voel je tuin...
hoor je tuin...

Sandschap maakt bijzondere tuinontwerpen en
objecten voor in uw tuin. Onder de werknaam
Sandschap werkt Maurits van de Sande aan een

zie je tuin...

maatpak voor uw tuin: van totale tuinontwerp
of beplantingsplan tot bijzondere schutting,
waterelement, meubel en tuinhuis. Met oog voor
detail en oerdegelijke materialen.

ontdek je tuin...

In dit ‘mini-portfolio’ wil ik u een indruk geven
van de projecten waaraan ik gewerkt heb en mijn
benaderingswijze c.q. inspiratie. Veel kijk- en
leespleziergewenst.

proef je tuin...

Maurits van de Sande
06-40325217
info@sandschap.nl

maak je tuin...

www.sandschap.nl

in je tuin...
t u in o n t we r p | o b j e c t o nt w e r p

voel je tuin...

Voor deze tuin is een riant terras ontworpen met een dubbelfunctie. In het

opdracht		

tuinontwerp

terras zijn een rij borrelfonteintjes in de bestrating verwerkt. Bij mooi weer

opdrachtgever

particulier

locatie		

Nieuwerkerk a/d IJssel

ontwerp		

2012

uitvoering

2013

oppervlakte

> 200 m2

is dit een leuk speelelement voor de kleintjes of geeft het verkoeling aan je
voeten. Bij minder weer is het een levendige toevoeging aan het terras goed
zichtbaar vanuit het huis. Bij groot gebruik van het terras is deze uit te zetten.
Sandschap combineert op deze wijze dubbele wensen.

t u in o n t we r p | o b j e c t o nt w e r p

hoor je tuin...

Een tuin leeft, groeit en sterft af. Seizoenen geven de tuin een wisselend beeld.

opdracht		

beplantingsplan

Samen met het dagelijks verschuiven van de zonnestand is geen dag hetzelfde.

opdrachtgever

particulier

locatie		

Nieuwerkerk a/d IJssel

ontwerp		

2012

uitvoering

2013

oppervlakte

> 200 m2

Dit prikkelt de zintuigen maar vooral de natuur. Met het opwarmen van de
dag, komt een tuin tot leven. BLoemen ontvouwen zich en insecten, vogels
en andere dieren komen te voorschijn. Dit is het meest te merken met je ogen
dicht, dan hoor je je tuin. Bomen, heesters, planten en bollen vormen daarbij
belangrijke aanleiding voor een levende tuin waarbij Sandschap probeert iets
van dat natuurlijke na te bootsen.

t u in o n t we r p | o b j e c t o nt w e r p

zie je tuin...

Een tuin is in de Nederlandse cultuur, met name de voortuin, een kijktuin.

opdracht		

tuinontwerp Molen

Ongeveer de helft van het jaar zijn we in Nederland genoodzaakt deze

opdrachtgever

particulier

locatie		

Tholen

ontwerp		

2009

uitvoering

2010

oppervlakte

350 m2

postzegel vanachter het glas te bekijken. Daarnaast zijn bepaalde normen en
waarden maar ook iets van onze persoonlijkheid leesbaar in de tuin van ons:
aangeharkt (of niet), bedacht (of niet), veelzijdig (of niet), te vol (of niet), open
of gesloten, natuurlijk of cultuurlijk maar in ieder geval omheind. Sandschap wil
iets van uw karakter verbeelden in uw tuin.

t u in o n t we r p | o b j e c t o nt w e r p

ontdek je tuin...

Als kind al rommelde ik vaak in de tuin. Wij hadden thuis daarvoor ook een

opdracht		

tuinontwerp recreatiewoning

geschikte tuin. Geen aangeharkte designtuin, maar een riante tuin waar je als

opdrachtgever

particulier

locatie		

Havelte

ontwerp		

2005

uitvoering

2005-2006

oppervlakte

>350 m2

kind ook je creativiteit kon uiten. Verbouwen van groenten, maken van een
volière, een ‘voetbalveld’, maar ik heb daar vooral geplant en verplant. Altijd
proberen waar planten het beste groeien, waar ze onderling mooi uitkomen,
hoe je ze kan vermeerderen. Sandschap wil een tuin maken die in gebruik
genomen moet worden.

t u in o n t we r p | o b j e c t o nt w e r p

proef je tuin...

Gelukkig gebruiken we onze tuin steeds meer als groeiplek voor groenten, fruit

opdracht		

ontwerp dakterras

en kruiden. Sommige kunnen dit groots aanpakken, anderen doen het voor

opdrachtgever

particulier

locatie		

Gouda

ontwerp		

2007

uitvoering

2007

oppervlakte

16 m2

de verse keukenkruiden en weer anderen hebben vooral pedagogische doelen
voor ogen. Er zijn ontzettend veel mooie eetbare planten/vruchten die een
mooie plek in uw tuin kunnen krijgen. Sandschap maakt van uw tuin het liefst
een groente en fruitschap, buitenkeuken en eetkamer.
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