‘Deze tuin is verdeeld in verschillende tuinkamers. Het overgrote deel van de tuin bevindt zich op het zuiden, wat de keuze in beplanting erg ruim maakt.’
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Michel van Kammen tuinadviesbureau/hoveniersbedrijf

Stijlvolle
tuinontwerpen
uit Friesland
Een tuin moet groen zijn, met weelderig gevulde borders of golvende
siergrassen, in combinatie met strak geknipte hagen of blokken. En een tuin
moet minstens twintig jaar meegaan, vindt Michel van Kammen.
Tekst Bert Vermeijden | fotografie Michel van Kammen

D

e tuinen van ontwerper Michel van
Kammen uit Burgum, Friesland
worden gekenmerkt door een helder
ontwerp met een duidelijke visie. De
ontwerpen van zijn hand zijn merendeels formeel,
maar mocht een klant vragen om een informeel
plan, dan kan dat ook. Vanzelfsprekend met oog
voor de omgeving waarin de tuin is gesitueerd en
de bouwstijl van de woning of het kantoor. Zo
mogelijk wordt het landschap als decor bij de tuin
betrokken. Allereerst luistert de ontwerper goed

naar een opdrachtgever. De realisatie van een tuin
is immers een fase die al weer snel voorbij gaat en
de klant moet daarna nog jaren van de investering
kunnen genieten. Door Van Kammen ontworpen
tuinen worden ook door zijn bedrijf uitgevoerd.
Zo’n combinatie hoeft niet altijd een voordeel te
zijn, maar is dat in dit geval wel. Uit alles in zijn
werk spreekt namelijk precisie, gedrevenheid en
betrokkenheid, met aandacht voor details. Dat
geldt voor het ontwerp, maar ook voor de realisatie van de tuin.
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‘In deze tuin kan je door het voorraam, via de hal, geheel naar achteren kijken: een lange rechte zichtlijn die dwars door huis en tuin snijdt. Het zicht eindigt op een blikvanger, in dit geval een grote witte plantenbak.’
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Trends en invulling
In de ogen van Van Kammen moet een tuin tijdloos zijn. Niet dat hij aan trends voorbij gaat, maar
een tuin moet toch minstens 20 jaar meegaan.
Momenteel is het helaas in Nederland gebruikelijk
om een tuin vrijwel dicht te straten. Enkele
beplante potten, dat is het. Iedereen is bang voor
onderhoud. Een tuin moet tegenwoordig het verlengde van een huiskamer zijn, de natuur hoeft
niet meer dicht bij huis gehaald te worden. Dit is
een trend waar Van Kammen niet aan meedoet.
Een tuin moet voor hem groen zijn, met weelderig
gevulde borders of golvende siergrassen, in combinatie met strak geknipte hagen of blokken. Of, als
er ruimte voor is, een vijver. Omdat hij veel waarde
hecht aan een goede beplanting, is voor hem de
grondsoort in de tuin uitermate belangrijk. Zelf
woont hij in het gedeelte van Friesland dat een
zanderige bodem kent. Elke in dit gebied aan te
leggen tuin krijgt een nieuwe toplaag om de
beplanting goed op weg te helpen. Een klant
betaalt immers voor een tuin die zich ook in groei
moet onderscheiden van andere. Elders op Friese
bodem treft hij zware klei als grondsoort. Ook
hier wordt volop in de bodem geïnvesteerd om een
maximaal effect te behalen.

