Van Mierlo Tuinen

De natuur
centraal
Tuinontwerper Noël van Mierlo vindt het bijzonder dat hij de vrije tijd
van zijn klanten vorm mag geven. ‘Vrije tijd is zo kostbaar, daar werken
mensen ontzettend hard voor.’ In zijn ontwerpen staat de natuur
centraal. In een tuin moet je volgens hem kunnen aarden, moet je jezelf
kunnen opladen. ‘En daar heb je de natuur voor nodig.’
TEKST EMIEL VAN DEN BERG | FOTOGRAFIE VAN MIERLO TUINEN

om hun zeer gespecialiseerde plantenkwekerij
Crûg Farm met een indrukwekkende plantenaanbod. Ook Emma Mazzullo uit Engeland was een
spreker, jarenlang werkte zij samen met de
bekende Engelse tuin- en landschapsarchitecte
Arabella Lennox-Boyd. Noël was de vierde gast en
voor hem was het belangrijk om zijn verhaal op te
splitsen in vier voor hem essentiële onderwerpen;
zijn persoonlijke drijfveer, zijn inspiratie, zijn
visie en het belang van samenwerken.
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oël van Mierlo is een specialist in
luxe natuurtuinen. De foto’s op
zijn pas vernieuwde website maken
dat overduidelijk. Die foto’s prikkelen de nieuwsgierigheid, net als de uitleg over
bijvoorbeeld het prestigieuze GLDA-seminar in
Dublin waar hij vorig jaar als gastspreker zijn
verhaal mocht doen. GLDA staat voor Garden &
Landscape Designers Association, te vergelijken
met de Nederlandse NVTL; de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.
Het publiekelijk zeer geprezen seminar van de
GLDA heeft zich als doel gesteld om zo uitgebreid mogelijk informatie over tuin- en landschapsarchitectuur te verspreiden, jaarlijks zijn
er internationale sprekers. De organisatie heet
daarbij iedereen welkom die er toe doet. Daaronder zijn veel bekende namen, onder andere deelnemers aan de Chelsea Flower Show. ‘Ik kwam in
contact met de GLDA via Carolyn Mullet, een
bekende Amerikaanse tuin- en landschapsarchi-
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tecte met een zeer actieve facebookpagina, meer
dan een miljoen volgers. Ze post veel foto’s van
tuinen en ook mijn tuinen komen soms voorbij.
Ze merkte mijn ontwikkelingen op en zo kwamen we in contact, dat is het handige van het
hedendaagse internet.’ Carolyn Mullet is ook
actief als organisator van tuinreizen. Met Carex
Tours bezoekt ze geregeld Nederland, onder
andere om tuinen van Piet Oudolf te bekijken,
maar vorig jaar ook om twee tuinen van Noël
aan te doen. ‘Een zeer enthousiaste groep tuinliefhebbers en vakidioten van over de hele
wereld, ik was enorm vereerd dat mijn werk voor
een bezoek was geselecteerd.’
Toen Noël de uitnodiging kreeg om in Dublin te
mogen spreken, pakte hij de kans met beide handen aan. Hij ontmoette er andere interessante
sprekers zoals Thomas Doxiades uit Griekenland
die natuur en landschapsarchitectuur zo dicht
mogelijk bijeen brengt en het echtpaar Bleddyn
en Sue Wynn-Jones uit Wales, ‘wereldberoemd’

Als eerste de persoonlijke drijfveer van Noël die
is terug te voeren op zijn reislust. ‘Toen ik jong
was, heb ik veel gereisd. Naar Australië, Canada
en Scandinavië, voornamelijk Finland. Stuk
voor stuk landen waar de natuur een heel andere
impact heeft dan hier in Nederland. Natuur is
daar vanzelfsprekend en dichtbij, overweldigend
aanwezig ook.’ Wat hem bijbleef van zijn reizen
was de rust, het aan den lijve ondervinden wat
natuur met je kan doen. Hij wist al snel dat door
hem ontworpen tuinen een natuurlijke uitstraling moesten krijgen. ‘Mijn klanten zijn vaak
ondernemers, mensen met een zware baan. Voor
hen is het belangrijk dat je in een tuin kunt aarden, dat je je erin kunt opladen. En daar heb je de
natuur voor nodig.’ Noël maakte die keuze overigens al lang geleden, nog voordat allerlei onderzoeken werden gepubliceerd over dat groen goed
is voor de mens. Voor hem was dat altijd al een
vanzelfsprekendheid.
Beplanting in de tuinen van Noël oogt uiteraard
natuurlijk, geel- of witbont komt zelden voor.
Heel belangrijk vindt hij een mooie boom.
‘Omdat dat de architectuur van de natuur is,
daarnaast zorgen bomen voor de menselijke
maat.’ Omdat zo’n boom steeds een belangrijke
rol in de tuin speelt, zoekt hij ze meestal zelf op
kwekerijen uit. Favorieten zijn loofbomen als
Nyssa sylvatica, Styphnolobium japonicum (Sophora
japonica) en Zelkova serrata. Waar het kan wisselt
hij af met naaldbomen als Taxodium distichum –
‘bladverliezend en met een prachtige herfstkleur,
iets wat ik erg belangrijk vind in een tuin’ – en
Pinus. ‘Eigenlijk kies ik altijd wel voor bomen
met een wat transparante kroon. Het lichtspel is
belangrijk, licht moet erdoorheen kunnen, net
als de wind.’

