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10m2
‘De eigenaren
wilden een
Japanse sfeer en ze
wilden de kleur
van het interieur
door laten lopen
in de patio.’
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Patio in
Japanse sfeer
Heel bijzonder is deze piepkleine patio midden in de woonkamer. De patio
ademt een Japanse sfeer en is ook ’s avonds een plaatje.
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Planten in deze
patio
• Acer japonicum (Japanse
esdoorn)
• Asarum europaeum (mansoor)
• Carex oshimensis Everest
(zegge)
• Fargesia (bamboe)
• Fatsia japonica (vingerplant)
• Festuca gautieri (zwenkgras)
• Imperata cylindrica ’Red Baron’
(Japans bloedgras)
• Polystichum setiferum
’Proliferum’ (zachte naaldvaren)
Deze prachtige patio doet denken aan een kijkdoos.
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