
Piet OudolfPiet Oudolf
Dit jaar is de laatste kans om de privétuin van 
de wereldberoemde tuinontwerper in 
Hummelo te bezoeken. 

Tekst & foto’s: Anne Wieggers

Op bezoek bij 

77

Inspiratie

september 2018

GW1809_077083_IN_oudolf_ok.indd   77 09-08-18   13:55



Z
o’n veertig jaar geleden begon Piet 
Oudolf met ontwerpen. Op dat mo-
ment was de heersende stijl die van 
de traditionele Engelse tuin. Veel 

bloemen, veel kleur en keurig opgebouwde 
borders van laag naar hoog was het devies. 
De heer Oudolf vond dit maar saai en dogma-
tisch. Er waren teveel regels en er werd teveel 
voorgeschreven. Het moest losser en stoer-
der. “We wilden het helemaal anders doen. Ik 
was op zoek naar een meer natuurlijke stijl 
van tuinieren.” 

Planten die zichzelf wisten te redden, die 
het onderling konden uitvechten en tegelijk 
een harmonieus geheel zouden vormen, dat 
was de droom. Maar hoe creëer je zo’n leefge-
meenschap van planten? “Ik las talloze boe-
ken, stapels en stapels, maar werd daar niets 
wijzer van.” De enige manier leek het dan 
maar zelf te doen. In de jaren ‘70 kochten Piet 
en Anja Oudolf een boerderij in de Achter-
hoek met ruimte voor een kwekerij die plan-
ten zou voortbrengen voor de vernieuwende 
ontwerpen van Oudolf. Hier, in Hummelo, 
ontstond een tuin die zich in eerste instantie 
als een laboratorium voor een geheel nieuwe 
stijl, en later als bedevaartsoord ontplooide 
voor tuiniers en ontwerpers. Dit jaar is de 
tuin voor het laatst te bezichtigen voor pu-
bliek.

De tuin in Hummelo leeft. Wuivende gras-
sen vangen het eerste zonlicht en lijken wel 
in brand te staan. Een zwaar gezoem vult de 
lucht. Het klinkt alsof er een flinke tractor 
aan komt rijden, maar het blijken enorme 
hoeveelheden bijen te zijn. Alles in deze tuin 
is dynamisch. Er is volop beweging en de 
lucht is gevuld met libellen, zweefvliegen, 
vlinders, bijen, wespen en torretjes. Dit is 
hoe het geweest moet zijn voordat insecten 
massaal het loodje legden door landbouwgif, 
over- bebouwing en een monocultuur op het 
platteland. Hummelo is een verademing en 
prikkelend tegelijk. Kleuren en planten her-
halen zich op een ritmische manier die heel 
prettig is om waar te nemen.

De kwekerij in Hummelo heeft plaats-
gemaakt voor een vaste plantenweide. Hier 
wordt geëxperimenteerd met zaadmengsels 
van inheemse planten. Door te monitoren 
wordt bepaald wat geschikt is voor gebruik. 
Oudolfs tuinen worden weleens ‘wild’ ge-
noemd. Hier is hij het niet helemaal mee 
eens. “Alles wat ik ontwerp is nog steeds een 
tuin. Het is niet wild, het lijkt zo. Je moet het 
nog steeds controleren en het is zeer nauw-
keurig samengesteld.” 

The Dutch Wave 
Een breed scala aan planten, een afgewogen 
palet en een grote plantenkennis kenmerken 
Oudolfs stijl. Weinig ontwerpers hebben zo’n 
herkenbare signatuur. Piet Oudolf wordt wel-
eens beschreven als kunstenaar, als schilder 
die de aarde als doek gebruikt en zijn compo-
sities inkleurt met bloeiende vaste planten, 
struiken en bomen. De planten vormen zijn 
palet. De naam ‘The Dutch Wave’ werd ge-
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Sanguisorba met Phlox 
zorgen voor een prachtig 
contrast in kleur en vorm.       

Echinacea purpurea 
Deze plant heeft een aantal fijne 
voordelen: het is een ware 
vlindermagneet, en de 
zaadhoofdjes die op egeltjes 
lijken (‘euchinops’ betekent egel 
in het Latijn, vandaar de naam 
Echinacea) blijven fier rechtop 
staan de hele winter door. 
Tuin: Anne Wieggers
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geven aan de stijl waarin Oudolf ontwerpt. 
Enerzijds werd er gezocht naar hoe men de 
natuur in de tuin kon gebruiken. Anderzijds 
zochten ontwerpers van de ‘The Wave’ 
naar hoe ze beelden uit de steeds schaarser 
wordende natuur konden gebruiken in de 
tuin. Ze ontwierpen daarbij naar ideeën die 
ze gezien hadden in de natuur en creëerden 
zo tuinen die een prachtige gecultiveerde 
voortzetting van de natuur leken.

