
47TuinenLandschap 2014| 23 |

Groene Gast

Carien van Boxtel is eigenaar 
van Carien van Boxtel Tuin- 
en landschapsontwerp in 
Zaltbommel
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Carien van Boxtel
Waar hebt u die prachtige bos  
bloemen geplukt?
„In de Torentuin van Zaltbommel, 
een groot participatieproject waar-
van ik de initiatiefnemer ben (zie 
pagina 17). Ik sta in de moes- en 
pluktuin. Ik heb veel met eenjari-
gen die in korte tijd moeten pres- 
teren, dus dit deel van de 1,5 ha 
grote tuin is voor mij extra bijzon-
der. De hele zomer hebben we hier 
boeketten gemaakt; Ik vind het 
leuk daarmee te experimenteren.’’

Wanneer is de Torentuin aangelegd?
„In het voorjaar van 2013. Ik was 
toen druk met mijn afstuderen aan 
Van Hall Larenstein; zes jaar gele-
den heb ik het roer omgegooid: ik 
ben gestopt als advocaat en begon-
nen met de studie tuinarchitec- 
tuur. Ik wandelde destijds vaak 
langs het braakliggende stuk bij de 

Sint-Maartenskerk. Toen bleek dat 
er voorlopig niet meer gebouwd 
zou worden, heb ik de omwonen-
den zo ver gekregen samen met 
mij aan de keukentafel een plan te 
bedenken voor een tuin. Mensen 
wilden er van alles, fruitbomen, 
bijen, een moestuin, een trapveldje 
en een natuurlijke speelplek. Met 
elkaar hebben we gekeken waar 
al die functies het beste een plek 
konden krijgen. Na de nodige 
gesprekken met de woningbouw-
vereniging en gemeente mochten 
we met het plan aan de gang gaan. 
Inmiddels zijn er zo’n vijftig vrij-
willigers die meehelpen.’’ 

Welke invloed heeft de tijdelijkheid op 
het ontwerp gehad?
„Wat heel belangrijk is, is dat 
je snel resultaat hebt, dat moti-
veert enorm. Daarom hebben we 

bijvoorbeeld niet veel hagen of 
bomen toegepast, maar wel veel 
hoogteverschillen om de ruimte in 
te delen. Ook hebben we veel bloe-
menweidemengsels ingezaaid.’’

Hoeveel tijd steekt u in de tuin?
„Zo’n twintig uur per week. Die 
besteed ik aan contact met de 
gemeente, bewoners, subsidie- 
verstrekkers, ik doe het pr-werk 
en af en toe tuinier ik ook zelf in 
de tuin.’’

Wat heeft het u opgeleverd?
„Ik heb onder andere ontdekt dat 
het aanzwengelen van dit soort 
projecten me goed ligt. Ook op-
drachtgevers is dit opgevallen; zo 
ben ik voor een woningbouwver-
eniging bezig met twee ontwerp-
opdrachten waarin bewonersparti-
cipatie ook een grote rol speelt.’’  <
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