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een plaats krijgt. We zoeken samen met de opdrachtgever
naar de beste oplossing. Een plek waar mens, natuur en
architectuur één worden.”

HET WERK VAN TUINONTWERPER NOËL VAN
MIERLO OOGST DE HOOGSTE LOF EN BEWONDERING IN VAKKRINGEN EN BIJ TUINLIEFHEBBERS.

Het liefst ontwerp Van Mierlo alles zelf. Of het nu gaat om
overkapping, waterspel of iets eenvoudigs als bloembakken
en verlichting. Uiteindelijk krijgt de hele tuin zo zijn bijzondere signatuur, die aansluit bij de bewoners, de omgeving
en de architectuur van het huis.

“Een tuin hoort op de eerste plaats een veilige plek te zijn
waarin mensen kunnen bijtanken, waar ze rust ervaren.
En daarom zijn mijn tuinen vooral groen en natuur-rijk.
Groen geeft die rust,” zegt de ontwerper. “Tijdens mijn reizen naar Canada en Finland heb ik ervaren wat natuur en
wellness doet met de mens. Deze inspiratie zie je sterk
terug in mijn werk.”

VA N M I E R L O T U I N E N
ONTWER PSTU DIO VO OR
N AT U U R & A R C H I T E C T U U R
Helmondseweg 111
5751 PH Deurne

Een tuin heeft de unieke eigenschap om de mens met
natuur en architectuur te verbinden, zo luidt zijn credo. Wat
bedoelt hij daarmee? Wel: een tuin is een afspiegeling van
de wensen van de opdrachtgever, en een subtiele reactie op
de bestaande architectuur en directe omgeving.
“De kunst van de ontwerper – zegt Van Mierlo – is om een
balans te vinden tussen functie en vorm waarin alle onderdelen onderschikt zijn aan het geheel. Een tuin is niet een
optelsom van losse onderdelen. Een tuin hoort een verbindende rol te spelen tussen huis en omgeving, met de
wensen van de opdrachtgever in de hoofdrol.
Tijdens het ontwerpen van de buitenruimte denkt Van
Mierlo in positieve oplossingen. Hij streeft nadrukkelijk naar
duurzame tuinprojecten die mooi zijn en vriendelijk naar
milieu en omgeving. “Ik heb geen voorkeur voor een tuinstijl. Mijn design hangt sterk af van de context waarin het

12

T. 06 83983956
noel@vanmierlotuinen.nl
www.vanmierlotuinen.nl

En dat slaat aan dus. Van Mierlo’s uitgesproken manier
van ontwerpen met groen maakt school. Zijn winnende
Tuin van het Jaar 2010 is inmiddels een leerstuk.
Over de veelbesproken ‘Duurzaamste Tuin van Nederland’
die hij maakte bij de Liskeshoeve leest u meer vanaf pagina
59.
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