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ROTSEN 
& 

HEUVELS
De hoogste heuvel van het land vind je 
hier, de Vaalserberg. Met zijn 322 meter is 
deze niet bijzonder indrukwekkend, maar 
wel opvallend in een land waarin zoveel 
land onder zeeniveau ligt. Veel van het 
landschap hier bestaat uit hoogvlakten die 
door millennia van erosie zijn omgevormd 
tot glooiende heuvels. De rivier de Maas 
snijdt daar dwars doorheen en heeft er 
terrassen in gecreëerd, hoewel je om die 
te herkennen moet vertrouwen op de visie 
van de geoloog die je het landschap  
laat lezen.
 En dan is er opeens rotsgesteente. 
Niet veel, het duikt hooguit hier en 
daar op, maar je hoeft maar weinig van 
geologie te weten om te begrijpen dat 
er daarvan genoeg onder die heuvels 
zit – het landschap dat we zien is een 
dun laagje grond met begroeiing boven 
op dat gesteente. In het grootste deel van 
Nederland vind je geen rotsgesteente, 
tenzij je er tientallen meters diep gaat 
boren. Veel van de provincie Limburg 
rust op een onderlaag van mergel, een 
zacht krijtgesteente dat veel kalk bevat. 
Sommige gebieden zijn bedekt door löss, 
een heel zachte, leemachtige grondsoort die 
gedurende de laatste ijstijd door de wind 

als geërodeerd stof werd aangevoerd en in 
grote hoeveelheden neersloeg. Lössgrond 
is zeer vruchtbaar, erodeert goed – niet 
verbazingwekkend – en is makkelijk  
te bewerken.

Heel romantisch zijn in dit 
landschap de ‘holle wegen’ 
of ‘grubben’, ontstaan 
door een combinatie van 
eroderende waterkracht en 
duizenden voetstappen en 
paardenhoeven die in de  
loop van vele eeuwen de 
paden steeds dieper uitsleten 
in de zachte rots en diepe 
geulen vormden. 

Holle wegen ontstaan vooral in zacht 
gesteente dat, hoe zacht ook, wel verticaal 
stevig is, zoals mergel en löss. Ze zijn 
vaak oeroud en hun aanwezigheid in het 
landschap is een duidelijk bewijs van de 
millennia oude historie van menselijke 
aanwezigheid hier. Dat is op zich alweer 
een verschil met de rest van het land, 

waarin zoveel betrekkelijk nieuw is, of dat 
zo vaak gereorganiseerd is dat we geen idee 
meer hebben hoe oud het eigenlijk is. Een 
holle weg geeft ons direct informatie over 
de manieren waarop mensen zich moesten 
verplaatsen. Die verplaatsing heeft zich 
meters diep in de bodem ingesleten 
 De verschijningsvorm van het 
natuurlijke en culturele landschap verschilt 
niet veel tussen de drie landen die de 
grotere regio vormen – Nederland, België 
en Duitsland. Dezelfde Noord-Europese 
geologische processen en vormgeving van 
het cultuurlandschap zie je hier overal: 
rivieren geven vorm aan de bodem, boeren 
omheinen hun land en de adel bouwt 
kastelen. Speciale aandacht verdient de 
kasteelruïne Lichtenberg op de Sint-
Pietersberg. Deze berg ligt op de noordelijke 
rand van een plateau van zachte kalksteen 
en dat is weer zo’n uiterst ongebruikelijke 
plek in dit land. Kalksteen heeft hier een 
bijzondere waarde; het is een belangrijke 
grondstof voor de bouw. Mergel of 
kalksteen werd eerder vaak gebrand om de 
ongebluste kalk te maken die onmisbaar 
is voor de fabricage van metselspecie, of, 
vanaf de 19de eeuw, voor verstrooiing 
over de akkers ter verbetering van de 

