en van Garden nsp·rations
fen kleivlakte omtoveren tot een
prachtige tuin. Of een bestaande
tuin helemaal verfrissen met nieuwe
elementen, beplanting en bestrating.
Carolien van Zessen van Garden In
spirations geniet van zulke opdrach
ten. "Ik vind het heerlijk om mijn

"De tuin heeft een belangrijke functie bin
nen het woongenot gekregen als verleng
stuk van de woning. Daar willen mensen
lekker kunnen ontspannen en genieten." Om
die ruimte goed in te richten helpt Garden
Inspiration met het maken van een ontwerp,
kan het vervolgens realiseren en verzorgt
eventueel het onderhoud.

creativiteit daarin kWijt te kunnen."
Het begint allemaal met een vrijblijvend en
kosteloos bezoek van Carolien van lessen.
"Ik toon dan onder meer enkele ontwerpen
zodat ze zien wat Garden Inspiration te bie
den heeft." Voor elke smaak heeft ze keus,
varierend van onderhoudsvriendelijke tot be
werkelijke tUinontwerpen met veel bloemen
en planten. Maar ook romantisch, landelijke
tuinen en heel strakke, moderne stijlen.
Voor het tuinontwerp laat Carolien van les
sen zich vooral lei den door de wensen en het
budget van haar klanten. "Ik laat ze vooraf
vaak illustraties verzamelen van onder meer
kleuren, planten en tuininrichtingen om er
achter te komen wat zij mooi vinden. Ik kijk
overigens ook naar hun interieurstijl om de
tuin daarop goed aan te laten sluiten."
Na de kennismaking levert Garden Inspira
tions schetsen af waarna de klant een keus
kan maken uit diverse modules. "Klanten
kunnen een totaalpakket afnemen dat on
der meer bestaat uit diverse schetsen, een
gedetailleerde presentatietekening, een be
plantings- en matenplan, een materialenlijst
en de gehele aanleg. Daarvoor werk ik sa
men met hoveniers en stratenmakers. Of ze
kiezen er enkelen onderdelen uit, ze gebrui
ken bijvoorbeeld mijn tekeningen maar leg
gen de tuin zelf aan. Of ik maak aileen een
beplantingsplan." lelf leggen of het deels of
geheel door Garden Inspirations laten ver

zorgen, het is allemaal mogelijk. "Juist de
flexibiliteit waarderen mensen, merk ik uit
de gesprekken."
Ongeveer een half jaar nadat de tuin is
aangelegd neemt Garden Inspirations weer
contact op met de klanten. "Ik peil dan de
tUinbelevenis. Is de beplanting naar hun zin?
En kan ik nog aanvullende tips geven over
bijvoorbeeld het snoeien?" Naast het aanleg
werk, kan Garden Inspirations ook het tuin
onderhoud gedurende het jaar verzorgen.
Garden Inspirations,. Gruttostraat 15 in Sliedrecht
T (0184)423477, E info@gardeninspirations.nl
www.gardeninspirations.nl

Garden Inspirations geeft in de maan
den november tot en met februari een
winterkorting van 20 procent op tuin
ontwerpen. Door nu al met de voorbe
reidingen te beginnen, staat de tuin er
in het voorjaar al mooi bij.
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