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In dat licht bezien
In haar tuin voor Vincent wil
Gemma Diks van Groen ID de
sfeer oproepen van de agrarische
landschappen van Van Gogh. Tevens laat ze bezoekers door verschillende gekleurde vensters
naar haar tuin kijken, een ode aan
de kleurenstudies van Vincent
van Gogh. „Waarneming van
kleur is relatief en hangt af van de
omgeving.”
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uinontwerper Gemma Diks hoefde
niet lang na te denken over het ontwerp voor haar festivaltuin ’In dat licht
bezien’. Het thema ’Een tuin voor Vincent’
sprak haar direct aan. „Ik kende het
Tuinenfestival van de Appeltern en ga ook
ieder jaar kijken om inspiratie op te doen.
Ik had zelf niet eerder meegedaan, en het
was al vlak voor de inschrijvingstermijn
zou sluiten. Maar ik had wat tijd over en
nadat ik het thema onder ogen kreeg, ben
ik ervoor gaan zitten en stond het basisontwerp eigenlijk heel snel op papier.”
Diks ontwerpt in de praktijk vooral particuliere tuinen. Het ontwerpen van een
festivaltuin was dan ook een heel nieuwe
ervaring. „Het is heel leuk dat je weinig
beperkingen kent en buiten de gebaande
paden kunt gaan. Normaal moet je rekening houden met de wensen en eisen van
de klant; waar komt het terras, waar de
speelhoek, de looproute. Dit is een andere
manier van ontwerpen, je bent helemaal
vrij binnen het kader van 10 bij 10 m. Het

TuinenLandschap l 13 l 2015

In dat licht bezien.indd 12

11-06-15 17:07

Nest
Het centrale punt van waaruit de bezoeker de tuin van Diks kan bekijken, is
het hutje van wilgentakken dat zij het
Nest heeft gedoopt. „Ik wilde een ruimte

maken van waaruit je kleurenkwesties
rustig kunt overzien en een lichtstudie
kunt maken. Door de vensters kun je
in verschillende kleuren naar de tuin
kijken.”
De naam van de observatiehut refereert aan Van Gogh’s periode in Nuenen,
toen hij veel tekeningen maakte van
vogelnestjes die hij verzamelde. Het
deel met de glooiende akkers met voren
verwijst naar de agrarische taferelen die
Van Gogh tekende. De boomgaard met
fruitbomen ten slotte verwijst naar zijn
schilderijen van boomgaarden.
Om het tafereel zo authentiek mogelijk
te maken is Diks te rade gegaan bij het
fruitteeltmuseum in Capelle. „Ik wilde
dat alles zo veel mogelijk klopte. Gebruikten ze in die tijd manden of kisten om
fruit te plukken? Wat voor ladders gebruikten ze, recht of taps toelopend?”
Er bleek weinig bewaard te zijn uit die
tijd. De manden van wilgentenen zijn
niet origineel, maar lijken wel op de fruitmanden die destijds werden gebruikt.
De ladders heeft Diks apart laten maken.
Deze moesten namelijk een speciale
maat hebben en ook heeft ieder een
andere kleur.

Oude peer
Diks heeft gekozen voor een gemengde
boomgaard met halfstambomen. „Dat
kwam vroeger ook voor.” Behalve appels
staan er ook amandelen en kersen. Meest
opvallende boom in het landschap is een
knoestige oude perenstruik. „Dat is ook
weer zoiets wat je normaal niet vaak in
een particuliere tuin aanplant.”
De beplanting in de tuin is verdeeld in
grote vlakken waarbij niet alleen bloemen een rol spelen. Zo zijn er, naast vakken met vaste planten, ook vlakken met
grassen. „Die verwijzen naar de korenvelden van Van Gogh. Grassen wuiven ook
mee met de wind wanneer het waait.”
Onder de boomgaard is een kruidenmengsel ingeplant dat Diks zelf heeft
samengesteld, na advies te hebben ingewonnen bij leverancier Cruydt-Hoeck.
Belangrijk in de beplanting zijn de contrasterende kleuren paars en geel waar
Van Gogh veel gebruik van maakte.
In het totaalbeeld gaat het Diks echter
niet om de bloei van de bomen en planten, maar om het soort landschap dat het

verbeeldt. „Ik wil eigenlijk dat mensen
een landschappelijk gevoel krijgen als ze
naar de tuin kijken. Het is niet een nostalgisch gevoel, maar meer iets tijdloos,
agrarisch.”