Zuid-Limburg is anders. Anders dan de rest van Nederland. 
Maar niet afwijkend van de rest van Noord-Europa. 
Iedereen van buiten dit land zal de golvende heuvels met 
hun akkers, stukjes bos, hier en daar hagen en boerderijen, 
genesteld in ondiepe dalen, vrij normaal vinden. 
Vergeleken met de rest van het land zijn de hellingen 
en glooiingen echter totaal afwijkend. Het normaal van 
ieder ander land is hier buitengewoon. De beeldtaal van 
het dagelijkse leven is er echt Nederlands: de huizen, de 
bewegwijzering, de reclameborden, de winkelpuien. En 
toch past dat ongemakkelijk in het afwijkende, of in ieder 
geval on-Nederlandse van het landschap.
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vruchtbaarheid. Er zijn ‘mergelgrotten’, 
groeven en gangen ontstaan door tot 
diep in de heuvels door te dringen op 
zoek naar de beste kwaliteit gesteente. 
De Sint-Pietersberg is doorzeefd met een 
heel netwerk van zulke gangen. De nog 
resterende ca. 80 km zijn tegenwoordig een 
toeristische attractie. Vlakbij zijn er ook nog 
een paar rotswoningen. Iedere plantkundige 
kan je vertellen dat op kalksteen een 
uitzonderlijk rijk scala aan wilde 
bloemenplanten kan voorkomen, hoewel 
kalkgrond altijd dun en droog is. Dit is 
vrijwel de enige plek in Nederland die deze 
speciale omstandigheid biedt. De lichtgele 
kalksteen komt soms door de bovenste 
laag grond omhoog, vooral op hellingen, 
wat sterk afsteekt tegen het groene gras. 
Deze kalksteenflora wordt graag toegepast 
door mensen die wildebloemenweiden 
willen samenstellen. Veel soorten, zoals geel 
walstro (Galium verum) en grote centaurie 
(Centaurea scabiosa), worden onmisbaar 
gevonden voor een succesvolle soortenrijke 
tuinweide. 
 Hier stuiten we op een vreemde 
tegenstrijdigheid. De kleurrijke 
wildebloemenpracht van grasland op 
kalksteen is van nature vrijwel uitsluitend 
beperkt tot deze bijzondere habitats en 
plekken. Stedenbouwers zijn echter ook gek 
op kalksteen. Ze maken er beton van. Later 
slopen ze weer wat daarmee was gebouwd, 
vermalen het en maken er nog meer beton 
van. Bijvoorbeeld voor de wegenbouw. 
Daardoor gaan veel meer gebieden steeds 
meer lijken op de bijzondere, natuurlijke, 
kalkrijke habitats en als je weet dat vanaf 
het begin van de 21ste eeuw de toepassing 
van wildebloemenmengsels in onder 
andere bermen enorm is toegenomen, 
begrijp je hoe het komt dat deze kleur- en 
soortenrijke flora overal oprukt. Deze groeit 
vrolijk en enthousiast op de ondiepe, met 
beton en puin ‘vervuilde’ gronden.
 De manieren om de grond te 
gebruiken, er gewassen op te telen en 
dieren te houden, lijken internationaal 
sterk op elkaar en worden bepaald door 
de bodemgesteldheid, het klimaat en 
de economie. In de meeste Nederlandse 
landschappen is watermanagement een 
eerste vereiste en allesbepalend. In Zuid-
Limburg kunnen landbouw en veeteelt op 
de eerste plaats komen. Hoe die eruitzien 
wordt bepaald door de natuurlijke 
omstandigheden. Vanwege het enigszins 
heuvelachtige terrein levert dat een 
lappendeken van velden van verschillende 
omvang op, stukjes bos en hagen. 
Technisch gesproken is dit een bocage- of 

coulisselandschap. Zo’n bocage bestaat uit 
verhoutende planten: bomen, hagen en lage 
heesters, verspreid over en geïntegreerd in 
het landschap. Het speelt een sterk visuele 
en economische rol.
 Dit heuvelachtige coulisselandschap 
komt heel anders op een kijker over – met 
‘kijker’ bedoel ik vooral de wandelaar of 
fietser – dan een vlak landschap en zelfs 
nog extremer dan een polder. In veel 
vlakke Nederlandse landschappen gaat 
een kijker erin op. Je kunt vaak niet ver 
kijken. Iedere verhoging, zelfs een dijk die 
een paar meter hoger is, biedt onmiddellijk 
de gelegenheid verder te kunnen kijken, 
meestal 360 graden om je heen. Een beetje 
alsof je plotseling een levende kaart te 
zien krijgt -- een voorrecht, maar ook 
een noodzakelijkheid, aangezien degenen 
die niet vertrouwd zijn met de verfijnde 
elementen van zo’n landschap heel 
makkelijk kunnen verdwalen. Limburg 
biedt dit panorama in vogelvlucht niet. Daar 
ervaar je het geleidelijke ontvouwen dat 
ieder heuvelachtig landschap biedt. Iedere 
bocht, ieder hoogste punt biedt een nieuw 
perspectief. Dan wordt een tochtje zoiets 
als het ontrollen van een Chinese boekrol; 
de ene scène volgt op de andere. Het is een 
totaal andere manier van kijken en beleven.

