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tuinzaken+tuinpro
samen sterk
in de groenbranche

INHOUD:
66 UPDATE
70 PROFIEL - LANDLAB
78 PROJECT - THE EXTENDING SPACE

Voortaan zal vakblad tuinzaken iedere
maand worden voorzien van het katern
tuinpro. Daarmee kunnen wij alle tuin -
professionals nog actueler berichten over
nieuws en ontwikkelingen betreffende
tuin aanleg en tuininrichting.

Voor retailers is het belangrijk om te
weten wat er gebeurt op het gebied van
professio nele tuin aanleg en -onderhoud.
Vice versa is het voor tuin architecten en
hoveniers ook zeer interessant om de trends
en ontwikkelingen te volgen in de retail. 

tuinzaken + tuinpro:
actueel én compleet voor iedere tuinprofessional.

the extending space foto pim van der maden
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foto anita meuleman



‘Een tuin communiceert altijd met de buren’,
vertelt Nicole Fischer, ‘en daarom is het noodzake-
lijk dat een tuin zich harmonieus voegt naar zijn
omgeving. Maar je kunt ook heel veel bréngen in
een tuin. Door goed te kijken naar verhoudingen,
kleur en ruimte hebben we geprobeerd de essen-
tie van het landschap van Pfyn te ‘vangen’ in een
kleine stedelijke ruimte.’

In de ‘The Extending Space’-tuin wordt de ruim-
telijke ervaring gesimuleerd die je kunt vinden
aan de bosrand, waar uitzichten zijn ingekaderd
door hoge naaldbomen en struiken. ‘In een bos
wordt de blik geleid en begrensd door bomen en
struiken die wijken om een glimp prijs te geven
van wijds open landschap met natuurlijk gras-
land, bloemenweides en een rivier of berg-
stroompje’, zegt Fischer.

I NGETOGEN EN PUUR
Binnen een ingekaderd oppervlak van 10 bij 10
meter – het betreft een showtuin op de laatste
editie van de Chelsea Flower Show in Londen –
worden de ruimtelijke dimensies speels gehan-
teerd met afwisselend doorkijkjes en begrenzin-
gen. Het resultaat is een tuin in modernistische
stijl met een duidelijke lijnvoering waarbij ge -
bruik is gemaakt van een gelimiteerd aantal
materialen en kleuren voor een ingetogen en
puur resultaat.

De architectonische elementen in de tuin geven
de kaders aan waarbij de harde materialen zijn
ingezet om de totale ruimtebeleving te ver -
groten. Het centrale element is een pergola van
vurenhouten balken die organisch vanuit de
taxushaag ‘ontspringt’. Voor de achterwand is
hetzelfde hout gebruikt als voor de kubussen en
de pergola, waarbij de delicate textuur op de
koperen panelen refereert aan flarden ochtend-
mist zwevend door het naaldbos.

Ook in de maatvoering hebben Fischer en
Auderset zorgvuldig nagedacht over de verhou-
dingen. Alles is een veelvoud van 20x20 cm. Zo
hebben de tegels van Zwitsers graniet op het ter-
ras en de paden bijvoorbeeld de afmetingen
20x20 cm of 40x60 cm of 40x80 cm. De houten
kubussen op het terras zijn opgebouwd uit vier
balken van 20x20 cm en ook de buitenmaat is
een veelvoud van 20x20 cm. De zorgvuldige
plaatsing van de tegels van Zwitsers graniet en
de koperen panelen spelen met de schaal. Met
een zeer evenwichtig resultaat.

Het waterbekken heeft glashelder water en een
vijverrand van graniet met inkepingen – ook weer
op de juiste afstanden – en een bodem van lei-
steen. Rondom zijn plantvakken. De brede traptre-
den naar het water toe zijn begroeid met Thymus
pulegioidus ‘Aureus’ oftewel bonte citroentijm.

>>t u i n p r o
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the extending space

van nicole fischer en daniel auderset

Een natuurpark als rolmodel voor een hedendaags minimalistisch
tuinontwerp. Noem het ambitieus. Met de conceptuele tuin
‘The Extending Space’ wilden de ontwerpers Nicole Fischer en
Daniel Auderset laten zien hoe de geest van het grote en gevarieerde
landschap van het Pfyn Forest National Park in de Zwitserse regio Wallis
kan worden gevangen in een hedendaags modernistisch ontwerp.

tekst anita meuleman

foto’s pim van der maden

zwitserse conceptuele tuin
in hartje londen

project:

duits en zwitsers

Nicole Fischer en Daniel Auderset hebben
elkaar ontmoet op Inchbald School of Garden
Design, waar ze de postacademische oplei-
ding volgden om zich meer te verdiepen en
te specialiseren. Ze werden vrienden en wer-
ken regelmatig samen aan projecten.

Fischer groeide op in Hamburg (D). Ze stu-
deerde geschiedenis, Duits en Franse litera-
tuur en had haar eigen castingbureau voor
film- en tv-producties. Ze maakte een carriè-
re-switch en volgde haar passie voor tuinont-
werp. In 2012 kwam Fischer naar Londen, waar
ze in juli 2013 afstudeerde aan de Inchbald
School of Garden Design, ze ontving hiervoor
de Gardens Illustrated-prijs. Ze woont afwis-
selend in Londen en München.

