is nog steeds erg groot.”
Gevraagd naar zijn eigen voorkeur noemt
hij de Franse tuin met groenblijvers als
taxus, buxus, hulst, beuken. “Maar het
allerbelangrijkste is dat een tuin
in balans is. Een evenwichtige tuin
is altijd mooi.”

FERMOB: VROLIJKE MEUBELLIJN
Bernard Sanders is dealer van Fermob,
een Frans merk in tuinmeubelen. Lichte,
kleurrijke (lig)stoelen en tafels die elke
tuin, terras of balkon een vrolijk aanzien
geven. “Met zo’n stoeltje onder een boom
krijgt een tuin al een Franse cachet.”

BERNARD SANDERS
Eindhovenseweg 36
5281 RA Boxtel
tel. 06 512961 37
www.bernardsanders.nl
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