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Hoe laat je een kleine tuin groter lijken?
Met een slimme vormgeving lijkt de vrije ruimte optisch
groter

Puurs, 14 juni 2018
Weinigen bezitten een domein ter grootte van een park, met een
enorm grasveld, een imposant zwembad en een reeks van
eeuwenoude bomen. Percelen in de bebouwde kom zijn vandaag
vaak niet groter dan 400 of 500 m². Maar ook kleine tuinen kunnen
een grootse indruk maken en omgevormd worden tot een
aantrekkelijk plek om je te ontspannen. Voorwaarden daarvoor
zijn een slimme planning en het vermijden van veel gemaakte
fouten. Hier laten we zien hoe je een tuin op een slimme manier
indeelt en met welke kneepjes je de vrije ruimte groter kan laten
lijken.

Een goede planning is essentieel

Belangrijk is om eerst en vooral voor jezelf uit te maken wat je
van je tuin verwacht. Wil je een tuin waarin je alleen maar tot rust
wilt komen, of wil je ook wat ruimte voor fruit en kruiden voorzien?
Willen de kinderen een speelplek buiten? “Die vereisten leiden
tot verschillende zones waarmee je bij de planning rekening moet
houden,” zegt Jens Gärtner, de tuinexpert van STIHL.
“Essentieel is een overzichtelijke indeling, waarbij je de vrije
ruimte met enkele kneepjes visueel kunt vergroten.” Bij kleine
tuinen vermijd je het best hoge heggen of elementen die het zicht
belemmeren. Ze beperken de vrije ruimte en doen ze in bepaalde
omstandigheden nog kleiner lijken. Het kan ook helpen om
paadjes niet loodrecht te trekken, maar diagonaal te laten lopen.
Rechte, lange en smalle vlakken worden daardoor visueel groter.
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Vergeet niet dat ook kleine tuinen regelmatig onderhouden
moeten worden en dan bewijzen handige machines hun nut. De
accumaaier RMA 339 C van STIHL bijvoorbeeld is bijzonder
wendbaar en is geschikt voor oppervlakken tot 400 m². Dankzij
de compacte constructie en het opklapbare monostuur kan de
accumaaier na het werk opgeborgen worden zonder dat hij veel
ruimte inneemt.

De tuin visueel groter doen lijken
De afzonderlijke zones van de tuin kunnen met lage heggen of
gestapelde muurtjes van elkaar gescheiden worden. Een
praktisch bijkomend effect: wanneer het hele grondstuk niet in
één keer te overzien is, lijkt de tuin al groter dan hij werkelijk is.
Gestapelde muurtjes kun je heel eenvoudig zelf bouwen.
Bovendien zijn ze gemakkelijk te onderhouden en vormen ze een
nieuw toevluchtsoord voor insecten, kleine diertjes en zelfs
amfibieën. Om een vrij uitzicht op de gestapelde muur te
behouden, moeten lange grassen hoe dan ook regelmatig
gemaaid worden. Met de lichte FSA 56 accukantenmaaier gaat
het snel vooruit. Ook verschillende niveaus doen de tuin groter
lijken: denk aan hoger gelegen bloemperken of een terras dat
iets hoger ligt dan het aanpalende gazon.

Licht en stil tuinwerk
Bij kleine tuinen woont de dichtstbijzijnde buur meestal binnen
gehoorsafstand.
tuinmachines
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overschaduwen. Dan zijn krachtige maar stille accumachines
een prima oplossing. In zulke situaties tonen vooral de
accusystemen zich bijzonder praktisch. Denk maar aan
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bijvoorbeeld het COMPACT AccuSysteem van STIHL waarvan
de lithium-ionaccu’s in alle machines van de serie gebruikt
kunnen worden, van de grasmaaier tot de heggenschaar,
kantenmaaier en bladblazer.

Foto‘s

Gestapelde muurtjes geven de tuin een duidelijke structuur en
laten

kleine

oppervlakken

groter

lijken.

Met

een

accukantenmaaier kan ongewenste begroeiing ook op beperkte
ruimtes snel en eenvoudig verwijderd worden.
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De compacte accumaaier RMA 339 C met monostuur van STIHL
is wendbaar en geschikt voor oppervlakken tot 400 m².
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Heggen delen de tuin in en schermen het grondstuk af van de
weg. Regelmatig snoeien is echter onvermijdelijk.
Foto’s: STIHL
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Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl
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