DIEREN
Met die natuurlijke aanplant volgen er vanzelf
ook dieren. Laatst bezocht hij een door hem
gerealiseerde tuin, op de website te zien onder de
naam Stream Garden. Daar zaten eenden te
broeden, vlogen mussen, vlinders en bijen rond
en in de vijver zwommen allerlei vissen. ‘De tuineigenaar was bijzonder enthousiast, vooral over
de dagelijkse veranderingen, hij omschreef de

DE TUIN in vier seizoenen

29

tuin als een levend schilderij.’ Overigens past die
natuurlijke aanpak van Noël zeker ook in strak
vormgegeven tuinen, tuinen met aandacht voor
wellness en hedendaagse gemakken. Met een
lekkere stoel waarin je heerlijk een boek kunt
lezen, met alle gemakken die horen bij een tuin
van deze tijd. ‘Maar natuur blijft een wezenlijke
reden waarom tuineigenaren naar mij toe
komen. Ik ben altijd aan het kijken hoe ik die
natuur dichtbij kan brengen, hoe ik de seizoenen
zichtbaar kan maken.’
Alles moet uiteraard wel maakbaar zijn. Opgegroeid met en in het hoveniersbedrijf van zijn
vader ontdekte hij het belang van haalbare constructies. Zijn bouwkundige elementen, zoals
vlonders en tuinhuizen, zijn daarom vaak pure
objecten. ‘Ik houd van ambachtelijk werk waarbij je goed kunt zien hoe het in elkaar zit, hoe het
gebouwd is.’

ZWERFSTENEN
Bij het onderwerp inspiratie noemt Noël enkele
namen van architecten; Herbst Architects uit
Nieuw-Zeeland, Tom Kundig van Olson Kundig
Architects en Lake Flato Architects, beide uit de
Verenigde Staten, Brian Mackay-Lions uit
Canada en de Noor Lund Hagem. ‘Zij werken
vaak in indrukwekkende natuurlijke omgevingen en maken architectuur die de natuur helemaal met rust laat. Zij ontwerpen vanuit de
natuur. Bladerend door hun boeken ontdek ik
altijd baanbrekend werk, dat is mijn inspiratie.’
Ook de BBC-serie ‘The World’s most extraordinary homes’ bekeek hij met grote interesse. Deze
Britse documentairereeks, gepresenteerd door
Caroline Quentin en Piers Taylor, toont indrukwekkende staaltjes van architectuur, gesitueerd
in extreme locaties over de gehele wereld. Het ene
huis staat op een kustrots, het andere gaat als
vanzelfsprekend over in zijn bosrijke omgeving
en weer een andere is verstopt onder de grond.
‘De serie laat zien hoe de natuur van invloed kan
zijn in de woonomgeving en hoe extreme architectuur toch tot een aangenaam woonhuis kan
leiden. In de serie komen ook de architecten aan
het woord, dat is enorm inspirerend. Met hen
voel ik me verwant.’
Wie de tuinen van Noël ontdekt, noemt die als
vanzelfsprekend on-Hollands, maar ook vernieuwend. Logisch dat er internationale belangstelling voor is. Is voor zijn manier van werken eigenlijk wel ruimte in Nederland? ‘Jazeker, maar
uiteraard niet in elke ruimte. Het is voor mij
steeds een zoektocht.’ Als voorbeeld van een
oplossing noemt hij het gebruik van zwerfstenen
die volgens hem tussen natuur en verharding
inzitten en zo dus ook in een tuin kunnen worden
toegepast. ‘Mooi om mee te spelen, om natuur
gewicht te geven ten opzichte van een huis.’

30

DE TUIN in vier seizoenen

Als Noël’s visie ter sprake komt, vat hij die samen
met de woorden ‘natuurlijke wellnessbelevingen’. ‘Ik maak verbinding tussen mens, natuur
en architectuur met ambachtelijke aandacht en
liefde voor details. Daarbij kies ik voor pure
materialen en pure verbindingen, ambachtswerk
dat gezien mag worden. En mijn voorkeur gaat
uit naar aardetinten en houtsoorten die vergrijzen. Verf gebruik ik niet.’

hij beroep op een lichtarchitect, is er de vraag
naar een kleine gebouw dan springt een architect bij en voor de uitwerking van de beplanting
kent Noël een gepassioneerde beplantingsexpert. ‘Ons vak heeft een enorme bandbreedte,
samen komen we tot iets beters.’ Zo is die bioloog een specialist in natuurlijke beplantingen.
‘Nonchalante beplantingen die je los kunt laten,
dat past goed bij mij. Samen komen we tot de
mooiste projecten.’ ❧

GEESTVERWANTEN
Tot slot het samenwerken. Ook daarover is Noël
heel duidelijk. ‘Als hovenier deed ik vaak alles;
het ontwerp, de aanleg en het onderhoud. Tegenwoordig concentreer ik me als ontwerper alleen
op de vormgeving en doe ik voor specialistische
kennis beroep op anderen. Zo werk ik op een
hoog niveau samen met geestverwanten die ieder
hun eigen expertise hebben.’ In zijn netwerk zitten onder andere experts op bouw- en beplantingsgebied. Voor verlichting bijvoorbeeld doet
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