
Project Landscape Villa door 
Studio Piet Boon, een ruim-
telijke villa op een royaal plot 
in een bosrijke omgeving. 
Het tuinontwerp is van Piet 
Oudolf
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tekst Elsbeth Grievink  

DE GROENE 
TOEKOMST

In tijden van lockdowns, 
klimaatverandering en stedelijke 

verdichting koesteren we onze tuinen 
en balkons als nooit tevoren. Negen 

experts delen hun ideeën over het 
nieuwe buitenleven.  
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‘Veel van onze klanten willen hun tuin kunnen 
gebruiken als verlengde van de woonkamer.   
Ze willen niet alleen buiten eten, maar er gedu-
rende de hele dag zijn. Het loungen, lummelen 
en relaxen wordt belangrijker. Daar horen 
comfortabele meubels bij, zoals modulaire 
banken met weerbestendige stoffen. Maar ook 
overkappingen, om vaker en langer droog en 
behaaglijk buiten te kunnen zitten.   
Waar ik klanten altijd op attendeer: een groot 
deel van het jaar ben je binnen. Hoe je je tuin 
vanuit je huis beleeft, is dus minstens zo  
belangrijk. Veel mensen zijn geneigd uit prakti-
sche overwegingen hun terras tegen de gevel 
aan te leggen, maar is het niet veel leuker als je 
vanuit je woonkamer direct zicht op groen 
hebt? Zorg dus voor een goede eyecatcher, 
zoals een meerstammige boom of een sierlijke 
heester.   
Nu het besef groeit dat groene tuinen prettiger 
zijn voor onszelf én beter voor de biodiversiteit 
en het klimaat, zie je steeds meer planten en 
minder tegels in de tuin. Ook kiest men vaker 
voor halve verharding, zoals grind, schelpen of 
boomschors, waar regenwater makkelijker 
doorheen komt. Vaak ben je dan nog goedkoper 
uit ook. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die 
hun tuin voltegelen, omdat ze geen zin hebben 
in onderhoud. Maar een weelderige tuin vol 
planten kán ook onderhoudsvriendelijk zijn. 
Bijvoorbeeld als je werkt met bodembedekkers. 
Dat zijn planten die zich verspreiden over de 
grond en onkruid geen kans geven. Verder 
willen veel klanten graag een Piet Oudolf-tuin. 
Wat Piet Oudolf kan is geniaal en boots je niet 
zomaar na, maar hij inspireert wel om verschil-
lende bloeistijlen te combineren, zoals scherm-
bloemigen, aren, knoppen en pluimen. Al die 
verschillende texturen maken een tuin enorm 
rijk en interessant. Met die inspiratie kunnen 
we nog jaren vooruit.’   

T H IJ S 
P E T E R K A  
Peterka is tuinontwerper bij House of Green en 
heeft een stedenbouwkundige achtergrond. 
Duurzaamheid is een belangrijke pijler in zijn 
ontwerpen.   

‘Een belangrijke vraag van dit moment is hoe je steden kunt vergroenen. Hoe je 
ervoor zorgt dat mensen die dicht op elkaar leven, toch dagelijks contact heb-
ben met de natuur. Daarnaast moeten we anticiperen op klimaatverandering. 
We krijgen steeds meer te maken met hitte, droogte en hoosbuien. Om toch 
prettig en veilig te kunnen leven, moeten we onze woonomgevingen aanpassen. 
Klimaatadaptie, heet dat. In opdracht van bouwbedrijf ERA Contour werk ik 
met mijn bureau momenteel aan Linck in de Binck, een klimaatadaptief 
appartementengebouw in Den Haag. Van de buitenkant valt het gebouw op 
vanwege zijn groene gevel vol holletjes en nisjes voor vogels en insecten. Maar 
ook binnenin bevindt zich een groene wereld, met op elke verdieping een  
andere thematuin. Dit groene atrium kronkelt zich als het ware door het pand 
en creëert plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en genieten van 
bloemen, planten en zelfs eetbare gewassen.   
Boven op het gebouw komt een zogeheten Polderdak te liggen, dat is ontwikkeld 
door daktuinenexperts de Dakdokters. Het bestaat uit een laag water en een 
laag planten. Dit dak kan zo’n 53 kubieke meter kostbaar hemelwater opslaan, 
waarmee de thematuinen in het atrium worden bewaterd. Daarvoor gebruiken 
we een computergestuurd irrigatiesysteem. Dit maakt het gebouw niet zomaar 
groen, maar ook rainproof én heatproof. Ik hoop dat we steeds meer groene 
daken gaan zien. Dat steeds meer mensen hun dak transformeren tot dak-
tuin, met een fijn terras en ook veel groen.’   

