Bernard Sanders tuincreatie

Harmonie, rust en eenheid
“Mensen zien het belang in van een tuin. Een tuin is even belangrijk als een mooie keuken en
badkamer.” De tuinen die Bernard Sanders ontwerpt ogen heel groen. Ze stralen rust uit
en het lijkt alsof ze er altijd zo hebben uitgezien. Kleine tuinen vormen een groene patio, een
klein parkje in de tuin. Door volwassen bomen en planten te verwerken in het ontwerp, kunnen
mensen meteen genieten van hun tuin.

Het bedrijf van Bernard Sanders in Boxtel (Nederland) bestaat al meer
dan vijftien jaar. “Harmonie is het sleutelwoord van een tuin, een
tuin waar je tot rust kan komen”, vertelt de tuinarchitect. Bernard
gaat stap voor stap en heel zorgvuldig te werk. De mensen komen
in eerste instantie langs in de zaak waar ze in de modeltuinen van de
sfeer kunnen proeven die Bernard in zijn tuinontwerpen realiseert.
Foto’s van gerealiseerde projecten laat ze nog wat meer dromen en
maken de tuin die ze voor oog hebben tastbaar. Daarna maakt hij de
plannen van het tuinontwerp.

Smaak en wensen
Vaak gaat hij ter plaatse bij de klant kijken, zeker wanneer het om
een renovatie van een tuin gaat. “Bestaande mooie bomen worden
ingemeten en er wordt gekeken of er met bepaalde elementen zoals
bestrating rekening gehouden moet worden. Als het om nieuwbouw
gaat of om een wat kleinere tuin spreken de foto’s vanuit elke hoek
van de tuin voor zich. Als er heel veel bomen instaan die opnieuw
in de tuin moeten komen - want bomen zijn belangrijke elementen
vind ik - moeten die ingemeten worden zodat ze precies zoals ze in
de tuin staan ook in het ontwerp terechtkomen. Vervolgens vullen de

“Je kunt mijn tuinen omschrijven als tuinen die één geheel
vormen en mooi aansluiten met de woning”

klanten een checklist in met wat ze wel en niet willen. Tijdens het gesprek wordt duidelijk waar de klant naartoe wil, wat zijn smaak is en
of die overeenstemt met wat ik wil tekenen”, verduidelijkt Bernard.

Een groen geheel
“Het is niet zo dat ik alleen maar boerderijtuinen, strakke tuinen of
buxustuinen aanleg. Ik probeer de vaste elementen architecturaal in
de tuin te verwerken. Op die manier tracht ik een eenheid te creëren.
Dat vind ik heel belangrijk. Uit de foto’s kun je min of meer mijn
stijl opmaken. De tuinen die ik ontwerp ogen heel groen. Groene
tuinen stralen rust en eenheid uit. Het mag geen opeenstapeling van
stijlen zijn. Je kunt mijn tuinen omschrijven als tuinen die één geheel
vormen en mooi aansluiten met de woning, zo zou je het kunnen
samenvatten”, aldus de geëngageerde hovenier.

Spanningselement in de tuin
“Verhoudingen vind ik heel belangrijk. Deze moeten kloppen. Zo
moeten bijvoorbeeld de paden, afhankelijk van de grootte van de
tuin, de juiste breedte hebben of mag de vijver niet te groot zijn
zodat die niet de overhand krijgt in de tuin. Is de tuin wat kleiner
dan probeer ik niet teveel elementen erin te plaatsen. Ik creëer vloeiende lijnen en bomen zorgen dan weer voor meer diepte.” Als waterelement gebruikt Sanders graag de vijver. Hij legt uit: “Een vijver
vormt een spanningselement in de tuin. Dat vind ik heel mooi om te
gebruiken. De vijvers die je in mijn ontwerpen ziet, hebben meestal
een strakkere vorm: rechthoekig of vierkant. Een rechthoekige vijver
vormt een mooi contrast met de losse elementen van de beplanting.
Een vijver met een organische vorm vind ik dan weer te kitscherig en
probeer ik te vermijden.”

Vijver zonder folie
Tuinen Bernard Sanders pakt het ontwerp en de aanleg van tuin en
terras van A tot Z aan. Daar horen onder meer drainage van het terrein, metselen van muurtjes en trappen, smeedijzeren poortjes en
buitenverlichting bij. Zo maakt het bedrijf eveneens naadloze betonnen vijvers zodat er geen folie wordt gebruikt, iets waar het bedrijf
uniek in is. “Noem het een soort kelder in je tuin”, lacht de architect.
“De vijver wordt naadloos gestort zonder Kimnaden. Deze naadloze
vijvers zijn 100 % waterdicht. Verder maken we ook detailtekeningen
van hoe bijvoorbeeld een tuinmuur eruit zal zien of een tekening van
een speciale sproeier of smeedijzeren poort die we door onze smid
op maat laten maken. Die zaken maken ook deel uit van het gehele
tuinproject.”
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