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Tuinen
in balans
Jarenlang wilden we onze tuinen steeds onder-

houdsvriendelijker. Het resultaat waren tuinen 

waarin niet veel groen meer te bespeuren was. 

Tuinontwerper Bernard Sanders weet de juiste 

balans te vinden waardoor een tuin onder- 

houdsvriendelijk en toch vol leven kan zijn, 

maar ook geschikt is voor alle jaargetijden.

Bernard Sanders heeft al meer dan vijftien jaar zijn eigen bureau in 

tuinaanleg en -ontwerp, waarbij hij ook gebruik maakt van zijn ei-

gen kwekerij. In zijn showroom kan hij in alle rust gesprekken met 

klanten voeren over hun vragen en wensen. Het ontwerpen doet 

hij meestal ’s avonds. “Dan krijg ik de meeste inspiratie en kom ik 

tot rust. Als je echt creatief bezig wil zijn, dan moet je de rust en de 

ruimte hebben.” Hij maakt de ontwerpen digitaal en ze kunnen op 

verzoek ook in 3D worden gemaakt. Naar verwachting zal dit jaar 

nog zijn eigen 4D-gallery actief worden, waardoor klanten een ont-

werp nog ruimtelijker kunnen ervaren..
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Het resultaat is een tuin die in 

alle opzichten in balans is

Ruimtelijke blik
Zijn doel bij het ontwerpen is eenheid en harmonie creëren. Ook de 

woning en de omgeving van de woning zijn bepalend voor het ont-

werp. “Mensen die in een boerderij wonen, houden van de landelijke 

omgeving. Die wil ik dan ook zoveel mogelijk bij het ontwerp betrek-

ken. Dan kies ik voor meer inheemse bomen en planten, die passen 

in het omliggende landschap. Woont iemand juist in een woonwijk, 

dan is er vaak inkijk. Dan houd ik er rekening mee dat er behoefte 

is aan privacy. Daarom is het heel belangrijk om op locatie te gaan 

kijken.” Bij het uitwerken van het ontwerp heeft hij de ruimtelijke 

indeling heel duidelijk voor ogen. “Meestal heb ik de bouwtekening 

van het huis voor me. Dan zet ik de basiselementen op papier en ik 

visualiseer het huis. Ik stel me voor dat ik vanuit het huis naar buiten 

kijk en weet dan precies waar de tuindeuren, de keuken en de werk-

kamer moeten komen. Die ruimtelijke blik moet je hebben in dit vak. 

Als een film zie ik het voor me.”

Visueel groen
Het resultaat is een tuin die in alle opzichten in balans is. “Een tuin 

waarin veel steen gebruikt wordt, kan visueel toch heel groen zijn 

door bijvoorbeeld begroeiing tegen muren en door het gebruik van 

taxus- en buxushagen, bomen en andere wintergroene elementen. 

Voor veel mensen staat veel groen gelijk aan veel onderhoud, maar 

dat hoeft zeker niet zo te zijn”, legt hij uit. “Verder zorg ik voor 

wat spanning in het totaalbeeld door de juiste kijklijnen en het aan-

brengen van water, muren of verhogingen en door contrasten tussen 

strak geknipte hagen en bijvoorbeeld ongeknipte bomen.”
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