Jaakko van ’t  Spi jker  
Van ’t Spijker is architect en creëert in Den Haag een woongebouw met verticale 
tuin en groen dak. Een formule die wat hem betreft de toekomst heeft.   

‘Ik hoop dat we 
steeds meer groene 

daken gaan zien’  

Gebouw Linck in de Binck
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Daan Jörissen 
We moeten het misschien nog even zonder 
festivals doen. Hang de slingers op in eigen 
tuin, zegt Daan Jörissen, timmerman en 
floormanager bij Schaalwerk, dat decors 
bouwt voor onder meer Lowlands en 
Best Kept Secret.  

 ‘Als je een festivalvibe wilt creëren in je 
eigen tuin, zou ik beginnen met priklicht, 
die kabels met knusse peertjes die op veel 
festivals hangen. Ze zijn te bestellen in 
allerlei lengtes en varianten. Je kunt een 
kabel kopen waar je om de meter een peer-
tje in kunt prikken, maar voor een kleinere 
tuin heb je ook kabels met om de halve 
meter een lampje. Kies je gele lampjes, dan 
is er meteen een warme sfeer.  
Zelf vind ik een westernthema altijd gezel-
lig. Wat strobalen, saloondeurtjes en je bent 
al een heel eind. Maar je kunt ook iets  
onverwachts bedenken. Bedenk wat er 
allemaal bij je thema hoort en ga dan verza-
melen. Als je gekke dingen zoekt, is Google 
je grootste vriend. Is het budget beperkt? 
Dan kom je al snel bij pallets uit. Daar kun je 
banken van maken, een dj-booth of een 
podium om op te dansen. Bamboe is ook 
niet duur en daar heb je rap een leuke tiki-
bar van gefabriceerd. Of je maakt een bar 
van pallets, die je bekleedt met rieten mat-
jes. Je kunt er ook palmbladeren tegenaan 
nieten. Als je een bar met een dakje tim-
mert, hoeven je decoraties niet weerbesten-
dig te zijn. Verder doen palmbomen het 
altijd goed. Wat ook erg mooi is: een boom 
uitlichten met een kleur, dat is heel sprook-
jesachtig. En vergeet de goede muziek niet!’   

Ron Finley  
Finley, bekend als de Gangsta Gardener, is 
een rebel met groene vingers. Hij reist de 
wereld rond met een even simpele als 
krachtige boodschap: ‘Plant some shit.’  
 
‘Voor mij gaat tuinieren over vrijheid en 
zelfredzaamheid. Over je omgeving zien  
als een canvas, dat je zelf mag invullen  
met alle kleuren, geuren, smaken en textu-
ren die je maar wilt. Het gaat over het heft in 
eigen hand nemen. Dat is precies waarmee 
mijn verhaal begonnen is, toen ik in 
2010 wat zaadjes in de grond stopte in mijn 
eigen buurt in South Los Angeles. Het stukje 
grond lag braak, en toen er wat begon te 
groeien en mensen me er zagen tuinie-
ren, werkte dat aanstekelijk. Er haakten 
steeds meer enthousiastelingen aan. Al  
snel werd ik op mijn vingers getikt door  
de city council. Wat ik deed, me die plek  
toe-eigenen, mocht niet. Daarop ben ik  
een petitie gestart. Zéker in een food  
desert als South LA, waar je 45 minuten 
moet rijden om een verse tomaat te  
bemachtigen, moet iedereen het recht heb-
ben zijn eigen voedsel te verbouwen!  
Na veel gedoe werd ik in het gelijk gesteld. 
De wet werd aangepast, en daarmee werd er 
een horticulturele revolutie ingezet. Want 
dat is het: in steden over heel de wereld 
hebben mensen zich laten inspireren door 
het project, en pakken ze hun ruimte, daar 
waar ze kunnen. Ze willen een simpeler en 
gezonder leven, ze willen jasmijn en laven-
del ruiken als ze over straat lopen, geen 
uitlaatgassen. Ze willen terug naar waar we 
vandaan komen en pakken zelf de vrijheid 
om aan die verandering bij te dragen.   
Ik reis de wereld over om te vertellen wat  
je kunt doen met een paar zaadjes en een 
schepje. Ik geef er masterclasses over.  
Mijn boodschap? Simpel: I want you to give  
a fuck. Laat je niet kapen door de voedsel-
industrie, laat je stad niet afpakken door 
bedrijven, maar geef zelf schoonheid, kleur 
en zuurstof aan je omgeving. Design your
own life and plant some shit!’    