Waarneming
Diks hoopt verder dat bezoekers zich,
door de kleurenvensters, bewust worden
van hoe verschillend de tuin en de
beplanting eruitzien, en hoe de kleur de
waarneming beïnvloedt. „Van Gogh zelf
was hier ook veel mee bezig. Hij experimenteerde bijvoorbeeld met lichtinval,
of met het effect van een lamp op de
ruimte.”
Op de grond van de hut heeft Diks als
bodembedekker beuken spietjes gebruikt
die zijn bedoeld om schilderijdoeken te
spannen. Het was bedoeld als grapje,
maar bleek bij nader inzien een dure grap
te worden. „Ik had één doos met spietjes
gekocht, maar toen ik die in de hut op
de grond gooide, bleken het er veel te
weinig te zijn. Omdat het te duur zou
worden om de hele grond met spietjes te
bedekken, heb ik ervoor gekozen om ze
te vermengen met gekleurde houtsnippers. Deze zijn geleverd door Dipro Decor.
Zij hebben ze in alle kleuren, maar ik
heb uiteindelijk alleen gele houtsnippers
gebruikt. Ze zijn op een 100% natuurlijke
manier gekleurd en lagen nog niet in de
Tuinen van Appeltern.” <

De jury

is wat meer kunstzinnig, je kunt dingen
doen die normaal niet kunnen. Het
thema geeft daarbij de richting.”
Diks is geïnteresseerd in kunst. Enkele
jaren geleden bezocht ze de overzichtstentoonstelling van Van Gogh’s leven en
werk in de Beurs van Berlage in Amsterdam. „Door het verhaal van zijn leven
gaan de schilderijen ook meer spreken.
Van Gogh was heel erg bezig met kleur
en licht. Vroeger was ik werkzaam als
waarnemingspsycholoog, dat gaat ook
over de vraag hoe waarneming ons
gedrag beïnvloedt. Dat aspect heb ik eruit
gehaald. In zijn brieven schrijft Van Gogh
hier ook over, hoe waarneming van kleur
relatief is en afhangt van de omgeving.”

Artistieke collage
In dit ontwerp zijn niet alleen heel veel elementen en thema’s van Van Gogh’s onderwerpen te herkennen, ze zijn bovendien
gegroepeerd tot een mooi en evenwichtig
beeld, dat als tuin een waar landschap
verbeeldt. De boomgaard, de akkers, het
vogelnest, de glooiingen in het landschap,
het werk op het platteland… Stuk voor stuk
herkent men de fragmenten uit de schilderijen en samen zijn ze meer dan slechts dat.
Daar blijft het echter niet bij, want de ontwerper laat de bezoeker kiezen naar welke
Van Gogh hij wil kijken door de verschillende gekleurde raampjes. Alsof ze de grote
verscheidenheid van zijn gedrevenheid en
liefdes wil tentoonstellen. Dat maakt deze
tuin tot een ware hommage aan Vincent.
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In de boomgaard staan verschillende soorten halfstam fruitbo2
men bij elkaar, zoals dat vroeger ook voor kwam. Naast twee
Malus domestica ’Jonagold’ staan er twee Prunus dulcis ’Robijn’
(amandel) en drie Prunus avium ’Annabella’ (kers). Onder de
bomen is een kruidenmengsel gezaaid.
Door de kleurenvensters op verschillende hoogtes kunnen
3
bezoekers de tuin steeds in andere kleuren bekijken. Diks refereert hiermee aan de kleurenstudies van Van Gogh die veel experimenteerde met contrasterende kleuren en lichtval. Iedere kleur
roept een andere stemming op en beïnvloedt zo de waarneming.
4
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keerwand. Deze is gemaakt van gebruikt hout dat Mocking
Hoveniers nog had liggen. Ook zijn de glooiingen in de tuin
aangelegd die het landschappelijk karakter van de tuin moeten
benadrukken.