Talloze parken en tuinen werden door Ou-
dolf ontworpen. The High Line in New York 

is hier een van de bekendste voorbeelden 
van. Deze oude metrolijn boven de drukke 
stad werd omgetoverd tot een oase van rust 
en natuur. “Wat wij proberen te bereiken is 
iets te creëren wat mensen raakt, wat bin-
nenkomt, en echt iets met ze doet. Dat is mijn 
belangrijkste drijfveer. Het gaat erom dat de 
ander er iets aan heeft. De openbare ruimte is 
mijn speelveld geworden om mensen in aan-
raking te brengen met iets dat meer is dan 
tuinieren. Het is een vorm van expressie, een 
vorm van communicatie, waarbij mijn tegen-

spelers, de bezoekers en gebruikers van wat 
ik ontwerp, onbekenden zijn.”

Charme behouden
Een uitgebloeide plant hoeft niet lelijk te 
zijn. Het silhouet van een plant kan een 
prachtige aanwinst zijn in de winter. In 
Hummelo worden omgevallen planten 
ook gewoon weggehaald. Hetgeen mooi 
is en rechtop staat – kortom: zijn charme 
behoudt – dat mag blijven. De cyclus van de 
plant speelt een belangrijke rol. Daardoor 
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Siergras Stipa voelt zich thuis tussen 
de terrastegels te Hummelo.
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“Lelijk kan ook juist 
karakter hebben. 

Alleen maar mooi is 
niet interessant.”

Bezoek de tuin 
in Hummelo
De privétuin van Piet en Anja Oudolf sluit 
op 27 oktober van dit jaar de deuren voor 
bezoekers. Grijp dus deze laatste kans! 
Gelukkig zijn er over de hele wereld tui-
nen en parken te bezoeken van Piet Ou-
dolf. Mocht je dus niet in de gelegenheid 
zijn de komende maanden af te reizen 
naar Hummelo, dan kan het zomaar zijn 
dat je zijn signatuur herkent op reis in 
Azië, de Verenigde Staten, of dichter bij 
huis in een van zijn laatste ontwerpen bij 
het Singermuseum te Laren. 
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Informatie:
Tot en met 27 oktober is de tuin geopend op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00
Adres: Broekstraat 17, 6999 DE, Hummelo, NL
Boekentip: ‘Oudolf | Hummelo’. Fontaine Uitgevers

 verandert het beeld van plantcombinaties 
het hele jaar door. 

Een groot bijkomend voordeel is dat het 
veel beter is voor de natuur om niet alles al-
tijd maar op te ruimen. Uitgebloeide planten 
bieden een schuilplaats voor insecten en 
egels, zaden voor vogels, en ze beschermen 
de planten ook nog eens tegen vorst. Ergens 
in februari wordt er in Hummelo pas opge-
ruimd. Het tijdstip waarop dit gedaan wordt 
voorkomt dat de nieuwe groei beschadigd 
raakt bij de snoeiwerkzaamheden. Die moet 
je als het kan een beetje voor zijn, anders 
vertrap je de plantkronen. Laat het ‘winter-
klaar’ maken van de tuin dus maar over aan 
van Kooten en de Bie, en ‘laat de boel de 
boel’. Beheers je opruimwoede en steek die 
energie bijvoorbeeld in het aanbrengen van 
een dikke laag organische mulch zoals com-
post. Misschien best een welkome bood-
schap voor hardwerkende tuiniers? 

Plantinspiratie
De ontwerper maakte een aantal planten 
populair. Siergrassen zijn bijvoorbeeld on-
losmakelijk met zijn ontwerpen verbonden. 
De kwekerij, inmiddels al een aantal jaar 
gesloten, had zelfs drukbezochte ‘Grassen-
dagen’. Vóór de tijd dat Piet Oudolf en ande-
re ontwerpers binnen ‘The Wave’ deze een 
onderdeel maakten van ontwerpen was het 
ondenkbaar siergras een plekje in de tuin te 
gunnen, want waar waren de kleurige bloe-
men? Inmiddels is het moeilijk een stukje 
openbaar groen te vinden zonder siergras-
sen en zijn ze alom vertegenwoordigd in 
kwekerijen en tuincentra.

Uitgebloeid
Vind je het moeilijk om de 

snoeischaar te laten liggen en wordt 
alles wat bruin is het liefst meteen 

met de grond gelijk gemaakt? 
Probeer dan eens voorzichtig te 

ontdekken hoe mooi uitgebloeide 
planten kunnen zijn door hier en 

daar een allium te laten staan. Wie 
weet is het een stap naar meer. 

Tuin: Anne Wieggers.

Langdurig kleur
Astrantia roma komt van de 
kwekerij van Piet en Anja 
Oudolf. Deze bloeit maanden 
achter elkaar door en heeft 
een mooi silhouet wanneer 
hij is uitgebloeid. Hier 
gecombineerd met Nepeta 
racemosa ‘Walker’s Low’. 
Vereist wel een wat vochtiger 
plekje in de tuin. 
Tuin: Anne Wieggers.
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Piet Oudolf aan het 
werk in zijn atelier. 

GW1809_077083_IN_oudolf_ok.indd   82 09-08-18   13:55



Inspiratie

83september 2018

GW1809_077083_IN_oudolf_ok.indd   83 09-08-18   13:55


		2018-08-09T13:56:09+0200
	Preflight Ticket Signature




