rieb s br een verw· der
010'· Van een saaie tuin .ets
leuks maken is lang nlet voor
ereen weggelegd. Van deze
wetenschap maakt Carolien
van Zessen handlg gebruik.
inds een jaa~ is de Sliedrechtse
uJnliefhebster eigenaresse van
h.aar elgen tuinontwerpbureau
Garden Inspirationst waarmee
ze verwilderde tuinen omtovert
tot bljvoorbeeld een moderne
hot. nEr Is voor mij niets zo leuk
als een mooie tuin afleveren.n
or Jil'ke Tanis
Van jongs af aan heeft Carolien
ets met tuinen gehad. Na haar mid
elbare schoolperiode besloot de
5liedrechtse echter de horeca in te
gaan. Na de 'komst van haar kinde
"en besloot ze te stoppen met wer
en en daarna is ze eigenlijk vanzelf
':ie 'groene business' ingerold. "Toen
we in de Gwttostraat kwamen wo
nen begon het bij mij te kriebelen
om zelf de tuin te ontwerpen. Het
esultaat bezorgde me enthousi
aste reacties en zo ben ik steeds
meer ontwerpen gaan maken. Na
de nodige opleidingen gevolgd te
nebben, runt ze sinds vOl'ig jaar ja
Iluari haar eigen bedrijf,waarmee
ze zowel prive- als bedrijfstuinen
verandert.
Aanvankelijk floreerde het nieu
we tuinontwerpbureau onder de
naam Garden Visions. Inmiddels
is deze naam veranderd in Garden
Inspiraf'iQns. "Toen mijn bedrijf een
klein jaar bestond, kreeg ik het be
ticht dat er al een ander bedrijf was
dat onder de naam Garden Visions

Carolien van Zessen van Garden Inspirations vindt niets leuker dan het afleveren van een mooie tuin.
werkzaam was en dat ik mijn naam
daarom moest veranderen. Na heel
wat juridisch getouwtrek heb ik
mijn naam uiteindelijk veranderd
in Garden Inspirations."
Wat maakt Garden' Inspirations
andel's dan andere tUinontwerp
bureaus? "Ik ben een onafhankelijk
bureau. Dat wil zeggen dat in feite
niets onmogelijk is. Ais mensen
de tuin willen veranderen, kom ik
vrijblijvend en kosteloos langs om

te vertellen wat er allemaal moge
lijk is met de tuin. Vervolgens kun
nen mensen eventueei kiezen uit
verschillende modules waarmee
gewerkt kan gaan worden. Soms
hoef ik aileen een schets te maken
en doet de klant de rest zelf, maar
desgewenst doe ik alles: van schets
en realisatie tot onderhoud." in de
praktijk wordt de realisatie van het
ontwerp door een van de hoveniers
of stratenmakers gedaan, met wie

Garden Inspirations samenwerkt.
Van haar carrierewisseling heeft
Carolien van Zessen nog geen dag
spijt gehad. " Het werken met tui
nen is eigenlijk een uit de hand
gelopen hobby, maar er is voor mij
niets zo leuk als uiteindelijk een
mooie tuin afleveren."
Voor meer informatie www.
gardeninspirations.nl of tel; 0184
423477 of 06-405164°5.

