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Tuinen van de toekomst 

 

 

2,3 Wasserkrater garden 

4,5 Bad Oeynhausen 

6  Binnen de stalen wand stalen wand zit een diep gat in de grond waaruit met tussenpozen een 

enorme waterstraal omhoog spuit, als een geyser.  

7  Het wordt steeds donkerder als je de wenteltrappen afloopt.  

8 En als je niet uitkijkt wordt je nogal nat. 

9 filmpje 

Maar niet alleen zie je van alles, je andere zintuigen doen ook mee.  

De fontein maakt lawaai als hij aan staat en als hij stilvalt hoor je ratelende waterdruppels.  

Het ruikt naar een grot, naar mos en ondergrondse vochtigheid.  

 

10  Ten tweede maakt de tuin specifieke dingen zichtbaar over het landschap waar hij ligt.  

De tuin ligt in een plaats die heet Bad Oeynhausen, en ‘Bad’ wil zeggen dat het stadje een kuuroord is.  

Diep onder de grond lopen prehistorische, geologische breuklijnen, waar aardplaten over elkaar heen 

geschoven zijn zodat heet, zout en heel gezond water naar boven wordt gestuwd. 

En dit ‘verborgen landschap’ van ondergrondse wateraders heeft deze omgeving in sterke mate 

bepaalt.  

11  Op de wateraders waren in de bloeitijd van de badcultuur allerlei badhuizen, fonteinen, en 

drinkbronnen aangesloten.  

Intussen is die link met de ondergrond onzichtbaar geworden en het kuren vindt plaats in klinieken en 

termen die meestal in grote anonieme dozen zitten, die overal kunnen staan.  

 

12  De plek van de Wasserkrater garden is bepaald door een van deze ondergrondse wateraders 

en de fontein verwijst naar het omhoogstuwende natuurlijke water.  

 De krater is als een omgekeerd badhuis. 

De Wasserkrater Garden lijkt te zijn opgebouwd rondom een stukje oernatuur, de geologische 

breuklijn diep onder de grond, waarmee de natuur wordt verbeeld als creatieve kracht voor de stad. 

 

13 Ook verwijst de tuin naar het ‘zichtbare’ landschap van natuurlijke bosvalleien die dit gebied 

kenmerken. 

Er is een miniatuurbos gemaakt van verspreide krentenboompjes met een onderbeplanting van varens 

en bloeiende schaduwplanten.  

 

14 Daarnaast wordt er een ruimtelijke relatie met het landschap gelegd op een heel bijzondere 

manier.  

Je kan niet ver kijken, want de tuin is immers omsloten.  

Maar door de trechtervorm en de spiralende beweging naar beneden wordt je blik gestuurd: eerst 

onder de boomkruinen door, dan naar beneden diep de aarde in (wat in dit geval betekenis heeft, 
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omdat hier die onzichtbare waterader zit) en uiteindelijk naar boven, naar de oneindige ruimte van de 

lucht.   

het landschap wordt geïntensiveerd, als een vergrootglas.  

In het suburbane landschap van Bad Oeynhausen - dat overal zou kunnen zijn – legt de Wasserkrater 

Garden, door zich als het ware in te graven, een specifieke plek vast.  

Specifiek, ‘ergens’ i.t.t. ‘overal’. 

Daarmee doet de tuin meer dan alleen de eigenschappen van het landschap bewerken.  

De tuin markeert een specifieke plek in het landschap, een plek om stil te staan daar waar het 

landschap doorgaat, met een duidelijke begrenzing en ervaarbaar als een eenheid.  

 

De nadruk op de zintuigen speelt hierin een rol: een ervaring is intensiever als alle, of meerdere, 

zintuigen meespelen. 

Dit gebeurt juist in de tuin. 

 

15 De tuin als plek buiten 

De tuin is een plek ‘buiten,’ die een afstand biedt tot het publieke domein, en tegelijkertijd het 

landschap manifest maakten. 

 

16 Tot ver in de 19e eeuw werd het grenzeloze natuurlijke landschap gezien als buiten, dat het 

binnen van de door mensen gekoloniseerde kernen (dorpen, steden, kloosters, kastelen) omringde. Nu 

zijn de verhoudingen omgekeerd: de stad is overal. 

