Terugkijkend kan Marco Rinket niet anders
dan concluderen dat het samenspel tussen
een ‘prachtig huis’ en de tuin wonderwel is ge-

‘Wij hebben een tuin die ons
het perfecte gevoel geeft’

slaagd. ‘Een moderne, strakke stijl ligt me wel.
Daar kan ik wel iets mee. Bij de opdracht kreeg
ik min of meer de vrije hand. Ik ben toen aan de
slag gegaan met veel rechte lijnen, verharding
in de vorm van grind en vlonders, grote tegels
en grote bakken. Ik vind het zelf zeer geslaagd,
maar ben natuurlijk helemaal blij nu mijn opdrachtgevers zo tevreden blijken te zijn.’

Anekdote

Wilma Kruisdijk en Richard van Bodegom
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