Auderset komt uit Liebistorf (CH) en woont in
Bern. Hij studeerde Business Administration
en werkte in de zorg en de telecommunicatie.
Vanaf zijn kindertijd is hij gefascineerd door
natuur en vooral door planten. Zijn eerste
tuinontwerp maakte hij op zeventienjarige
leeftijd. In 2005 startte Auderset als zelfstan-
dig tuinontwerper. Hij studeerde in juli 2013
af aan de Inchbald School of Garden Design.
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ACO EasyGarden
Regenwater verdient beter!

Met de EasyGarden InfiltrationLine brengt ACO een 

nieuw afwateringsconcept op de markt. 

Het systeem zorgt voor het tijdelijk opslaan en 

infiltreren van regenwater in de tuin. Wateroverlast 

in tuinen is namelijk  een steeds groter wordend 

probleem. Door slim om te gaan met het teveel 

aan regenwater behoort wateroverlast, maar ook 

droogte in de tuin nu tot het verleden. De nieuwe 

InfiltrationLine biedt hiervoor dé oplossing.

www.aco-easygarden.nl

Voorkom wateroverlast 
of verdroging

debuut 

op chelsea

Het was een opmerkelijk debuut. Nog maar
net afgestudeerd van hun postacademische
opleiding in Londen gingen Nicole Fischer en
Daniel Auderset – heel moedig – de uitdaging
aan voor het ontwerpen van een Main Avenue
Show Garden op de RHS Chelsea Flower Show.
En met fantastisch resultaat: ze wonnen een
verguld zilveren medaille (Silver Guild) voor hun
conceptuele tuin ‘The Extending Space’.

Voor Fischer was het zelfs haar eerste tuin ooit.
‘Daniel Auderset en ik dongen als pas afgestu-
deerden mee naar een plek voor een Fresh
Garden. Maar het assessment-panel wilde ons
graag in een Show Garden waarvan de kleinste
tien bij tien meter was. We hadden geen sponsor
en aangezien we totaal onbekend waren – en
pas eind november werden geaccepteerd –
vonden potentiële sponsors dat veel te laat.
Dus hebben we het project grotendeels zelf ge -
financierd.’

Komend jaar zijn beiden wederom te vinden op
de RHS Chelsea Flower Show, maar niet als deel-
nemers. ‘We zaten in een achtbaan: allereerst
het afstuderen en daarna de deelname met een
grote showtuin op Chelsea’, meldt Fischer vanuit
München. ‘Wel hebben we heel veel positieve
reacties gekregen en staan we van compleet
onbekende tuinontwerpers nu opeens op de
kaart. We hebben het afgelopen jaar veel andere
tuinenshows bekeken maar Chelsea spreekt
toch het meest tot de verbeelding. De passie die
daar van uitgaat is magisch. Ja, ik zou het heel
graag nogmaals doen. Al is het alleen al om de
opgedane ervaringen nogmaals ten volle te kun-
nen inzetten.’

Meer informatie:
www.audersetfischerdesign.com



>>t u i n p r o
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Fischer en Auderset stelden zich tot doel om de
schoonheid en de verscheidenheid van de planten
zoals je die in Pfyn Forest kunt vinden uit te lichten
en te laten zien hoe ze effectief kunnen worden
ge bruikt in tuinen van iedere schaalgrootte. ‘Het
heeft met ons beider voor liefde voor naaldbomen
te maken’, legt Fischer uit.

‘Pfyn Forest is het grootste naaldbomenbos van
Zwitserland, met gevarieerde microklimaten en
ook wilde bloemenweides in het stroomgebied
van de Rhône en de hoogvlaktes. Dit levert een
enorme diversiteit aan planten op, die subtiel
wordt gereflecteerd in het beplantingsschema van
de showtuin. We deden heel veel research naar de
planten die daar groeien. Iris siberica, diverse gras-
sen, Nepeta en Campanula; verschillende planten

die nu in het ontwerp zitten komen daar voor. Het
is het soort planten waar we van houden.’

GRI LLIGE VORMEN
In de tuin zijn behalve buxus en taxus structuur-
planten gebruikt, zoals meerstammige Pinus
sylvestris ‘Watereri’, wollige sneeuwbal (Vibur num
lantana), lijsterbes (Sorbus aria ‘Lutescens’) en
Gelderse roos (Viburnum opulus). Ze hebben gril -
lige vormen, net zoals hoog in de bergen. Pinus
mugo ‘Mops’ is heel laag. ‘Het is een alpine plant
die hoog in de bergen voorkomt. Zijn natuurlijke
hoedanigheid is groter, hier is de bergden ge -
snoeid om de vorm te perfectioneren.’

Als uitgangspunt voor de plantvakken wordt de
Zwitserse beplanting van de natuurlijke gras -

landen en bloemenweides genomen. Vedergras
(Stipa tenuissima), parelgras (Deschampsis cespi -
tosa ‘Goldschleier’) en de ronde lage bergden
(Pinus mugo ‘Mops’) vormen een weelderige lage
begroeiing.

Deze drie basiselementen worden doorspekt met
bloeiende planten, zoals licht blauwe Iris germani-
ca ‘Jane Philippa’, kattenkruid (Nepeta ‘Walkers
Low’), donkerrode Centaurea montana ‘Jordy’,
Campanula persicifolia ‘Alba’ en viltige hoorn-
bloem (Cerastium tomentosum). Op andere plek-
ken in de tuin zijn wilde aardbei, vingerhoedskruid
(Digitalis lutea), salomonszegel, varens, wolfsmelk
(Euphorbia cyparissias ‘Fens Ruby’) en lievevrou-
webedstro toegepast. Het geeft een bijzonder
fraai en natuurlijk effect. <<
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