‘In de competities waaraan wij als 
bureau meedoen, komt al een aantal 
jaren steeds meer nadruk te liggen op 
buitenruimtes. Op dit moment wer-
ken we aan het Parco del Ponte in 
Genua: dit is een gigantisch gebied, in 
een vallei met aan weerszijden trein-
sporen, industrie en wegen. Beide 
zijden worden door Stefano Boeri  
(bekend van de ‘verticale bos’-flats, 
red.) verbonden door een cirkelvor-
mige wandelpromenade. 
Inside Ouside heeft het concept be-
dacht voor het landschap daartussen, 
dat helemaal gaat over de transitie 
waarin we zitten: omgaan met kli-
maatverandering, heftige regenval, 
wateroverlast, nieuwe manieren van 
wind- en zonne-energie afvangen.  
Het door ons ontworpen park 
Biblioteca degli Alberi, in het hart van 
Milaan, is in 2019 geopend en in tij-
den van covid een ware escape geble-
ken. Het park is vormgegeven als een 
web van wandelpaden, waardoor een 
collectie velden ontstaat. Die velden 
hebben wij verschillende functies  
gegeven. Van groentetuinen en speel-
plekken voor kinderen tot yogaveldjes 
en weides vol grassen en wilde bloe-
men, die in het voorjaar in een ware 
kleurexplosie veranderen. Her en  
der hebben we cirkels van bomen 
gecreëerd, die een soort intieme  
kamers vormen, waar je elkaar kunt 
ontmoeten. Het park wordt enorm 
gewaardeerd!’   

P E T R A 
B L A I S S E 
In 1991 richtte Petra Blaisse het bureau 
Inside Outside op. Nu is ze al meer dan 
dertig jaar bezig om binnen en buiten 
met elkaar te verbinden.  

Parco del Ponte in Genua
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Monique van 
der Rei jden  

Journalist en trendwatcher Monique van der Reijden ziet 
dat we steeds meer comfort en luxe willen in de tuin.    

‘Door covid zijn we voor onze veiligheid en ver-
tier aangewezen op buiten. Dat is de plek waar 
we ontspannen, avonturen beleven en het groot-
ste gevoel van wellbeing ervaren. Het eigen 
terras of de eigen tuin wordt intensiever  
gebruikt dan ooit, omdat we meer thuiswerken 
en niet op vakantie kunnen of willen. We  
besteden dan ook meer geld en tijd aan onze 
buitenkamers. Ik zeg buitenkamers, omdat de 
tussenvorm tussen buiten en binnen in opmars 
is. Met patio’s, overkappingen, heaters en wind-
schermen bouwen we beschutte plekken, die het 
midden houden tussen huis en tuin. Merken 
als Kettal spelen hierop in door complete out-
doorpaviljoens aan te bieden, en zelfs outdoor-
kantoren. Met goede zonwering, wifi en  
verwarming voor als het wat frisser wordt,  
zodat thuiswerken ook buiten kan!   
Verder zie je dat het terras tegenwoordig com-
pleet wordt gestyled. Designmerken hebben 
inmiddels allemaal outdoorcollecties, die maxi-
male luxe en comfort naar je tuin brengen. Daar 