01
Holle wegen kunnen ons 
als magische sporen door 
het landschap leiden

02
Een warme helling is 
fantastisch voor een 
wijngaard

03
Klaprozen en gele 
ganzenbloemen in  
een akkerrand

04
Waar mergel werd 
gewonnen, blijven 
grotten over die vanwege 
de gelijkblijvende 
temperaturen ideaal zijn 
als opslagruimtes

05
Knoopkruid (Centaurea 
jacea) is een algemene, 
wilde, bloeiende plant 
van droge akkers en 
bosranden 

06
Grotten bij Maastricht, 
als restant van 
mergelwinning, dat ooit 
in de landbouw werd 
toegepast

07
Een kalkgroeve voor de 
productie van cement

08
Löss is een uiterst 
vruchtbare, goed 
drainerende grondsoort 
– ideaal voor 
landbouwgewassen

09
Er komen steeds meer 
wijngaarden in dit gebied

10
Mergel is een 
afzettingsgesteente dat 
ooit in een ondiepe zee 
als kalksteenlaag werd 
afgezet

11
Klaprozen (Papaver 
rhoeas) en gele 
ganzenbloemen (Glebionis 
segetum) omzomen  
deze akker

12
Boerenweg met uitzicht op 
het coulisselandschap
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Ruurd is in wezen een beplantingsadviseur, 
een plantenkenner en -kweker, uit een 
familie die zich al gedurende meerdere 
generaties met planten bezighoudt. 
‘Ongeveer twaalf jaar geleden was ik bij 
een lezing van hem,’ zegt Noël, ‘en heb toen 
gevraagd of we konden samenwerken. Ik 
dacht dat het wel zou klikken.’ Sindsdien 
heeft Noël Ruurd in tal van gevallen bij zijn 
projecten betrokken. Noël ontwerpt het 
basistuinplan met de paden en voornaamste 
ruimtelijke lay-out en maakt een selectie 
voor allereerst de aanplant van bomen en 
heesters ‘omdat die deel uitmaken van de 
vormgeving’. ‘Dat bespreek ik met Ruurd,’ 
zegt Noël. De tweede beplantingslaag, 
de vaste planten, wordt vaak aan Ruurd 

overgelaten. Hierbij speelt een zekere 
bescheidenheid een rol; ze kennen ieder 
hun grenzen. Landschapsarchitecten en 
tuinontwerpers nog meer gaan er meestal 
van uit dat zij de beplanting doen, iets wat 
zeker door het publiek wordt verwacht. 
Maar waar gespecialiseerde kennis wordt 
herkend en erbij wordt betrokken, leidt 
dat altijd tot betere resultaten. ‘Om heel 
goed te zijn met planten moet je erdoor 
geobsedeerd zijn… hij begrijpt de natuur 
van binnenuit,’ zegt Noël bewonderend, en 
– minstens zo belangrijk – ‘met zijn kennis 
op zak ben ik vrij en kan ik met vertrouwen 
op iedere bodem tuinen maken.’