Grenzeloos tuinieren
Inmiddels zijn er al de nodige tuinen buiten Friesland en zelfs buiten Nederland door Michel van
Kammen gerealiseerd. Geen tuin lijkt op de
ander, maar toch is overal de signatuur van een
groenexpert te herkennen. Bestrating, verlichting
en andere harde materialen? Natuurlijk aanwezig,
maar altijd ondergeschikt aan het ontwerp. Als er
een keuze moet worden gemaakt tussen een dure
bestrating of een grotere investering in de beplanting, dan wordt er voor de beplanting gekozen.
‘Een tegel hoeft geen gouden randje te hebben,’ is
wat dat betreft een toepasselijke opmerking.
Betontegels, liefst zonder vellingrand, hebben de
voorkeur; van groot tot nog groter. Ook grindpaden worden vaak gebruikt, eerder dan te kiezen
voor veel duurdere oplossingen. In de toepassing
van die ‘harde materialen’ is dikwijls veel creativiteit terug te vinden. Zo zijn diverse lichtarmaturen door Van Kammen zelf ontworpen en is ook
menig tafel door hem zelf vormgegeven. En over
trends gesproken: in veel van zijn tuinen is
gebruik gemaakt van Cortenstaal, een materiaal
dat ook een nieuwe tuin al snel een doorleefde
indruk geeft. Dit materiaal wordt onder meer verwerkt in vijverranden en bloembakken. Kunstgrepen als vergezochte hoogteverschillen en andere
overbodige voorzieningen zult u vergeefs in de
tuinen ontworpen door Van Kammen zoeken.

‘Een grote binnentuin op een eiland, het Bastion. De Carpinus zuilbomen zorgen voor grote diepte.’
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‘Deze moderne tuin te Leeuwarden is ongeveer vier jaar oud. Er is in het ontwerp goed gekeken naar de stijl van het huis.’
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Van Kammen is wars van belangenverenigingen.
Daar ziet hij het nut niet van in, hij gaat het liefst
zijn eigen gang. Daarom ook de bewuste keuze
om niet als bedrijf oneindig door te willen
groeien. Dat is volgens zijn visie niet te combineren met de hoge kwaliteit, die hij in elke tuin
terug wil zien. Dat wil echter niet zeggen dat hij
niet de vleugels naar het buitenland uitslaat.
Nog een zaak, waar hij zich terecht zorgen om
maakt, is het niveau van de nieuwe lichting hoveniers, die dikwijls niet meer door kennis lijken te
worden gehinderd.
De provincies in het noorden van Nederland hebben de naam, in ontwikkeling enkele jaren achter
te lopen in vergelijking met de hectische randstad.
Dat geldt zeker niet voor de tuinen, die door
Michel van Kammen worden ontworpen en door
zijn bedrijf worden aangelegd.

Beplanting
Bomen en heesters vormen de ruggengraat van de
beplanting in de ontwerpen van Van Kammen. In
de beplanting zijn veel betrouwbare vaste plantensoorten terug te vinden, meestal in grotere groepen, in vloeiende, natuurlijk ogende combinaties.
Michel houdt onder meer van de later bloeiende
vaste planten zoals we die ook in de beplantingen
van bijvoorbeeld Piet Oudolf terugvinden. Weer
wordt er niet gekopieerd, eerder laat hij zich inspireren. Dat gebeurt ook tijdens de reizen die hij
overal naar toe maakt, bij het bezoeken van tuinen
in binnen- en buitenland en het genieten van
natuur. Inmiddels heeft hij ook al meerdere ontwerpen in het buitenland op zijn naam staan.
In een tijd waarin het voor professionals in het
groen niet meer nodig is om diploma’s te halen,
met vaak rampzalige gevolgen voor het resultaat,
is het een verademing om met een bevlogen expert
te maken te hebben. Beter nog is het, om zijn ontwerpen te laten spreken! ❧

Informatie
Hannelswei 13, Burgum
T + (0) 511 47 64 72
Zaterdag van 10.00-17.00 uur.
www.tuinadviesbureau.nl
Op het bedrijf zijn drie voorbeeldtuinen te zien,
er is een showroom met o.a. tuinmeubelen en
-verlichting uit het hogere segment, exclusieve
planten en tuinschermen, grote potten en
buitenkeukens van gerenommeerde merken en
een ruim aanbod aan sierstenen.

‘Drie tuinkamers, verbonden door een vijver van 25 meter lang. Aan het einde een doorkijk.’

DE TUIN in vier seizoenen

85

