
Over Structuur... ruimte en beweging
 

In het eerste artikel in deze 
reeks schreef ik over de erva
ring van de natuur (of de tuin) 
door onze oren, neus, mond 
en huid en heb ik ons gezichts
vermogen buiten beschouwing 
gelaten. Bewust nemen we 
echter het meest waar door 
onze ogen en is het voor ons 
ook veel makkelijker om in 
woorden te beschrijven wat 
we zien , dan wat we ervaren 
door onze andere zintuigen. 
Over wat moo i is, over esthe
tiek , kunnen we serieuze ver
schillen van inzicht, zelfs 
ruzie krijgen. Er zijn bibliothe
ken volgeschreven over het 
onderwerp. 

Robbert Bouman 

Zoa ls eerder geste ld: het ontwerpen 
van een tuin is een cultuurdaad. AI 
heel lang, en in bijna aile grote cultu

ren is de tuin de ontmoetingsplaats 
Van de wilde , spantane natuur 'bu i
ten ' en de scheppende, ardenende 
menselijke geest 'binnen'. Het ging 
daar bij steeds om het zoeken van 
een schitterend evenwi cht tussen 
'ratio ' en 'random' , een prachtige 
spann ing tussen het zachte en 
natuurlijke enerzijds en het harde en 
gestructuree rde anderzijds. Tussen 
wat de natuur boo d en wat aan het 
mensel ijk brein ontsproot. In China : 
tussen yin en yang. Het paradijs, het 
Perzische Pairi-daezi , was een volle 
dig ommuurde recht hoekige ruimte, 
een tuin van Eden. En als we erach
ter proberen te komen wat het 
waord 'tuin ' oorspronkelijk beteken
de ontdekken we dat het oak hier 
vooral sloeg op de omhe in ing, de 
wanden rond een stuk grond. Het 
Duit se woord 'Zaun ' is wat dat 
betreft veel dichter bij z'n oorspron 
kelijke betekenis gebleven. Zo'n 
't uin' deed twee dingen: het bakende 
af (dit stuk gron d is van m ij) en het 
deed een nieuwe ruim te on tstaan 
(het bracht de derde dimensie in). 

Precies wat hekken, hagen, muren 
en schuttingen nu nog voor onze 
tuin doen . Of liever : zouden moeten 
doen, want meestal worden ze aileen 
voor het eerste doe l ingezet en 
wordt hun onmisbaarheid voor het 
creeren van ruimtelij kheid verwaar
loosd. Het schetsen van een ont
werp doen we meestal in twee 
dime nsies op een stuk papi er, maa r 
eigen lijk zoude n we altij d een 
maquette moeten maken : de derde 
dimensie is zo belangrijk en voegt 
zoveel toe! 
De omheining van onze tuin heeft 
een buiten - en een binnenkant, het 
is de 'srnoe!' naar de omgeving en 
de acht ergrond voor wat in de tu in 
gebeurt. Het bepaalt de relatie tus 
sen de t uin en de omgeving, zoals 
de deuren en ram en van een huis de 
relatie tuss en binnen en buiten 
bepalen. Dit lijkt een beet je een 
onzinnige en opgeblazen woordkeus 
voor het lage gegalvaniseerd stalen 
gaashekje langs het t rottoir aan het 
verste eind van onze voortui n, en 
inderdaad is de ruimteli jke werk ing 
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hiervan nihil als decorstuk voor al 
die stralende sterren die wij in de 
voortuin geplant hebben. Het bete
kent echter wei dat iedere voorbij
ganger die sterren kan zien stralen , 
dat die voortuin als ruimte dus deel 
van de openbare ruimte is gewor
den . Toch zou ik hier een lans willen 
breken voor het maken van ruimte 
en het denken over schermen. Dat 
hekje doet niets meer dan voorko
men dat wildvreemden hun laarzen 
in jouw border zetten . Idealiter zijn 
de schaalniveaus van de wijdere 
omgeving, de tuin en de binnen
ru imte van het huis (of gebouw) in 
een ontwerp zodanig met elkaar in 
overeenstemm ing gebracht dat de 
tuin de ruimtelijke relaties tussen de 
binnenruimte van het huis en de wij
dere omgeving bekrachtigt en/of ver
bijzondert. Tenzij je bijvoorbeeld op 
de rand van een stuwwal bezig bent 
met uitzicht over de rivier en de 
uiterwaarden, moet je het leeuwen
deel van die ruimtelijkheid zelf cree
ren, op 'eigen terrein' . 