Het is heel verrassend dat Noël van Mierlo in het begin 
van ons gesprek over iemand anders begint te praten. 
Verrassend omdat Noël als een perfectionist overkomt, een 
vakman die enorm veel aandacht aan elk detail besteedt en 
zich niet aan dingen waagt die hij niet volledig beheerst. 
Perfectionisten hebben vaak moeite met delegeren, maar 
Noël duidelijk niet: ‘Ik wil in staat zijn een goed product te 
maken,’ zegt hij, ‘dat betekent soms samenwerking.’
 De persoon over wie Noël het had, is de 
plantenspecialist Ruurd van Donkelaar, die hij inhuurt 
als adviseur op het gebied van beplantingsontwerpen. 
Hij is duidelijk de belangrijkste van een aantal van zulke 
specialisten. ‘Samenwerken met hen heeft zin omdat geen 
van ons alles kan weten… Ik zie mezelf als regisseur. Ik 
schrijf een script. Ik let op de compositie en ruimtelijke 
relaties. Daarna zoek ik zo nodig naar medewerkers die 
het geheel kunnen laten werken. Toen ik jonger was en 
meewerkte in het ambitieuze tuinarchitectuurbedrijf van 
mijn ouders, werd ik omringd door specialisten. Velen van 
hen waren ouder en wijzer dan ik. Samenwerken om “de 
klus te klaren” is voor mij dus heel normaal.’ 
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Noëls tuinen zijn misschien 
het meest on-Hollands van 
alle tuinen die we in dit boek 
bekijken. Met hun natuurlijk 
ogende waterpartijen, 
het ontbreken van rechte 
lijnen, een combinatie van 
organische vormen met sterke 
vormgeving, en vooral de 
toepassing van rotsstenen 
sluiten ze aan bij een 
wereldwijd gewild genre.

De oerbron daarvan wordt misschien het 
meest concreet gevonden in het Chinese 
concept van berg-en-water, dat de kern 
van de Aziatische traditie in zich draagt, 
maar dat ook over een lange periode in het 
westerse bewustzijn is doorgedrongen. 
Je wordt herinnerd aan de rots-en-
watertuinen uit het begin van de 20ste 
eeuw of aan de Pacific North West-stijl 
uit die streek in de Verenigde Staten. ‘Veel 
van mijn klanten,’ merkt Noël op, ‘hebben 
buiten ons land gewoond of gereisd, vaak in 
de VS of het Verre Oosten. Zij herkennen in 
mijn werk hun leven aldaar.’
 Rotssteen is het meest on-
Nederlandse materiaal dat er is. ‘Ik werk 
met steen omdat niemand er hier mee 
werkt en ik van dat materiaal houd,’ zegt 
hij. ‘Rotssteen is iets tussen harde en zachte 
vormgeving in, een perfect instrument 
om met andere materialen samen te 
voegen. Rotssteen verleent anciënniteit en 
gewicht aan een tuin.’ In veel opzichten is 
Noëls werk niet uitgesproken Nederlands, 
maar weerspiegelt in plaats daarvan de 
experimenten en voorkeuren van iemand 
die heeft gereisd. ‘Ik werd geïnspireerd door 
architecten op plekken zoals het westen van 
de VS of Noorwegen,’ zegt hij. ‘Ze dansen 
met de natuur, maar weten tegelijk ook de 
architectuur te laten bloeien. Daar houd ik 
van.’ Natuurlijk zijn de VS en Noorwegen 
twee plekken waar veel rotsen zijn en die 
ver verwijderd liggen van het weelderige 
Nederlandse laagland. Mensen reizen en dat 
vormt onvermijdelijk hun ervaringen. Bij 
mensen met creatieve beroepen scherpt dat 
hun gevoel voor wat esthetisch aangenaam 
is en wat ze willen creëren. Noël bracht een 
jaar in Canada door en beschrijft hoe hij de 
eindeloze wouden daar mist. 
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01
De tuinvijver heeft een 
heel natuurlijke uitstraling 
vanwege de oeverranden 
van steenslag

02
Pol Japans berggras 
(Hakenochloa macra)

03
Een tak van de zwarte 
tupeloboom (Nyssa 
sylvatica) in herfstkleur

04
De herfstkleur van  
Ginkgo biloba

05
Op deze plattegrond  
van de tuin wordt de 
structuur goed zichtbaar

06
Rechtlijnige elementen 
zorgen voor een  
prachtig contrast

04
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Noëls tuinontwerpen zijn in 
veel opzichten internationaal, 
wat op zich misschien heel 
Nederlands is: het is een land 
met een cultuur die bijna altijd 
over de grenzen heeft gekeken 
en enthousiast werd voor en 
dingen overnam uit alles wat 
de wereld heeft te bieden.

