CREATIES

GESPOT
Een weelderige seizoenentuin die vernuftig is ingedeeld. Ook
alle restruimte van het langwerpige perceel, aan het einde
van een woonblok, is omgetoverd tot tuin. Er is heel efficiënt
omgegaan met deze lastig in te delen ruimte. De eigenaars
wilden een tuin die als één geheel oogt, met het achterliggende
landschap als decor. Het resultaat is een (be)leeftuin met een
zwemvijver en drie terrassen
met een border, die vloeiend
overgaat in het landschap.
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