Structuur en beweging... 
De 'Zaun' als decorstuk, de border 
als buhne: samen het theater van de 
tuin, waar planten en dieren de 
acteurs zijn in een nooit aflatend 
toneelstuk. Structuur en architectuur 
van de ruimte. Binnen in de tuin 
wordt de kwaliteit van de ruimte 
bepaald door bomen, hoge hagen, 
muren en schuttingen, het huis zelf 
en de hogere beplanting; de elemen
ten die samen de structuur van die 
ruimte vormen. In Nederland komt 
daar zelden 'groot' relief bij, maar 
kleine hoogteverschillen kunnen ook 
beeldbepalend zijn. Een essentieel 
verschil tussen de toeschouwer in 
het theater en de beschouwer in de 
tuin is dat de toeschouwer op z'n 
plaats gefixeerd is, terwijl de beschou
wer zich kan verplaatsen: kan lopen , 
gaan zitten, weer opstaan en verder 
lopen (naar een hoger uitkijkpunt?). 
Daardoor krijgt de ruimtelijkheid van 
een tuin een dynamisch aspect. De 
zich verplaatsende beschouwer biedt 
de ontwerper de mogelijkheid een 
spannend spel te spelen met ruimte 
en diepte, met openheid en beslo

tenheid, met verhullen en onthullen , 
met transparantie, met zichtlijnen , 
met contrast en met ritme. De 
moderne mens kan zijn omgeving 
niet meer 'lezen', niet meer begri j
pen als die niet gestructureerd is. En 
hoewel de natuur in essentie gaat 
over spontane processen met vaak 
min of meer willekeurige resultaten, 
leiden die spontane processen vaak 
ook tot prachtige, heldere structu
renoTwee in mijn ogen ijzersterke 
argumenten om in ieder geval bij het 
ontwerp of de aanleg van een tuin of 
park heel serieus over ruimte en 
structuur na te den ken. 

Open heid/besloten heid ... 
Beslotenheid wordt bepaald door de 
grootte van de omsloten oppervlakte 
en de hoogte en de dichtheid van de 
wand . In een ruimte met een opper
vlak van een bij een meter, omsloten 
door een dichte taxushaag van drie 
meter hoog ervaren we heel veel 
beslotenheid, en heel veer privacy. 
Het is op het benauwende af. Ais we 
ons uit deze groene koker (het klein
ste tuinkamertje) wurmen en we 
stappen in een lege ruimte die ook 
ornsloten is door een dikke, dichte 
taxushaag van dr ie meter hoog, maar 
die een oppervlak heeft van tweehon
derd bij tweehonderd meter zijn we 
dat gevoel van beslotenheid kwijt, 
zeker als we in het midden van die 
ruimte gaan staan . Ais de haag niet 
van taxus (want ftink giftig) is maar 
van beuk, en het is winter, dan zijn 
we bovendien ons gevoel van privacy 
kwijt en vrezen onszelf door vele 
ogen aan gene zijde bespied. Hier is 
het contrast tussen de eerste en de 
laatste ruimte wei heel groot en van 
de ene plotseling in de andere stap
pen is een boeiende, bijna schokken
de ervaring. Wat kunnen we doen om 
die schok te verzachten en het boei
ende te behouden? In de architectuur 
is heel wat afgepiekerd over het 
gebied tussen publieke (grote, open) 
en private (besloten) ruimte en dat 
heeft oplossingen opgeleverd die in 
de groene architectuur heel bruikbaar 
zijn . Het is weliswaar aangenamer 
om geleidelijk, middels een aantal 
steeds grotere ruimten van de kleine 

naar de grote ruimte gevoerd te wor
den, maar boeiender is het om de 
grote ruimte direct ervaarbaar te 
maken in de kleine ruimte , nog voor
dat je die grote ruimte betreedt. Dit 
kan bijvoorbeeld door de haag over 
een zekere lengte naast de nauwe 
uitgang te verlagen naar een meter 
veertig waardoor een volwassene er
overheen kan kijken en zo de grote 
ruimte 'voelt ', terwijl de kleine ruimte 
toch nog als besloten ervaren wordt , 
zeker als je er zit. De harde grens van 
de haag kan ook verdikt en verzacht 
worden, bijvoorbeeld door aan kant 
van de grote ruimte een aantal 
boompjes te planten, waardoor je na 
het verlaten van de kleine ruimte nog 
net wat extra 'dekking' hebt in de 
'spouw'. Echte liefhebbers van strak 
kunnen (minder) natuurlijk ook voor 
leiboompjes kiezen. 