horen gestoffeerde meubels bij, met zachte, 
waterbestendige kussens, en vloerkleden.  
Plus sfeerverlichting op batterijen, zoals de  
In Vitro Unplugged van Philippe Starck voor 
Flos, een soort modern lantaarntje. Ook merken 
als Missoni maken fashionable outdoormeubels 
en accessoires voor een totaalbeleving  
buiten. Voor een meer Zuid-Amerikaanse  
sfeer vind ik de duurzaam geproduceerde  
buitencollectie van Ames, onder artdirection
van Sebastian Herkner, een belangrijke 
inspiratiebron.   
Wie de ruimte heeft, creëert meerdere plekken 
die in staat stellen meer buiten te leven. Een 
fitnesshoek, een loungeplaats, een buitenkeu-
ken, een speelplek en een eethoek om lekker te 
kunnen tafelen. Zelfs de buitendouche dringt 
door tot de Nederlandse achtertuintjes. Wat is  
er nou verfrissender en verkwikkender dan 
douchen in de open lucht? Dat is wat we ontdekt 
hebben: dat de buitenlucht ons medicijn is tegen 
de tijd waarin we leven.’   

Outdoorpaviljoen 
van Kettal
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Piet Oudolf 
Tuinarchitect Piet Oudolf ontwerpt 

tuinen over heel de wereld. Van de weel-
derige tuin van Museum Voorlinden in 

Wassenaar tot het beroemde High 
Line-park in New York.  

‘Een plant is niet alleen mooi als-ie bloeit. Daarover schreven Henk 
Gerritsen en ik in de jaren tachtig een boek en het is precies waar 
mensen nu aan toe zijn: een tuin die verandert, die meebeweegt met 
de seizoenen, waar altijd wat te beleven is, ook als het herfst wordt 
en het verval intreedt. Niet dat je de boel zijn gang maar moet laten 
gaan, tuinieren is een kwestie van zorgvuldig orkestreren. Het is 
complex en vraagt al je aandacht en geduld, en dan nog is het een 
kwestie van veel oefenen. Ik denk wel dat mensen daar sinds corona 
meer toe bereid zijn. Dat zag je wel aan de tuincentra, die helemaal 
vol liepen. Mensen zochten hun toevlucht in de tuin en dan wilden 
ze daar ook iets te dóen hebben.  
Er zijn weliswaar nog heel veel mensen die hun tuin zien als een 
plek waar ze hun terrasstoelen kunnen neerzetten, maar er is ook 
een groep die vól voor groen gaat. Vooral de nieuwe generatie. Die 
maakt zich immers druk om het milieu en om biodiversiteit. 

Tegelijkertijd is het die groep die vaak klein woont in steden. 
Stadsparken hebben daarom een steeds belangrijkere functie  
gekregen. Als ontmoetingsplek en als plek om te bewegen, want we 
zijn meer met gezondheid bezig dan ooit. Het recept voor een suc-
cesvol park is dan ook simpel: gras, bomen, wandel- en fietspaden en 
je bent er. Plekken als de High Line in New York en de Camden High 
Line in Londen, waar ik nu aan werk, zijn van een heel andere orde. 
Dat zijn prestigieuze tuinen vol bijzondere planten, grassen, bomen 
en bloemen, helemaal ingericht op beleving, met een grote variatie
aan kleuren, geuren, bloeiperioden en texturen. Ook daar is grote 
behoefte aan, maar die is er altijd al geweest. Naast het esthetische 
hebben mijn tuinen een sociale functie. Mijn ontwerpen vergen 
veel verstand van planten en het nodige onderhoud, dat wordt 
uitgevoerd door vakmensen, vaak met vrijwilligers. Op die manier 
brengen ze mensen samen.’   

