
72 G R O E I & B L O E I – S P E C I A L  T U I N G E L U K

TUINEN VAN 
PLEZIER

In de tuinen van het Rotterdamse ontwerpduo Marilene Vermeulen en Martine 
Herman draait alles om plezier. De beplanting en vormgeving zijn ondergeschikt 
aan de gebruiker, de mens staat in hun ontwerpen centraal: ”In een tuin moet 
je volop kunnen leven. Het moet een plek zijn om te zitten, tuinieren of werken 
en waar kinderen kunnen spelen.”  

artine en Marilene kenden elkaar al een 
beetje via de school van hun kinderen, 
maar toen er enkele jaren geleden in hun 
Rotterdamse buurt een braakliggend 

terrein mocht worden omgezet in een collectieve tuin, 
ontstond er écht een klik tussen de twee vrouwen. Met 
groot enthousiasme zetten beiden hun tanden in dit 
buurtproject, dat de naam ’hooidrifttuin’ kreeg. Samen 
met andere buurtbewoners maakten ze van dit stukje 
wildernis een bloemrijke plek, waar iedereen die dat wilde, 
kon spelen, tuinieren, barbecueën of gewoon lekker in 
de zon kon zitten.
De samenwerking smaakte naar meer en omdat Marilene 
toch al met plannen rondliep om een tuinontwerp- 
bureau op te richten, vroeg ze Martine of zij mee wilde 
doen. ”Het antwoord was meteen ’ja’ , bijna zonder erbij 
na te denken”, vertelt Marilene. ”We zagen onszelf wel 
als een soort tuindokter. Niet om zieke planten beter 
te maken, maar om mensen te helpen die niet blij zijn 
met hun tuin of die door de bomen het bos niet meer 
zien. Wij zien altijd wel potentie en proberen dat over 

te brengen op de mensen voor wie we aan de slag gaan. 
Als je goed kijkt, heeft zelfs de meest verwaarloosde tuin 
wel iets moois. Vaak staat er gewoon te veel in zo’n tuin, 
en dan moet je met een andere, frisse blik kijken om te 
ontdekken wat waarde heeft. Een boom of een heester 
die je - als je de troep eromheen verwijdert - ineens heel 
veel karakter blijkt te hebben of een schuurtje met heel 
veel sfeer. We houden er niet van om alles eerst schoon 
te vegen. Je verliest dan zo veel moois.” 

De tienertuin
Lang duurde het niet voor ze hun ideeën in praktijk 
konden brengen. Hun eerste project was ’de tienertuin’. 
Hoewel de tuin van 125 vierkante meter voor stadse 
begrippen helemaal niet zo klein is, moest er zoveel 
gerealiseerd worden, dat het bijna onmogelijk leek. Een 
greep uit het wensenlijstje: een moestuin, vijver, beekje, 
gazon, trampoline, klimplek, vuurplek en een terras. 
”Maar het is gelukt, alles paste op een natuurlijke manier 
in elkaar en de tuin voelt nog steeds heel ruimtelijk. 
De open ruimte van het gazon met de trampoline 

DEZE PAGINA
1 I  Martine Herman.
2 I De aanleg van 
de tuinen wordt 
door een hovenier 
verzorgd, maar 
als het belangrijk 
is om te helpen 
bij de lay-out, 
dan springen de 
vrouwen bij. Hier 
plaatst Martine 
stenen rond het 
slingerbeekje in 
’de tienertuin’. 
3 I Marilene 
Vermeulen.

RECHTER-
PAGINA
In haar ’eigen 
hof’ teelt Martine 
groente en fruit en 
heel veel bloemen. 
Maar er blijft 
genoeg plek over 
voor haar kinderen.  
”Een tuin is zoveel 
leuker als je ’m 
kunt delen.”
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DE TIENERTUIN