‘Die vind je niet in Nederland.’ Klanten 
willen maar al te vaak tuinen die hen 
herinneren aan indrukwekkender 
omgevingen dan hun eigen vaderland. 
Noël heeft een klant ‘die graag in de 
Alpen wandelt en mij vroeg iets van dat 
berggevoel in de tuin aan te brengen’. De 
rotsstenen die hij gebruikt, komen meestal 
uit de Belgische Ardennen. Hij verwerkt 
ze in zijn tuinen op een opmerkelijk 
natuurlijke manier, niet alleen mooie 
stukken rots, maar samen met kleinere 
brokken en de fijnere deeltjes waarin 
ze ook in de natuur uit elkaar vallen. 
Dat geeft een effect alsof de tuin op die 
rotslaag als moedergesteente is gebouwd. 
Bodembedekkers en andere kleine 
planten groeien overal op, in en tussen. 
Ruurds inbreng zorgt voor een geweldige 
aanwezigheid van deze lage plantjes, een 
niveau van detaillering waaraan heel  
veel tuinontwerpers maar al te vaak  
voorbij gaan.
 Noëls vader had een tuinontwerp- 
en hoveniersbedrijf. ‘De tuin van mijn 
kinderjaren was een kennismaking met 
het leven in een ontworpen tuin,’ herinnert 
hij zich. Toen hij opgroeide begon hij als 
tuinarchitect te werken bij verschillende 
bedrijven. Later werd hij partner in het 
bedrijf van zijn ouders en nam dat in 2005 
over. ‘Ik was de zoon van de baas, waardoor 
je alleen komt te staan’, maar ‘het leiding 
geven aan een team van ervaren hoveniers 
was een belangrijke ervaring. Mijn vaders 
werk had alles met vakmanschap te maken 
en hij hield van het uitvoerende aspect 
van ons vak. Ik denk graag dat mijn tuinen 
ook eer bewijzen aan dat vakmanschap. 
De constructies die ik in tuinen aanbreng, 
zijn kaal in die zin dat ik wil laten zien 
hoe ze zijn opgebouwd. Ik wil het eerlijke 
vakwerk tonen.’ In die tijd nam hij deel aan 
tal van competities omdat hij aannam dat 
de meeste tuinarchitectuurbedrijven min of 
meer op dezelfde manier werkten. Hij vond 
het deelnemen aan deze inschrijvingen een 
goede manier om het publiek een andere 
manier van werken te laten zien.
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06
Traditionele klinkertjes 
maken creatieve 
kartelranden mogelijk

07
Sterke lijnen contrasteren 
met een naturalistische 
beplanting

08
Ruwe paden raken aan de 
randen met mos begroeid

09
Blauw kattenkruid (Nepeta 
racemosa ‘Superba’)

10 
Tongvaren (Phyllitis 
scolopendrium)

01
Bruin kruipend 
zenegroen (Ajuga 
reptans ‘Atropurpurea’) 
en grijsbladig blauw 
kattenkruid (Nepeta 
racemosa ‘Superba’)

02
Grote veldbies (Luzula 
sylvatica) met kruipend 
zenegroen (Ajuga reptans 
‘Atropurpurea’)

03
Bomen verdoezelen de 
buitengrens van de tuin 
en zorgen zo voor een 
onbegrensd tuingevoel

04
Blauwbloeiend 
loodkruid (Ceratostigma 
plumbaginoides)

05
Noël van Mierlo maakt 
in zijn ontwerpen graag 
gebruik van houten 
elementen 

02
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Begin 2012 moest Noël, als gevolg van de 
economische crisis in de jaren daarvoor, 
zijn bedrijf opdoeken. ‘Het was een 
verschrikkelijke beslissing om te sluiten 
en mensen te ontslaan.’ Na hard en diep 
nadenken ‘besloot ik vooral ontwerper te 
worden en minder aannemer’. Later in 2012 
begon hij een ontwerpbureau.
 In het tweede jaar van zijn nieuwe 
bedrijf werd hem gevraagd een tuin in te 
richten, waarin toen een lekkende vijver lag. 
Zoals het zo vaak gaat in de tuinbusiness, 
kwam van het een het ander. In een gesprek 
met de klant over ideeën voor de tuin zei 
die dat hij van een ‘oosterse’ sfeer hield 
omdat hij veel door Azië had gereisd. Noël 
vertelt dat hij ‘aanvoelde dat dit een grote 
kans was en besloot een voorstel te maken 
voor de mooiste tuin die hij zich kon 
voorstellen’.  
 Deze opdracht bleek een belangrijk 
keerpunt te zijn: een klant die hem in staat 
stelde te laten zien wat hij kon én hij kon 
zichzelf opnieuw uitvinden. ‘Ik filmde 
en schreef alles op wat er gebeurde in de 
tweeënhalf jaar die het van begin tot eind 
duurde.’ Het grootste deel van de tuin werd 
voltooid in 2015 en in 2018 begon Noël met 
de ambitieuze voortuin.
 Deze tuin staat nu bekend als ‘de 
Japanse watertuin’, een wat ongelukkige 
benaming omdat heel wat westerse tuinen 
met deze omschrijving niet veel meer dan 
clichés zijn. Het is trouwens de vraag of 
het echt mogelijk is om buiten Japan een 
authentieke Japanse tuin aan te leggen.  
Noël vindt dat ‘als je de stereotypen van  
een Japanse tuin vermijdt, je aan een 
avontuur begint. Je hebt de kans om het 
anders te doen, maar met een enorm  
gevoel voor harmonie. 

