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Van Landschap naar Tuin

Een fascinatie voor het Nederland-
se tuinontwerp en zijn vele reizen 
door ons land maakten dat auteur 
Noel Kingsbury zich afvroeg wat 
de betekenis van het landschap en 
het ontstaan daarvan was voor de 
ontwerpers. Samen met tuinfoto-
grafe Maayke de Ridder maakte hij 
er dit boek over. 

In verschillende hoofdstukken, 
startend met het ontstaan van ons 
gemaakte landschap, legt Kings-
bury de link tussen de rijke traditie 
van ons natuurlijke (voor zover dat 
een correcte term is) en cultuurlij-
ke landschap en de kenmerkende 
eigenschappen van het Nederlandse 
tuinontwerp. 

“Tuinen worden gevormd door 
geschiedenis en ligging […] vormen 
vaak een reactie op het omringende 
landschap, dat ze temmen en idea-
liseren.”
In het boek worden de landschaps-
soorten in categorieën verdeeld, 
waar vervolgens een ontwerper aan 
gekoppeld wordt, die van kenmer-
kende eigenschappen van dat 
betreffende landschap een eigen 
verhaal of zelfs signatuur heeft 
gemaakt.

Het is een interessante en veel-
belovende benadering; de unie-
ke koppeling tussen geografische 
geschiedenis en (tuin-)vormgeving. 
De strijd tegen het water heeft voor 
een groot deel ons land gevormd en 
dat komt duidelijk tot uiting in het 

boek. De daaruit ontstane planma-
tige en functionele indeling van het 
beschikbare land komt terug in de 
heldere en functionele vormgeving 
van onze tuinen. Gecombineerd 
met de naturalistische beplantings-
methodes, ontstaan in de jaren ‘90 
en in de afgelopen 30 jaar verder 
ontwikkeld tot wat het nu is, geeft 
dit het Nederlandse tuinontwerp 
een onmiskenbaar herkenbare 
uitstraling. De vele mooie foto’s in 
het boek ondersteunen het verhaal 
uitstekend, al had hier en daar wat 
zuiniger omgesprongen mogen 
worden met de sfeerplaatjes die 
minder zeggen over het (beplan-
tings-)ontwerp.

Jammer is dat niet alle voorbeelden 
van tuinen en ook foto’s even recent 
zijn. Er had nog een verdiepende 
slag geslagen kunnen worden om 
het boek actueler en ook spannen-
der te maken, een gemiste kans. 
Soms zijn de teksten wat te simpel 
gehouden en ook niet helemaal 
kloppend. Voor de belezen tuinlief-
hebber en de professional had het 
nog wat diepgravender mogen zijn. 

Het is evenwel zonder meer een heel 
lezenswaardig boek met veel verdui-
delijkende foto’s, dat door de bijzon-
dere insteek een goede aanvulling 
is op het bestaande assortiment 
boeken over tuinontwerp.
(Angela Warmerdam)
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