RUIMTEGEBRUIK
De tienertuin heeft een 
vol programma: een 
klimelement, trampoline, 
beekje, vijver, vuurplek, 
terras, moestuin én flink 
gevulde plantvakken. 
Toch wordt het door slim 
ruimtegebruik nergens 
een drukke boel: het 
beekje is gecombineerd 
met een border en het
klimelement met een 
kastanjeboom. Het 
gazon met de verdiepte 
trampoline geeft 
gebruiksmogelijkheden, 
en is tegelijkertijd een 
rustpunt. 2
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vormt een soort rustpunt. Gelukkig stonden er al een paar 
prachtige, volwassen bomen. Eén daarvan, een kastanje, is 
inmiddels niet meer alleen mooi, maar ook functioneel. 
Met een metalen constructie en enkele touwen maakte 
onze hovenier daar een fantastisch klimelement van”, 
aldus Marilene. 
Voor beide vrouwen is het heel belangrijk dat alle 
gezinsleden van de tuin kunnen genieten. ”Als we 
langskomen voor een eerste gesprek, dan vinden we het 
’t fijnst als we de hele familie ontmoeten. De eigenaars, 
de gebruikers, staan voor ons op de eerste plek. We wil- 
len weten wie ze zijn en hoe ze hun tuin willen gebruiken. 
Waar hebben ze zín in? Ook kinderen hebben genoeg 
wensen. We vinden het ook heel belangrijk dat kinderen 
veel buiten kunnen en willen zijn, daarom proberen we hun 
wensen zoveel mogelijk te realiseren. Je kunt altijd wel íets 
bedenken om ze naar buiten te lokken.”

Spirituele tuin 
In sommige tuinen staan niet alleen de eigenaars 
zelf centraal, zoals bij de tuin die het duo ontwierp 
voor een spirituele woongroep in Amsterdam. ”In het 
gebouw is een ruimte ingericht voor bijeenkomsten voor 
mensen uit de hele wereld. De bewoners wilden voor 
die gelegenheden een uitloop in de tuin (aansluitend 
op de veranda) met een bankje en een vuurplek, zodat 
de deelnemers na de bijeenkomst kunnen napraten 
in de tuin. Ook was er behoefte aan een rustplek voor 

meditatie. Achter in de tuin ontwierpen we daarvoor een 
halfrond bankje van gestapelde tegels, waar je beschut 
‘in het groen’ kunt zitten. Binnenkort komt daar ook nog 
een altaartje bij.”
Het materiaal in deze tuin is voor een groot deel 
afkomstig uit de tuin zelf. Veel heesters zijn blijven staan 
en vooral goed gesnoeid. De oude tegels zijn verwerkt in 
de zitmuurtjes. ”We proberen zoveel mogelijk te werken 
met hergebruikte materialen. Als er al tegels in de tuin 
aanwezig zijn, dan proberen we daar een nieuwe toe-
passing voor te vinden. Dat doen we niet alleen omdat 
het duurzamer is, maar ook omdat het scheelt in de kosten, 
wat voor de meeste mensen heel belangrijk is. Deze tuin 
hebben we geprobeerd te realiseren met een minimaal 
budget. Om kosten te besparen, hebben de eigenaren 
hem zelf aangelegd. Wij helpen ze daarmee graag op 
gang. Martine heeft deze groep een dag begeleid met de 
beplanting en het uitleggen van de lay-out. Als mensen 
de tuin zelf aanleggen, wordt het écht helemaal hun tuin.”

Eigen tuinen
Beide vrouwen tuinierden al lang voordat ze elkaar 
ontmoetten en ontwierpen hun eigen tuinen voordat 
ze gingen samenwerken. Maar ook apart van elkaar 
pasten ze het motto al toe dat een tuin voor iedereen 
moet zijn. Marilene deelt haar tuin, ’de omscholing’, met 
de medebewoners van een voormalig schoolgebouw. 
Iedereen heeft een klein stukje privétuin, maar de rest 

LINKER-
PAGINA
Marilene deelt 
haar tuin met de 
medebewoners 
van een voormalig 
schoolgebouw. 
Tegels van het 
oude school-
plein  zijn deels 
weggehaald om 
plek te maken 
voor bloemrijke 
borders. 

