TUINONTWERPER Noël van Mierlo

Natuurlijke
wellnesstuin
De privétuin van tuinontwerper Noël van Mierlo - een natuurlijk
ogende stadstuin - werd in 2010 gekozen tot Tuin van het Jaar. Bij zijn
bedrijf in Deurne ligt een al even indrukwekkend project, een 2500 m²
grote wellnesstuin met een zwemvijver, sauna en tuinhuis.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: Noël van Mierlo

‘Voor een showtuin is deze wel erg
groot en luxe’, is mijn eerste gedachte
als ik de digitale beelden bekijk die
Noël van Mierlo me heeft toegestuurd.
En ook:‘Hoe is het mogelijk om in
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deze tijden van crisis zo’n showtuin te
onderhouden?’ Eenmaal ter plekke
wordt het me duidelijk; deze heerlijke
wellnesstuin is behalve showtuin voor
klanten vooral ook de privétuin van de
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De vlonders aan het water vormen een heerlijke
plek om tot rust te komen.

Uitzicht vanuit het tuinhuis.

In het diepste deel van de vijver kan heerlijk worden gezwommen.

ouders van Noël, die naast het bedrijf
wonen. Zijn vader begon 35 jaar geleden een hoveniersbedrijf en bouwde
dit uit tot het gerenommeerde Rien van
Mierlo Tuinen - inmiddelsVan Mierlo
Tuinen - dat zowel ontwerp, aanleg
als onderhoud verzorgt. Enkele jaren
geleden nam Noël het bedrijf over.
Door de mooie grote bomen en de
weelderige beplanting oogt de tuin
alsof hij er altijd al zo heeft gelegen.
Toch is de tuin pas drie jaar geleden
gerenoveerd. ,,We hebben de beeld-
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bepalende bomen laten staan en door
middel van het ontwerp een nieuwe
plek gegeven’’, legt Noël uit. ,,Juist
deze uitgegroeide exemplaren, zoals
deze Gleditsia, de tulpenboom en die
treurbeuk, maken de tuin mooi.’’ De
bestaande vijver werd vergroot tot een
organisch gevormde zwemvijver met
weelderige water- en oeverplanten.
Heerlijk om ’s zomers een duik in te
nemen of om - het hele jaar door - in
te dompelen na een saunagang. De
vissen en kikkers in het water maken

de natuurbeleving compleet, en af
en toe weet ook een enkele eend of
meerkoet de vijver te vinden. Maar hoe
natuurlijk de vijver ook oogt, er komt
ook techniek aan te pas om het water
helder te houden. Behalve door middel
van een plantenfilter en lavastenen
waar drainageslangen doorheen
lopen, gebeurt dat met een skimmer
die het oppervlaktewater naar een
mechanische filter laat stromen.
Volgens Noël onstaat er zo heerlijk
zacht water om in te zwemmen.
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Het lijkt alsof de knotwilg in de vlonder bij
de sauna er al stond
voordat de tuin werd
aangelegd, maar ook
dit is van de hand van
de ontwerper.

‘Natuurbeleving’,‘duurzaam’ en ‘een
natuurlijke manier van ontspannen’
zijn termen die voor deze bevlogen
tuinontwerper belangrijk zijn. In
Finland waar hij veel vakanties doorbracht, raakte hij geïnspireerd door
wellness en in Canada waar hij ooit

acht maanden werkte, merkte hij dat
‘natuur goed is voor de mens’. Het
idee van ‘less is more’ waarbij de tuin
minimalistisch wordt ingericht,
maakte daarom bij Noël plaats voor
‘more is more’; de natuur heeft nu
eenmaal oneindig veel te bieden.