Verhullenjonthullen ... 
Ais we ervan uitgaan dat hagen, 
muren en schuttingen niet verrijd
baar, oph ijsbaar of neerlaatbaar zijn 
of weg kunnen klappen of draaien 
(bi] schuttingen niet geheel ondenk
baar) heeft de ontwerper van een 
tuin twee middelen tot zijn of haar 
beschikking om te verhullen of te 
onthullen : de werking der seizoenen 
en de beweging van de beschouwer. 
Ais je begin april, op een van die eer
ste warmere dagen, de wandeling 
maakt van (station) Assen via het 
Amelterbosch, de Balloeresch, naar 
de Lage en Hooge Maden langs de 
Drentse A, tegenover Loon en 
Taarloo, dan loop je gegarandeerd 
een stuk langer dan voorzien omdat 
het landschap zo vaak noopt tot stil
staan en genieten. De combinatie 
van de luie glooiingen en de transpa
rante waas van de net uitbottende 
bomen geven dit gebied in het vroe
ge voorjaar een magische schoon
heid . Die transparantie! Hoogtepunt 
zijn de Burgvallen, een gebiedje 
onderaan het Anloo's diepje, waar 
tapijten bloeiend verspreidbladig 
goudveil en bittere veldkers het nog 
half bevroren bloed sneller doen 
stromen. Voorjaar op z'n best! En 
maak diezelfde wandeling in 
augustus. Het landschap is nog 
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steeds prachtig, maar die magie is er 
niet meer. Bladverliezende bom en, 
heesters en hagen hebben de fan
tastische (ruimtelijke) eigenschap 
dat ze '5 zomers met hun blader
kroon iets kunnen verhullen, dat zich 
in het winterhalfjaar niet meer aan 
het oog kan onttrekken. Dat kan een 
mooie vaas of een beeld zijn, maar 
ook een opening in een muur of 
groenblijvende haag. In combinatie 
met de in de winter laagstaande zon 
kan dit een verrassend ander beeld 
en andere sfeer opleveren. Voor een 
(deel van de) tuin waar je '5 zomers 
maxima le privacy wil t hebben (naakt 
zonnen?) en ' 5 winte rs juist tr ans
parantie (iedereen mo et mijn kerst
boom zien!) of socia Ie controle van 
buitenaf is een stevige bladverliezen
de haag een fantastisch mid del. Hier 
kan gelden : function follows form! 
Het verschijnsel is zo mooi dat je 
gewoon een goede reden moet 
beden ken om het toe te passen . 

Die mooie vaas van daarnet ... daar 
zi jn er twee van , een aan iedere kant 
van het rechte strakke tuinpad, dat 
precies in het midden ligt, want de 
eigenaar van deze tuin houdt van 
symmetrie. De ontwerper van deze 
tuin vindt symmetrie juist een nogal 
plat en saai ontwerpmiddel, ingege
ven door angst voor chaos. Maar 
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ja... de klant is koning. Toch kan de 
ontwerper het niet laten een ruimte
lijk spelletje te spelen met deze over
dreven hang naar orde en zo rgt 
ervoor dat vanuit de achterkamer 
door de terrasdeuren slechts een 
obje ct te zien is. Die deu ren zitten 
natuurlijk helem aal niet in het ver
lengde van het tuinpad , want het 
huis is absoluut niet symmetrisch . 
Het andere object verschu ilt zich ach
ter een haag van haagbeuk . Aileen 
door zijn tu inp ad afte lopen ziet de 
beschouwer zijn tweede vaas achter 
de haag tevoorsch ijn komen en wo rdt 
voor hem de symmetr ie herste ld. ' 5 

Win ters is vanuit de warme achterka
mer de tweede vaas ook te zien, door 
de takken van de kale haagbeukhaag 
heen. Zo heeft platte , eendu idlge 
symmetrie toch dr ie verschillende 
gezichten gekregen. (figuur links) 

Ditzelfde spel met schermen en 
beweging door ruimten kan ook lei
den tot bi jzondere ervari ng met 
diepte en verrassende nieuwe per
spect ieven . 
Van rechts naar li nks bewegend 
heeft de beschouwer in eerste 
instant ie het idee dat hij zich in een 
vol gende geslo ten tu inkamer 
begeeft . Na enkele passen lijkt de 
achterwand echter doorm idden 
gesneden en langzaam uiteen te wij 

ken. Vlak voordat hij de volgende 
ruimte betreedt heeft zich een 
geheel nieuw perspectief geopen
baard, een ogenschijnlijk grote vrije 
ruimte achter deze 'tuinkamer'. 
(figuur midden) 

Over ruimten die zich aan elkaar 
op enbaren, die communiceren, 
gesproken: in het platte vlak kun je 
ervoor kiezen de verharding van een 
pad in de ene ruimte een eind door 
te tre kken in de andere. Zo kan een 
ruim te lijk belangr ijke, maar verhulde 
ple k (de ing ang van een nieuwe, 
onb ekende ru imte) zich in het 
grondvlak toch openba ren aan de 
beschouwer. (figuurrechts) 
Maar over paden, de gang door de 
tuin, orientatie en andere hopelijk 
boeiende zaken wil ik u in het volgen 
de nummer van Oase pas lastigvallen. 
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