DEZE PAGINA
In de spirituele tuin 
van een woongroep 
in Amsterdam 
doet een half-
rond bankje van 
gestapelde tegels 
dienst als rustplek 
voor meditatie.
De meeste mate-
rialen die gebruikt 
zijn, komen uit de 
tuin zelf. 2



78 G R O E I & B L O E I – S P E C I A L  T U I N G E L U K

van de tuin is van alle bewoners samen. ”Op de plek van 
het schoolplein, één grote betegelde vlakte, moest een 
tuin komen. Als echt plantenmens had ik een ontwerp 
gemaakt met flinke borders, doorkruist met paden. Mijn 
buren vonden dat te veel plant en te weinig verharding. 
Ze wilden de tuin echt kunnen gebruiken en iedereen had 
weer andere wensen. Ook mijn eigen kinderen vinden die 
planten mooi, maar willen uiteindelijk vooral iets doen in 
de tuin. Bij het tweede ontwerp deden we het andersom. 
De stoeptegels bleven, en alleen waar ze niet nodig 
waren haalden we ze weg en maakten er plantvakken. 
De verwijderde tegels kregen een nieuwe functie in een 
stapelmuur om de verhoogde borders.” 
Ook Martine heeft een familie-leeftuin, of eigenlijk 
twee, één kleintje bij haar huis en een grotere op een 
volkstuincomplex. In haar ‘eigen hof’ op het complex 
teelt ze groente en fruit en heel veel bloemen, maar er 
is daarnaast ook genoeg plek voor haar kinderen. Zo is 
er een klimelement, een trampoline en ruimte voor een 
zwembadje als het warm is.

Waar het mee begon
De ’hooidrifttuin’, de tuin waarmee Marilene en Martine 
ooit ontdekten dat hun manier van tuinieren zo goed bij 
elkaar past, is afgelopen jaar opgeruimd. Vooraf was al 
bekend dat de buurttuin mocht blijven zolang er geen 
andere bestemming voor de grond zou zijn. Die is er nu, 
de bouw van een nieuw appartementencomplex start 
binnenkort en er is al kennisgemaakt met de toekomstige, 
nieuwe buren. 
Marilene vertelt: “Afgelopen oktober hebben we de 
laatste dingen opgeruimd. Veel planten hebben we 
gedurende het seizoen al verhuisd naar andere tuinen. 
Het is jammer dat het voorbij is, maar het is ook wel 
weer goed zo. De nieuwe buren zijn heel positieve 
mensen, écht een aanwinst voor de buurt. Dat de tuin 
er is geweest, heeft de buurt ook veel gebracht. Er waren 
best wel periodes dat ik het even niet zag zitten, hoor. 
Het eeuwige gevecht met het kweekgras, de hondenpoep 
of de rommel die steeds in de tuin waaide. Maar het was 

DEZE PAGINA 
In de ’hooidrift-
tuin’, een buurttuin 
in Rotterdam die 
Marilene en Martine 
hielpen opzetten, 
ontmoetten buurt-
bewoners elkaar 
en tuinierden ze 
samen. Dit bijzon-
dere project is 
helaas ten einde. 
Op het stukje 
grond komen 
woningen, maar 
de collectieve tuin  
heeft de buurt 
veel gebracht. "Dit 
positieve effect is 
écht niet zomaar 
weg", aldus het 
duo.

RECHTER-
PAGINA
De ’tuin van Sandra’ 
is zo ingericht dat 
er vooral veel te 
relaxen valt. Het 
is een rustplek 
waar Sandra kan 
bijkomen van 
haar werk. Het 
onderhoud, dat 
grotendeels door 
Martine wordt 
verzorgd, is heel 
goed te spreiden 
over het jaar.

   DE HOOIDRIFTTUIN

TUINATELIER 
HERMAN & VERMEULEN 
Marilene Vermeulen is opgeleid als architect en 
werkte als stedenbouwkundige en buitenruimte-
ontwerper. Het ontwerpen van tuinen beschouwt ze 
als een logische combinatie van het ontwerpvak en 
haar liefde voor tuinen en planten. 
Martine Herman is begonnen als ontwerper van 
kunstwerken in de openbare ruimte. Daarnaast 
heeft zij als adviseur en projectcoördinator kunst-
projecten begeleid voor gemeentes en woning- 
corporaties. Haar interesse is de afgelopen jaren 
sterk verschoven van steen, staal en beton naar 
planten en bomen.