De weelderige beplanting wordt onderbroken door twee lange, enigszins glooiende vlakken, begroeid met mos
en onderbroken door een rechte lijn van strakke stapstenen.
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Niks minimalistisch in deze tuin met
weelderige, natuurlijk ogende borders
in golvende vormen of het zouden de
twee lange, enigszins glooiende vlakken moeten zijn die geheel met mos
zijn begroeid. Een van deze vlakken
wordt slechts onderbroken door een
rechte lijn van strakke stapstenen, een
kronkelig pad van zwerfkeien en drie
Kirengeshoma’s (Japanse wasbloem) die
her en der als solitairen in het mos zijn
aangeplant. ,,De Japanners hadden al
door dat dit mooi was’’, lacht Noël.
Door hun eenvoud en sfeer vormen
deze vlakken met mos een fraai
contrast met de rest van de tuin.
Felrode palen
Een ander bijzonder element zijn de
felrode, in hoogte oplopende palen die
in een gebogen lijn door de tuin lopen.
Het blijken hergebruikte dakgoten te
zijn van een oude kas die tegen de
vlakte moest toen het bedrijf jaren
geleden verplaatst moest worden. ,,Zo
is er toch nog iets van die kas bewaard
gebleven. Met deze lijn van rode dakgoten hebben we de ronde, sierlijke
vorm van de vijver doorgezet. De rode
palen geven ook identiteit aan de tuin.’’
De vorm van de vijver wordt verder
benadrukt door een lange gebogen lijn
van cortenstaal die door de weelderige
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Uitzicht vanaf de
vlonder bij het
tuinhuis.

zien.

Boven
Tussen de hangende
takken van de treurbeuk is het tuinhuis
te zien.
Uiterst links
Het vijverwater blijft
helder dankzij een
plantenfilter en een
mechanische filter.
Links
Via een loopvlonder
zijn sauna en tuinhuis
te bereiken.
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Vanuit de sauna is er een geweldig uitzicht op de tuin. Het tuinhuis
en de sauna zijn door Noël van Mierlo ontworpen.

beplanting loopt.Vóór deze strip ligt
een lichtslang, zodat er ook ’s avonds
een mooie lijn door de tuin loopt.
Opvallend is dat het ontwerp van de
tuin uit zowel organische als rechte
lijnen bestaat. ,,Het is een organische
tuin mét structuur’’, aldus Noël. ,,Alles
heeft te maken met verbinding.Veel
ontwerpers denken in vlakken, ik denk
in verbindingen; hoe kan ik het ene
vlak met het andere verbinden. Zo zijn
er verschillende betonnen lijnen in de
tuin waardoor bijvoorbeeld het gazon
een verbinding krijgt met het pad en
de mosvlakte.’’
Ontwerpen met bomen
Aan het eind van onze wandeling door
de tuin lopen we over een kronkelig
zandpaadje tussen een groepje bomen
door. Dit ‘bosje’ oogt zo natuurlijk dat
het lijkt alsof het hier ooit spontaan is
ontstaan. Niets is minder waar, want
de bomen blijken met zorg te zijn aangeplant. ,,Deze Ginkgo’s zijn bewust
scheef aangeplant en sommige hebben
we met de stammen bij elkaar gezet.

Niks minimalistisch in
deze wellnesstuin met
weelderige en natuurlijk
ogende borders in
fraaie golvende vormen.
Normaal worden dit soort bomen met
een rechte stam opgekweekt wat
eigenlijk tegen hun natuur in is. Deze
heb ik speciaal uitgezocht vanwege
hun kromme stammen.Wij planten
sowieso bijna geen rechte bomen
meer aan. Hoe krommer, hoe beter!’’
Natuurlijk ogende bomen haalt de
ontwerper bijvoorbeeld bij boomkweker Chris van der Wurff in Leende
die volgens hem ‘bomen kweekt zoals
ze werkelijk groeien’. ,,De beplanting
van de tuinen die ik ontwerp, laat ik
aan een expert over, iemand die is
gespecialiseerd in wilde beplanting.
Ik ontwerp de structuur van de tuin,
bepaal welke bomen er komen en
welke sfeer de beplanting hoort te
hebben. Ik ontwerp met bomen,
daarom ben ik altijd aan het kijken als
ik door het bos loop.’’

Noël van Mierlo

De rode palen - gemaakt van oude dakgoten - lopen in een gebogen lijn door de tuin.
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Van Mierlo Tuinen
Helmondseweg 111
5751 PH Deurne
tel. (0031) (0)493-31 45 93
www.vanmierlotuinen.nl
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