De stad bestaat niet meer uit begrensde en gedefinieerde bebouwde kernen,  

maar is uitgebreid en verdund,  

en de verschillen tussen stad en landschap lossen op tot een grenzeloos veld van hybride 

tussenvormen:  

een metropolitaan landschap, waarin het natuurlijke landschap is teruggedrongen tot een aantal 

beschermde natuurlijke kernen. (typisch hybride, metropolitaan landschap: Bad Oeynhausen) 

Ook ‘lege’ landschappen zoals de veenpolders hier, zijn onderworpen aan de stedelijke kolonisatie van 

het landschap, niet zozeer door de landhonger van de stad, maar door het landschap dat voorheen de 

‘lege’ contramal was van de stad, het buiten, op te nemen in een netwerk van stedelijke, 

landschappelijke, infrastructurele, industriële fragmenten, waarin door telefoon, televisie, internet 

iedereen met iedereen verbonden is.  

metropolitane landschap: het verschijnsel dat het – door alle makkelijke verbindingen - mogelijk is om 

onderdeel uit te maken van eenzelfde samenleving zonder fysiek in dezelfde stedelijke kern te wonen.  

Een samenleving met heel veel verschillen, maar zonder harde grenzen.  

 

In het alomtegenwoordige metropolitane landschap lijkt buiten - in de zin van buiten het door de 

mens gereguleerde, ontsloten en gecontroleerde landschap - niet meer te bestaan.  

Wat is buiten in een metropolitaan landschap, dat integraal is ontsloten?  
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Echter, het metropolitane landschap is geen stabiele en samenhangende stad, maar bestaat uit een 

aaneenschakeling van stedelijke en landschappelijke fragmenten met daarbinnen en daartussen 

kieren en gaten die zich onttrekken aan de programmatisch bepaalde wereld van de metropool.  

Zo ontstaat een nieuwe vorm van buiten, in de gaten en kieren van het metropolitane landschap 

zelf.  

 

17 De tuin als plek 

Juist in zo’n metropolitaan landschap is er behoefte aan plekken, om onszelf te kunnen oriënteren in 

de wereld: referentiepunten en markeringspunten die we uitzetten in een landschap waar we geen 

controle over hebben. 

Tuin kan zo’n plek zijn: als interpretatie of transformatie van de locatie, 

die het bestaande landschap uitdaagt om zijn verborgen kwaliteiten prijs te geven, het landschap 

leesbaar en ervaarbaar maakt, maar er bovenal een nieuwe uitdrukking aan geeft. 

De verborgen landschapskwaliteiten krijgen alleen dan waarde, als ze ervaren kunnen worden, en het 

is de vorm van de tuin, die een plek ervaarbaar maakt: de tuin als bemiddeling tussen mens en 

landschap. 

Waar binnen het alledaagse van het metropolitane landschap is, geven tuinen de mogelijkheid om daar 

tijdelijk aan te ontsnappen: buiten.  

 

En het tegengestelde is ook waar: de beschutte plek van de tuin biedt een binnen, een tijdelijk 

toevluchtsoord van de buitenwereld.  

Het creëren van een drempel tussen binnen en buiten, buiten en binnen, geeft aan de tuin het gevoel 

van een gewijde plek, teruggetrokken van de ruimte van het dagelijks leven.  

om jezelf buiten de dagelijkse realiteit te begeven: other space of ‘buiten’-plaats.  

De tuin plaatst zich buiten, en creëert een afstand tot, de context, of het nu in het polderlandschap 

van Groenekan is of in het hart van Manhattan.  

 

18 tuin in landschap of tuin in stad 

19 In de 20e eeuw ontwikkelde de tuin zich tot een functionele eenheid, bepaald door de 

programma’s van recreatie en productie: de tuin als een programmatische machine.  

Daarnaast vond een tegengestelde beweging plaats; als protest tegen de technologische cultuur werd 

de betekenis van de tuin teruggebracht tot het omgaan met planten, het ervaren van een 

paradijselijke onschuld, ver weg van de moderne maatschappij: de tuin als een natuurlijke vrijhaven.  

(Wim Boer; Rie Cramer) 

Toch – ergens tussen deze twee uitersten – kwam de tuin boven als een bemiddeling tussen mens en 

natuur.  

 

20  super-natuur 

De tuin is altijd een plek geweest waar cultuur en natuur samenkomen, hier wordt de wisselwerking 

tussen natuur en cultuur binnen het bereik van de menselijke ervaring gebracht.  
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Natuur staat dan voor wildheid en het ontembare, en cultuur voor de behoefte van de mens om zich 

uit te drukken, om te ordenen en zich de natuur eigen te maken.  

 

Het is niet de natuur an sich, die we zien in de tuin, maar een weerspiegeling van hoe de mens denkt 

over de natuur.  

En dit is natuurlijk geen statisch gegeven.  