Het Japanse schoonheids-
ideaal vormt het hart van de 
tuin, maar gecombineerd 
met een vleug westerse 
moderniteit,’ zegt hij. 
Harmonie wordt uitgedrukt 
door evenwicht: ‘Alles is even 
belangrijk.’ In 2019 won deze 
tuin de Best International 
Garden & People’s Choice 
Award van de British Society  
of Garden Designers. 

01
De tussenruimten in 
de afscheiding van 
houten palen veranderen 
langzaam, waardoor ook 
ons perspectief verandert

02
Onder de grote stenen 
kunnen amfibische dieren 
goed schuilen

03
Een groepje snoekkruid 
(Pontederia cordata) 
breidt zich langzaam in 
het water uit

02 03

01
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‘Ik sta bekend om het waterelement 
in mijn tuinen,’ zegt Noël, ‘daar 
begon ik al lang geleden mee.’ Water 
creëert een centraal punt, een focus 
voor zijn doel om ‘een plek te creëren 
waar je de natuur en de seizoenen 
kunt beleven, de verschillende 
soorten licht, verschillende planten –  
de vijver, het pad erlangs, allemaal 
magneten die je de tuin in lokken en 
je uitdagen die te ontdekken’.

Dit is misschien het geheim van zijn tuinen 
– dat te ontdekken is eerder zoiets als het 
uitrollen van een oosterse tekening-op-een-
rol dan het wandelen door een ontwerp. 
Waterpartijen die in een tuin domineren, 
dwingen je automatisch eromheen te lopen, 
een ontdekkingstocht met een begin en een 
eind, precies zoals zo’n rol.
 Een van zijn andere successen is 
het zodanig verdoezelen van tuingrenzen 
‘dat je niet kunt zien waar de tuin eindigt, 
waarmee een boom die eigenlijk drie of vier 
tuinen verder staat, deel van het tuinbeeld 
wordt’. Het zo nu en dan toepassen van 
interessante en aantrekkelijke inheemse 
planten in zijn tuinen is ook een soort 
vervaging tussen cultuur en natuur, en 
een aanvulling op zijn beplantingsscala. 
Het beleven van een tuin die succesvol is 
ingebed in en verbonden met de omgeving, 
voelt aan als een soort subtiele overwinning 
voor Noëls bescheiden aanpak van het 
vormgeven van ruimte.

06
Het houten plankier zweeft 
iets boven de losse stenen, 
als een vlonder boven 
het water

07
Stevig tussen de 
losse beplanting 
staan ornamentale 
venijnboompjes (Taxus 
baccata) 

08
Natte-oeverplanten zoals 
snoekkruid (Pontederia 
cordata) verdoezelen 
vijverranden

09
Rotsblokken en 
onregelmatig gevormde 
keien verlenen iets van  
een wildenatuursfeer 

01
Rechte lijnen zorgen voor 
creatieve spanning in 
combinatie met natuurlijke 
onregelmatigheden

02
Ruwe smele (Deschampsia 
cespitosa) is een inheemse 
grassoort; dit is de cultivar 
‘Bronzeschleier’

03
De zaadhoofden van het 
purperklokje (Heuchera 
micrantha)

04
Het stekelnootje 
(Acaena microphylla 
‘Kupferteppich’) is een 
lage bodembedekker

05
Het nog lager blijvende 
koperknoopje (Leptinella 
squalida)
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