WE’RE GOING
TO IBIZA...
Houd je van de sfeer van zon, zee en zaligheid?
Dan is deze Ibiza lifestyle inspiratietuin op de Keukenhof echt iets voor jou!
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: MHGP/TAMARA WITJES
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Tips voor een tuin in Ibiza sfeer
1 Kenmerkend voor een Ibiza lifestyle garden - op de Keukenhof wordt
deze tuin Tropical Beach garden genoemd - is het gebruik van hout
in combinatie met frisse tinten zoals wit, lichtgrijs of lichtblauw. Tegen
deze achtergrond komen de potten vol kleurige tulpen, narcissen en
blauwedruifjes extra goed uit.
2 Kies bij voorkeur voor basic, natuurlijke en stoere materialen zoals
onbehandeld, duurzaam kastanje- of robiniahout, rietmatten,
grind en zand.
3 Loungen en buiten eten spelen in een Ibizatuin de hoofdrol; voldoende
gezellige loungeplekjes zijn dus een must. Denk hierbij niet alleen aan een
fijne loungeset of -bank, maar ook aan een lekker ligbed, een hangmat of
een hippe hangstoel.
4 Met een overkapping kun je langer van het buitenleven genieten, ook
zorgt deze voor extra beschutting. Een met riet afgedekt dak, zoals hier,
verhoogt de exotische vakantiesfeer.
5 Leg een gedeelte met strandzand aan, voor het heerlijke met-blotevoeten-over-het-strand-gevoel.
6 Verhoog het vrijheid-blijheid gevoel met kleurige kussens, een vloer- of
wandkleed, (hang)potten, dromenvangers en andere gezellige accessoires.
7 Tik een oude roeiboot op de kop, schilder deze in passende tinten en
leg hem op je ‘strandje’. Beplant met voorjaarsbloeiende bloembollen en
daarna met eenjarigen, vormt deze het hele tuinseizoen een
fleurige blikvanger.
8 Wil je een serene sfeer kies dan voor alleen rustgevende tinten.
Liever een bohemian hippie stijl? Ga dan voor accessoires in een mix van
bonte kleuren. Je kan natuurlijk ook je schutting in bonte tinten schilderen,
maar dat maakt de tuin vaak wel kleiner. En ben je erop uitgekeken,
dan kost het bovendien veel moeite om deze weer over te schilderen
in een neutralere kleur…
9 Mediterrane planten mogen uiteraard niet ontbreken. Denk aan een
palm-, olijf- of vijgenboom, een citrus of bougainville. Houd er wel rekening
mee dat je deze moet beschermen tegen strenge vorst.
10 Met bollen in potten creëer je al vroeg in het voorjaar een vrolijk accent
in je Ibizatuin. Vorig najaar geen bollen geplant? Ga dan voor bollenop-pot. Ze zijn nu volop verkrijgbaar en ook hiermee kun je prachtige
combinaties maken!
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Andere inspiratietuinen
Behalve de Ibiza lifestyle garden zijn er - naast ruim 32 ha aan kleurige
bolgewassen - op de Keukenhof ook nog deze verrassende inspiratietuinen
te zien:
Bulbs & Bikes garden
Twee typisch Hollandse producten zijn hier gecombineerd tot een vrolijk
plaatje.
Cottage garden
Een heerlijke bostuin met inheemse wilde planten gecombineerd met
bolgewassen in stoere combinaties.
Culture garden
Met per seizoen ruim een miljoen bezoekers, waarvan tachtig procent uit het
buitenland is de Keukenhof een ontmoetingsplek voor allerlei culturen. Ontdek
hier ‘A world of Colours’, dit jaar ook het thema van de Keukenhof.

Green tea garden
Een gezellig theetuintje in een kas met allerlei aromatische kruiden om heerlijke
thee van te zetten. Je kunt hier ook een kopje thee (of koffie) nuttigen.
Mystical Garden
Een tuin voor wie meer mindful door het leven wil gaan. Ervaar de weldadige
werking van serene schoonheid, rust en natuur.
Reconnection Garden
In deze tuin, aangelegd in samenwerking met NL Greenlabel, gaat het om
duurzaamheid en back to basics.
Red Romance Garden
Dit is bij uitstek dé plek in de Keukenhof om met je geliefden naartoe te gaan!
De Keukenhof in Lisse is geopend van 21 maart t/m 10 mei 2020
van 8-19.30 uur. www.keukenhof.nl
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