21 Eerst was er het heroïsche verhaal van de mens die de natuur overwint.  

22 Vervolgens het romantische verhaal van de natuur als bron van al het goede, als de spiegel 

van de ziel.  

23 In het begin van de 20e eeuw werd het begrip natuur losgesneden van de menselijke natuur, 

en kreeg een plek ergens tussen een oerconcept van natuur als kosmische orde, vol symbolisch 

potentieel, en een tamelijk simpele voorstelling van uitgestrekt groen.  

Hierin is de natuur essentieel voor het welzijn van de mens, als een heilzame achtergrond voor het 

bestaan, en als we die niet willen aantasten kunnen we er maar beter verre van blijven.  

 

24 Vervolgens schoof het beeld op naar een vooral ecologisch standpunt, waar de natuur werd 

gezien als een complexe combinatie van systemen en processen.  

Echter, het idee bleef overeind, werd alleen maar versterkt, dat de mens de natuur alleen maar kon 

vernielen, of op zijn best beschermen wat er van over was.  

 

25 Ook deze voorstelling is aan het verschuiven.  

Natuur is niet iets buiten ons, dat we moeten beschermen of kunnen beschadigen,  

Natuur en mens zijn niet los van elkaar te zien.  

 

26  De versie van natuur die we hier zien verschijnen, is wat ik ‘super-natuur’ zou willen noemen: 

zintuiglijke natuur dicht op de huid, onderdeel van het dagelijks leven.  

 

Natuurlijke processen, groei en verval, grilligheid, overvloed, ongepolijste materialen en 

tactiliteit spelen een grote rol in de toekomstige tuin.  

Het gaat niet om wat er in de tuin is (zoals de planten), maar om de relatie mens-tuin:  

ervaring van de ruimte, routes, zintuigen.  

 

de nabijheid ervan, de visuele ervaring wordt aangevuld met de ervaring van luchtvochtigheid, 

textuur, geur, een multi-sensorische ervaring.  

Een intensivering van de voorstelling, verbeelding van de natuur > ervaren 

 

Natuur iets dat heel dichtbij ons staat, onderdeel van het persoonlijke en het publieke, van onze 

dagelijkse leefomgeving.  

De veronderstelling dat de mens buiten de natuur staat, is niet langer geldig. 

Deze natuur is niet slechts te vinden op onbereikbare plekken als de Himalaya of de Sahara.  
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De wildernis staat niet in tegenstelling tot het stedelijke, maar beide maken deel uit van een 

alomvattend, ‘metropolitaan’ landschap.  

Natuur is niet alleen ‘daarbuiten’ te vinden, maar ook ‘hierbinnen.’  

In de tuin is zo'n nauwe relatie tussen de ruimte en zijn 'bewoner,' dat de grens tussen mens en 

natuur als het ware oplost.  

 

Hedendaagse plek van natuur: de stad is onderdeel van de natuur en de natuur is onderdeel van de 

stad.  

Hoe wij ons tot de natuur verhouden hangt nauw samen met onze maatschappelijk en ruimtelijke 

ordening.  

i.p.v. stad een metropolitaan landschap als grenzeloos veld van hybride tussenvormen.  

 

Tuin niet meer natuur buiten ons en onze samenleving, maar natuur waar we integraal onderdeel van 

uitmaken.  

 

Daar zitten twee kanten aan: 

1. er geen afstand tussen ons en ‘de natuur’,  

gaat om zintuiglijke natuur, dicht op de huid, tastbaar.  

de afstand tussen mens en natuur wordt verminderd tot in het lichaam, het internaliseren van de 

ervaring.  

Natuurlijke processen vormen nog steeds de kern van ons natuurbeeld, niet meer zozeer als abstracte 

biologische systemen, maar (terug)gebracht binnen het bereik van de menselijke perceptie.  

 

27  2. de natuur bestaat niet zonder menselijke invloeden, is net zo goed kunstmatig als 

natuurlijk.  

De tuin is altijd al een kunstmatige – als in artistieke - weerspiegeling van natuurlijke natuur, nu is het 

een kunstmatige weerspiegeling van natuur die zelf net zo goed natuurlijk als kunstmatig is. 

Als je in de Wasserkrater bent geloof je in de geweldige kracht van die ondergrondse waterdruk, maar 

dat die door mensenhanden naar boven wordt gehaald zie je ook.  

Sterker nog, je ziet gewoon niet meer wat er aan deze fontein nu kunstmatig of natuurlijk is, en dat 

lijkt volkomen vanzelfsprekend.   