Het High Line-park 
in New York
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‘Elk jaar gaan meer mensen in steden wonen. Die steden dijen uit en verdichten. 
Het hebben van een tuin is alleen nog voor de happy few weggelegd. In 
Amsterdam, waar ik nu woon en werk, hebben veel mensen nog een balkonne-
tje. Maar in New York, waar ik vandaan kom, hadden we alleen de brandtrap of 
het dak. Gelukkig heb je geen tuin nodig om de connectie met de natuur te  
maken. En als ik zeg: connectie met de natuur, bedoel ik eigenlijk: de connectie 
met jezelf. Want als mens ben je natuurlijk gewoon onderdeel van de natuur, al 
hebben we allerlei manieren gevonden om ons ervan te verwijderen. 
Bijvoorbeeld door een groot deel van de dag op onze telefoon te zitten.   
Door voor een plant te zorgen, maak je contact met jezelf en leer je dingen over 
jezelf. Planten geven niet, ze vragen vooral: ruimte, daglicht, water, aandacht en 
geduld. Véél geduld. Ze herinneren je eraan dat jij niet het centrum van het 
universum bent, maar dat je op deze planeet samenleeft met tal van andere 
soorten. Planten helpen je aarden, door de routine die hun onderhoud vraagt. 
Ze geven je inzicht in je lifestyle. Gaan je planten steeds dood omdat je ze  
verwaarloost? Of geef je juist te veel? Dan geldt dat misschien wel voor meer 
dingen in je leven. Kamerplanten waren al een tijdje in trek, maar sinds de uit-
braak van corona is de gekte compleet. Juist hierom. Mensen staan open voor 
een simpelere lifestyle. Ze zijn er klaar voor om te connecten met zichzelf.’   

‘Echte natuur, daar snakken we naar. Dat is 
tijdens corona nog duidelijker geworden, 
maar was eigenlijk al langer aan de hand. 
Dat is dan ook wat mensen willen voor hun 
tuin: echte natuur, met zo veel mogelijk 
groen. Dat groen hoeft niet langer in een 
perkje, dat mag gewoon wild groeien, bloei-
en en ook weer uitgebloeid raken, want ook 
dat hoort bij de natuur.   
Het besef groeit dat een groene tuin beter is 
om regen op te vangen én om de biodiversi-
teit te stimuleren. Júist de stad is kansrijk 
voor de biodiversiteit, want al die tuintjes 
vormen een paradijs voor insecten. Terwijl 
op het platteland, waar hele velden vol staan 
met maar één soort, bijna niets rondvliegt. 
Daarom juich ik al die buurttuinen, gevel-
tuinen en weelderige balkons in de steden 
zo toe. Stadstuinen zijn vaak niet zo groot, 
maar dat betekent niet dat je klein moet 
gaan denken: een klein terrasje, een klein 
vijvertje, een klein perkje, dat wordt hem 
niet. Bedenk liever hoe je de ruimte díe je 
hebt zo goed mogelijk kunt gebruiken. Ga de 
hoogte in, met leifruit dat je tegen de schut-
ting laat groeien. Creëer hoogteverschillen, 
bijvoorbeeld door je terras een niveau hoger 
te plaatsen. En leg zones aan om je tuin 
groter te laten lijken dan-ie is. Veel stads-
tuintjes liggen in de schaduw, hier kun je 
voor het bosgevoel gaan! Plant lekker 
veel hosta’s en varens en misschien wel een 
of meer bomen, waaronder je frambozen- 
en braamstruiken en kruidenplantjes laat 
groeien. Die bostuin, die is echt in opmars. 
Zelfs Intratuin biedt minibospakketten aan, 
die je op drie vierkante meter kunt aanleg-
gen. Die gaan we nog veel zien, denk ik.’   

C A R L A 
W I L H E L M 
De Rotterdamse Carla Wilhelm ontwerpt 
tuinen: van weidse poldertuinen tot kleine 
maar fijne oasetjes in de stad. Juist dáár 
waar de tuinen klein zijn, en dicht op elkaar 
zitten, ziet zij kansen.    

Monai  Nai lah McCullough  
Wat als je geen tuin hebt? Monai Nailah McCullough oftewel Plantmom weet er 

als New Yorkse alles van. Ze ontwerpt indoor gardens en plantconcepten in  
opdracht en heeft een winkel in de Amsterdamse Baarsjes: Planthood.  

  T U I N E N   N O T E B O O K

‘Door voor een 
plant te zorgen, leer 

je dingen over 
jezelf ’  


	P124_EDM21004-talent03
	P125_EDM21004-talent03
	P126_EDM21004-talent03
	P127_EDM21004-talent03
	P128_EDM21004-talent03
	P129_EDM21004-talent03

