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Hans Carlier noemt zich tuinontwikkelaar, hij 
ontwerpt niet alleen tuinen maar volgt ze ook 
in hun ontwikkeling. Creativiteit en herge-
bruik is het voortdurende thema, natuurlijk 
ook in zijn eigen tuin in een ʻ70-er jaren wijk 
in Zutphen. Een paar schoenen gevuld met 
plantjes, nestkasten gemaakt van boeken, 
afgeknipte melkpakken vormen ʻnichesʼ en 
voederplekjes, alles op sfeervolle wijze ge-
rangschikt rondom een vijver en met roman-
tische zitjes. Hergebruik en vergankelijkheid 
in optima forma. De tuin is van het doorsnee 
formaat zoals je die in een willekeurige 
nieuwbouwwijk tegenkomt.

Als doelgroep zie ik het liefst een 

bijstandsmoeder in een huurhuis: 

de uitdaging om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Tijdens mijn 

jarenlange verblijf als ontwikke-

lingswerker in diverse ontwikke-

lingslanden heb ik veel geleerd van 

de zuinigheid en de kennis van de 

plaatselijke bevolking. Ik vind het 

leuk om te spelen met oud materi-

aal, je valt er ook geen buil aan als 

het mislukt, je hebt geen dure spul-

len gekocht. Als ik een paar stoepte-

gels verpruts is dat wat anders dan 

dat je een stuk marmer verkeerd af-

zaagt. Eigenlijk ben ik ook te lui om 

materiaal af te voeren, die luiheid is 

mijn uitgangspunt om materiaal in 

de tuin te verwerken. 

In de haven van Zutphen heb ik 

een tuin aangelegd op een woon-

boot: op een ondergrond van rub-

ber legde ik een tapijt van natuur-

lijk materiaal, daarop ontstond 

een soort daktuin. Zo kun je ook 

een betonnen plaatsje bij een huis 

in de stad benaderen: doe alsof 

het een daktuin is en bouw er een 

tuin bovenop. Dat bespaart je heel 

veel werk. Ik probeer optimaal ge-

bruik van de ruimte te maken en 

werk met hoogte en diepte in de 

tuinen die ik aanleg. Zo bouw ik 

bijvoorbeeld torens om planten langs 

omhoog te laten groeien. Met tuin-

collega Caroline Korte heb ik laatst 

een transparante, ronde pergola ge-

bouwd, grotendeels van gebogen me-

taal. Door het ranke uiterlijk past het 

wonderwel in een gewone tuin van 5 

meter breed.

Luiheid beschouw ik ook als een 

onderdeel van de permacultuur-fi-

losofie: je moet proberen werk te 

voorkomen. Permacultuur gaat uit 

van het meewerken met de natuur in 

plaats van tegenwerken. Ook is het 

goed als iets meerdere functies heeft. 

Als een boom om wat voor reden 
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dan ook weg moet kun je erover 

nadenken hoe je dat gaat doen: op 

welke hoogte zaag je hem af zodat 

het restant stam nog een functie 

heeft. Vervolgens kun je de stam 

laten liggen zodat kinderen er op 

kunnen klimmen en het proces van 

vermolming mee kunnen maken. 

Dat is veel minder werk dan het la-

ten afvoeren.

Het schijnt dat ik ‘Artistic Ecology’ 

maak, tenminste, ik werd als des-

kundige uitgenodigd om daarover 

een lezing te geven in Schotland, dat 

was de eerste keer dat ik die term 

hoorde. Je bouwt iets en de natuur 

neemt het over. Elke maker laat z’n 

eigen handschrift na, de een heeft 

daar meer gevoel voor dan de ander. 

Natuur moet je niet bestrijden met 

maaien en snoeien, je kunt beter 

met de natuur mee bouwen. In Ne-

pal zag ik dat in een vochtige vallei 

rijst geteeld werd. Van nature groeit 

daar hennep als groenbemester. Dat 

werkt zo goed dat er in een seizoen 

twee maal graan verbouwd kan 

worden. In Peru wordt ecologische 

kennis in de landbouw toegepast 

door samenwerking tussen natuur 

en cultuur. De mensen maken een 

selectie van nuttige planten, een 

plant met meer functies is beter dan 

een plant met maar één functie.

Ik heb als ontwikkelingswerker ge-

werkt in  Kenia, Peru, Ecuador en 

Nepal. Langzaam maar zeker rea-

liseerde ik me dat ontwikkelings-

werk in de praktijk vaak het effect 

heeft dat mensen hun eigen kennis 

overboord zetten en op westerse 

denkbeelden overschakelen, die in 

hun situatie vaak geen verbetering 

betekenen. Ontwikkeling betekende 

daar veelal inwikkeling in een leef-

wijze die hen van het westen afhan-

kelijk maakt. Het resultaat ter plek-

ke was vaak een trek naar de stad, 

het verlaten van de landbouw en bij 

de jongeren het verloren gaan van 

die traditionele ecologische kennis 

die hen in staat stelt in die berg-

gebieden te overleven. Uiteindelijk 

ben ik met het ontwikkelingswerk 

gestopt vanwege mijn gezin.

Maar in al die landen heb ik zelf 

veel dingen geleerd die ik dankbaar 

gebruik bij mijn ecologische tuinen. 

Voor mij betekent ontwikkelen het 

tot verdere bloei brengen. Als tuin-

ontwikkelaar doe ik dat vanuit de 

zuinigheid, het hergebruik en het 

meewerken met de bewoners en de 

natuur zoals ik dat in die landen 

heb geleerd.

Zie ook:

hanscarlier.wordpress.com/eigen-
innovaties-tuinuitvindingen/
hans carlier picasa

hans carlier facebook  fotoalbums

Momenteel is het door Hans Carlier 

geschreven boekje ‘tuinieren met 

gebruikte materialen’ voor € 2,90 

(excl. verzendkosten) te koop via 

ramsj.nl.ramsj.nl.
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