Tuin van het Jaar 2010

sfeervolle stadsoase
Van Mierlo Tuinen uit Deurne is door vak- en persjury unaniem aangewezen als winnaar van de

landelijke hovenierscompetitie Tuin van het Jaar. De jury heeft Van Mierlo Tuinen al twee keer
eerder (in 2003 en 2008) uitgekozen tot winnaar van een categorie. Het winnen van deze prijs
geeft eens te meer aan dat het bedrijf het al jaren in de vingers heeft om mooie tuinen te maken.
Wat maakt deze stadstuin tot de absolute winnaar? Fotografie: Emmely van Mierlo & Hidde van der Lijn
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De vlonder als mooi uitgelicht zonneterras lijkt als het ware te
zweven, doordat er gespeeld is met het hoogteverschil
De kracht van het ontwerp is dat er zoveel gebeurt ondanks de bescheiden afmetingen van de tuin. Het totaal heeft een bosrijk karakter. Dit effect wordt vooral uitgedragen door de vijf Kornoeljes die
ook voor intimiteit en privacy zorgen. Er is een prachtige bosbiotoop
gecreëerd van planten die opvallen door de vorm en kleur van hun
blad. Het zelf ontworpen waterornament zorgt voor een extra dimensie en heeft een aantrekkingskracht op vogels. De vlonder als
mooi uitgelicht zonneterras lijkt als het ware te zweven, doordat er
gespeeld is met het hoogteverschil. De zwerfkeien die rechtstreeks
uit de Belgische Ardennen afkomstig zijn, versterken het natuurlijk
karakter van de tuin. In de winnende tuin springt de door van Mierlo
Tuinen zelf ontworpen zeer aparte lichtwand in het oog. Overdag
werpt de Cornus er zijn schaduw op, ‘s avonds zorgt deze voor een
sfeervol decor. Ook de booglamp van RVS en de hoge bloembak is
van eigen hand.

Onderhoud
Het onderhoud van een tuin met veel verschillende planten kost helemaal niet veel moeite. In een natuurlijke tuin die goed dichtgegroeid
is, groeit geen onkruid meer. Wel is het van groot belang dat het met
kennis van zaken wordt aangelegd, alleen dan wordt het vooral erg
mooi. Daarvoor heb je een bedrijf nodig met kennis, met ervaring.
Het moet technisch kloppen. Van Mierlo tuinen heeft ontzettend veel
beplantingskennis in huis en durft daardoor onderscheidend te zijn
in haar keuzes.

Nieuwe huisstijl
Bij bijzondere en stoere tuinen hoort een krachtige uitstraling. Van
Mierlo Tuinen heeft daarom haar huisstijl aangepast. Met een onderscheidend en kleurrijk logo zet ze zich opnieuw op de kaart. De website www.vanmierlotuinen.nl is ook helemaal klaar voor uw bezoek.
Geheel in stijl. Met mooie foto’s en een helder verhaal.

Natuurlijk element
Midden in de trend van strakke tuinen besloot Van Mierlo een aantal
jaren geleden dat de toekomst lag in tuinen met een mix van architectuur en natuur. Een mix van weelderige planten en strakke materialen. Van Mierlo: “We waren voorlopers in die gedachtegang. Ik zag
dat mensen de natuur in trekken als ze willen ontspannen. Het geeft
ze rust. Dus is het belangrijk dat je dat natuurelement verwerkt in een
tuin. Je hoeft natuurlijk niet meteen in een bos te wonen, maar een
volledig strakke tuin is muziek van gisteren.” Ook met de belangstelling voor het milieu is de behoefte aan groen in de tuin gegroeid. Het
winnende ontwerp van Van Mierlo is een perfect voorbeeld van die
ontwikkeling.
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