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Om te lezen

Oudolf Hummelo

“Het idee is niet de natuur te kopië-
ren, maar om een gevoel van natuur 
op te roepen.” 
De tuinen van Piet Oudolf in 
Hummelo zijn sinds oktober 2018 
-tot verdriet van velen- dicht voor 
bezoekers, maar door middel van 
dit boek kun je toch kennis nemen 
van wat daar is ontwikkeld.  
Auteur Noel Kingsbury neemt 
de lezer in deze geactualiseerde 
heruitgave van het boek dat in 2015 
verscheen, mee naar Hummelo, 
maar niet alleen dat. Hij plaatst de 
kleine (?) revolutie die Piet Oudolf 
heeft veroorzaakt in het maken 
van beplantingen zorgvuldig in de 
tijdgeest. Het verhaal begint bij de 
verhuizing van de familie Oudolf 
naar Hummelo in 1982 en biedt 
zowel een chronologisch overzicht 
als een waardevolle analyse.
Kingsbury start met een korte 
biografie, maar wijst er expliciet op 
dat het boek zelf zeker niet bedoeld 
is als zodanig. Hij koppelt Oudolf 
aan de belangrijkste   vakgeno-
ten die hem in zijn ontwikkeling 
hebben beïnvloed. Hiervoor zijn 
mini-hoofdstukjes verspreid door 
het boek opgenomen, waarin per 
persoon de relatie tussen de betref-
fende coryfeeën en Oudolf zelf 
wordt uitgediept. Dit varieert van 
de belangrijke indruk die heemtuin 
Thijsse’s Hof in Bloemendaal onbe-
wust op de jeugdige Oudolf maakte, 
tot de manier van het kijken naar 
natuurlijke plantgemeenschappen 

van Rob Leopold en Henk Gerrit-
sen. Ook verschillende belangrijke 
kwekers en veredelaars van vaste 
planten komen aan bod. 
Daarnaast schetst de schrijver op 
betrokken wijze de chronologi-
sche ontwikkeling in de beplantin-
gen van Oudolf zelf en de fases en 
methodes die hierin te herkennen 
zijn. Daarbij is ruime aandacht voor 
verschillende projecten in binnen- 
en buitenland en worden deze 
gekoppeld aan een analyse van de 
verschillende gehanteerde beplan-
tingsmethodes.
Tot slot is het vermelden waard dat 
de meeste foto’s in het boek zijn 
gemaakt door Piet Oudolf zelf, wat 
een extra inkijkje geeft in de manier 
waarop hij naar tuinen en beplan-
tingen kijkt.

Voor wie geïnteresseerd is in het 
werk van Oudolf en andere ontwer-
pers van naturalistische beplan-
tingen is dit boek een ‘must read’. 
De integrale benadering van de 
oorsprong en ontwikkelingen, 
gecombineerd met het inzicht in 
de ‘Oudolf-methodes’ die in het 
boek worden gegeven, maken het 
een interessant en misschien zelfs 
onmisbaar boek voor zowel liefheb-
bers als tuinprofessionals. 
(Angela Warmerdam)
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