Het tuinhek van Tilia Tuinservice is gemaakt met snoeihout uit
de Tuinen van Appeltern. Twijgjes camoufleren het ijzerdraad
waarmee het hek is vastgezet. Links staat een vak Salvia nemorosa ’Caradonna’, daarnaast een vak Stipa tenuissima ’Pony Tails’
(vedergras).
5
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Op de tweede dag is het vlechtwerk voor het Nest met wilgentenen verricht door Tilia Tuinservice. In eerste instantie werd eerst
gevlecht en daarna de vensters uitgezaagd. Dit bleek echter
lastig, zodat gekozen is om met takken de uitsparingen voor de
vensters aan te geven, waarna de wand eromheen is gevlochten.
Op de derde dag worden de puntjes op de i gezet.
Tuinontwerper Gemma Diks is bezig met het strooien van
beuken spietjes op de grond van het Nest die bedoeld is voor
kleurenstudies en als retraite. Omdat de spietjes de bodem niet
voldoende bedekten, heeft Diks deze aangevuld met gele houtsnippers van Dipro Decor.

Op de eerste dag werd begonnen met het aanbrengen van een
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Aanleg

Tuin in drie dagen
Gemma Diks heeft haar tuin aangelegd
samen met Mocking Hoveniers uit Wijk
bij Duurstede. „Ik heb hen zelf gevraagd.
Ik kende ze al, ze zijn ook Appelterngeselecteerd hovenier, maar ze hebben
nog niet eerder meegedaan aan het
Tuinenfestival. Ze zeiden meteen ’ja’.
Voor het maken van het Nest en het hek
dat voor de tuin staat, benaderde Diks
Tilia Tuinservice. Zij zijn gespecialiseerd
in het werken met wilgentenen. „Ik kende
ze nog niet, maar ze waren ook meteen
enthousiast.”
Derde sponsor is Dipro Decor die de
gekleurde houtsnippers in het Nest heeft
geleverd.
De aanleg van de tuin is in drie dagen
gerealiseerd. De eerste dag werd samen
met hoveniers van Mocking het grove
werk gedaan. Zo werd een keerwand aangelegd van oud, gebruikt hout en werden
de glooiingen in de tuin aangebracht.
Ook werd er gefreesd en zijn de bomen
geplant die Diks bij kwekerij De Batterijen
met korting heeft gekocht. Tot slot is er
gezaaid.
De tweede dag kwam Tilia Tuinservice om
de wilgen voor het Nest te vlechten. Dat
bleek iets meer tijd in beslag te nemen
dan gedacht. „In eerste instantie werden
de vensters pas na het vlechten van de
wilgen aangebracht. Het bleek echter las-
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tig om het venster achteraf op maat in te
passen. Daarom is later gekozen om een
frame om de vensters aan te brengen, die
te bevestigen en hier omheen te vlechten.
Daarom duurde het iets langer.” Diks
plantte die dag ook alle vaste planten.
Tilia maakte ook het hek van snoeiafval
uit de Appeltern. In een eerste ontwerp
was de tuin gedeeltelijk open, maar later
koos Diks voor het hek over de hele
breedte, om zo bezoekers te ’dwingen’ de
tuin vanuit het Nest te bekijken.
De derde dag benutte Diks om, samen
met Tilia Tuinservice, het nest af te
maken en de puntjes op de i te zetten. Zo
brachten ze een strip aan bij de ingang
van het Nest om de houtsnippers heen.
Op advies van Michel Lafaille werden

wilgentwijgjes gebruikt om de ijzerdraadjes te camoufleren waarmee het hek is
vastgezet.
De samenwerking met de sponsors
verliep heel prettig. Doordat de tuin in
korte tijd kon worden aangelegd, was
het behapbaar qua werk. Bij praktische
vragen van Diks waren de hoveniers van
Mocking en Tilia Tuinservice altijd bereid
te helpen waar zij konden.
Diks was uiteindelijk wel veel tijd kwijt
met de voorbereiding voor de tuin. De
meeste tijd ging zitten in het uitzoeken
van materialen zoals de bomen en de
gekleurde vensters. De planten heeft de
tuinontwerper ook allemaal zelf betaald,
aangezien ze daar door de beperkte tijd
geen sponsors voor kon vinden.
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