Als je blijer wilt worden van je eigen tuin, kun je het 
ontwerpduo inhuren voor een tuinvisite of tuin-
ontwerp. Kijk op www.hermanvermeulen.nl voor 
meer informatie.
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DE TUIN VAN SANDRA
ook wonderlijk hoeveel er telkens weer bloeide. En als 
ik dan vanuit mijn slaapkamerraam uitkeek over de tuin 
en de mensen er lekker op een bankje zag zitten en de 
kinderen zag spelen met de wilgentenenhut, dan wist ik: 
het heeft gewoon zín om er te zijn. Dus hup, de tegenzin 
werd aan de kant geschoven en dan gingen we toch maar 
weer kweekgras maaien en puin ruimen. Vaak duurde 
het niet lang voordat de overbuurvrouw thee bracht of 
buurtkinderen ons kwamen helpen. Alleen al vanwege 
de fantastische buren die ik erdoor heb leren kennen, 
zou ik er zo weer voor tekenen.” 

De tuin van Sandra
Op hetzelfde volkstuincomplex als waar Martine tuiniert, 
ligt de ’tuin van Sandra’. Martine: ”Sandra wilde echt 
een tuin om in te genieten, ze heeft weinig tijd om er in 
te werken. De lay-out was er al en er stonden prachtige 
bomen. Hier ging het dus vooral om het beplantingsplan. 
Het is een seizoenentuin geworden, waarbij steeds een 
ander deel van de tuin aandacht vraagt.” Dat geldt ook 
voor het onderhoud, dat Martine grotendeels voor 
haar rekening neemt. ”De werkzaamheden zijn heel 
prettig verdeeld over het tuinseizoen, zodat het goed 
behapbaar blijft.”

Tuinvisite
Samenwerken met de tuineigenaars, past helemaal bij 
het ontwerpduo. ”Niets is leuker dan mensen zelf de 
potentie van hun eigen tuin laten ontdekken. Wij helpen 
ze alleen om die potentie te zien. Soms maken we niet 
eens een ontwerp, maar gaan we alleen op tuinvisite. 
Dat duurt zo’n twee uur, we gaan dan met de eigenaars 
door de tuin en bedenken ter plekke allerlei ideeën. Dat 
is heel arbeidsintensief, want elke situatie is weer anders, 
maar het is erg leuk om te doen. Mensen hebben heel 
vaak moeite om voor zich te zien hoe het kan worden, 
maar daar hebben wij dan wel trucs voor. Met een 
simpel krijtje of een stuk touw kun je heel gemakkelijk 
de lijnen op de grond ’tekenen’. Dat werkt heel goed als 
mensen zich afvragen of bijvoorbeeld een trampoline 
of terras wel in de tuin past. Tijdens zo’n visite worden 
mensen steeds enthousiaster en hoor je ze zelfs zeggen: 
’Hé, wat hebben we een leuke tuin!’ En dat geeft echt 
een kick.” 

Tekst Shera van den Wittenboer  
Beeld Tuinatelier Herman & Vermeulen

TIPS VAN DE ONTWERPERS
Tip 1 Je hebt meer plezier van je tuin als je ’m kunt delen. Maak de tuin daarom niet alleen voor jezelf, maar zorg ervoor dat 
alle gezinsleden er graag willen zijn.

Tip 2 Ga vooral uit van wat er al is: een mooie heester, een karaktervolle boom of desnoods een stapel oude stenen. Vaak is 
een tuin gewoon te vol en kom je al een heel eind als je de ’ruis’ weghaalt.

Tip 3 Als je het lastig vindt om de potentie van je tuin in je eentje te ontdekken, schakel dan hulptroepen in. Een frisse blik van 
familie of vrienden kan heel goede ideeën opleveren. 

Tip 4 Er kan vaak meer dan je denkt, maar het is soms moeilijk om het voor je te zien. Neem een krijtje of een stuk touw om 
de contouren uit te tekenen van de elementen die je wilt. Dat helpt enorm om te ontdekken wat er mogelijk is.
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