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Gevaar in de tuin

V

eel ongelukken gebeuren in de tuin:
mensen snoeien
een vingerkootje af inplaats van een tak. Of ze
vallen met trap en al om
tijdens het knippen van
de heg. Berucht zijn de ongelukken met het simpele
bamboestokje waaraan je
Ringslang in potgrond.
de riddersporen opbindt:
foto Romke van de Kaa
je bukt om een onkruidje
uit te trekken en het stokje prikt precies in je oog. Sommigen hebben daar iets op gevonden: ze prikken een tennisbal op ieder stokje.
Ook zonder bamboestokjes kan oogletsel ontstaan. Zo kun
je aan siergrassen niet alleen je vingers snijden, ook je ogen.
Ik ben brildragend sinds mijn jeugd. Vroeger werd ik op het
schoolplein voor brillenjood of vieroog uitgescholden, maar
die tijd is voorbij. Trauma’s heb ik er niet aan overgehouden. Toch heb ik weleens overwogen mijn ogen te laten laseren. Omdat iedereen het doet. Maar ik hoef maar een paar
uur in de tuin te werken en ik kom tot de conclusie dat het
dragen van een bril grote voordelen heeft.
Planten zijn in de tuin gevaarlijker dan dieren. Vroeger had
ik een kwekerij. Maar naarmate ik meer ging schrijven, had
ik minder tijd om te kweken. Een jaar of tien geleden heb
ik daarom die kwekerij in een vennootschap ondergebracht. Nu ben ik stille vennoot, een comfortabele positie
waarin je achterover kunt leunen terwijl de werkende vennoot al het werk doet.
Toch mis ik die kwekerij. Niet zozeer het werk,
want tuinieren doe ik nog genoeg, maar wél de
klanten met wie het vaak leuk praten was. Nu zit ik
warm en droog achter mijn tekstverwerker, maar
het computerscherm zegt weinig terug.
Ik woon nog steeds bij het bedrijf en in tijden van
gevaar word ik door mijn vennoot te hulp geroepen. Zoals gisteren, toen bij het opensnijden van
een zak potgrond een ongevaarlijke ringslang tevoorschijn was gekomen. Zij weet – want het is een
zij – dat ik gek ben op ringslangen, terwijl zij er zelf
huiverig voor is. Zij vindt ze mooi, maar van afstand.
Ringslangen zijn gek op potgrond. Toen ik zelf nog
kweekte, liet ik een vrachtwagenlading potgrond
los storten en dekte de hoop dan af met zwart plastic. Onder dat plastic werd het lekker warm en ringslangen
zetten er hun eieren af. Erg leuk, maar weinig praktisch,
want die potgrond was nodig om potjes te vullen.
Nu komt die potgrond in zakken. Soms zijn die beschadigd
en een slang heeft maar een klein gaatje nodig om een warme en droge schuilplaats te vinden. Ik heb een foto van de
slang gemaakt en het beest in een emmer gedaan om hem
in mijn eigen tuin vrij te laten. Zoiets maakt mijn dag goed.
Ik ben dol op planten, maar die staan toch steeds op dezelfde plaats. De fauna is minder berekenbaar. En daardoor
boeiender. Als ik een zeldzame vogel, een vlinder of een
ringslang in de tuin zie, kan mijn dag niet meer stuk.

Een mix van stijlen
De opdracht: maak van een karakteristiek
herenhuis uit de jaren twintig een modern kantoor
met behoud van de historische elementen, zowel
binnen als buiten.
Het ontwerp: Interieurarchitect Ad Vermeulen
koos voor een mix van stijlen en kleuren uit diverse
decennia. „De collage van producten en objecten
Ad Vermeulen en Sanne Grond.

past zich als een kameleon aan de omgeving aan.”

hebben?!
Bamboekast
Bamboe is hét materiaal van
2010. Deze grassoort is het snelst
groeiende materiaal op aarde en
de kap ervan vormt geen bedreiging voor het milieu. Gecombineerd met zijn duurzame eigenschappen wordt bamboe dan
ook veelvuldig gebruikt in de wereld van design. Bamboevloeren
kenden we bijvoorbeeld al. Ontwerper en interieurarchitect Evelien Koekkoek heeft zich nu gewaagd aan een bamboekast. Ze

gebruikt hele bamboepalen voor
haar meubel. Het ontwerp op de
foto is maatwerk voor een steigerbouwbedrijf en geïnspireerd op
Aziatische steigers. Koekkoek
heeft de bamboekast samen met
Sjoerd de Kleine van Noestwerk
op locatie opgebouwd. Wie ook
zo’n kast wil, moet rekening houden met een vanafprijs van zo’n
2.250 euro.
www.evelienkoekkoek.nl

Het herenhuis uit de jaren twintig was decennialang
in gebruik als woning met praktijkruimte.
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Van werkkamer naar wachtruimte
FILOSOFIE:
Ieder individu heeft een eigen smaak en stijl. Een bedrijf mag dat ook
hebben. De persoonlijkheid van het bedrijf staat daarom centraal.
COLLAGE:
Behoud de oude planken vloer, de deuren en de raampartijen. Combineer de
frisse huiselijke kleuren wit, groen, rood
en oranje met kunst en creëer daardoor
een ruimte waar de klant zich thuis
voelt.
PRODUCTEN EN ELEMENTEN:
- Sofa, tafeltjes en schommelstoel van
Charles en Ray Eames, 1958.
-Hanglamp (wit en aluminium, 1960),
wandlamp (paars, 1969) van Verner Panton.
- Commode van berkenhout, ontwerp
Ad Vermeulen, 2010.

De voormalige werkkamer.

Van woonkamer tot spreekruimte
FILOSOFIE:
Een kantoor is tegenwoordig meer dan een plek om routinematig te werken. Het is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en
overleggen.
COLLAGE:
De oude plafonds met originele ornamenten worden behouden, evenals de
lambrisering en de houten vloer. De
kleuren wit, rood en bruin, gecombineerd met kunst, stralen rust uit.
PRODUCTEN EN OBJECTEN:
- Armstoelen van Charles & Ray Eames,
1958.
- Spreektafel van Antonio Citterio, 1988.
-Kamerhoge bibliotheekkast in Wenge
van Ad Vermeulen, 2009.
- Verlichting van Flos.

Van eetkamer naar directiekamer
FILOSOFIE:
Maak van een kantoor een huiskamer. Op die manier voelt de klant zich
eerder op zijn gemak. Creëer een ontspannen sfeer.
COLLAGE:
De oude voorzetkachel, de kamer-en-suite schuifdeuren en het plafond blijven intact. De kleuren wit, frisgroen en bruin
stralen geborgenheid uit. Zo wordt het
kantoor een plek waar je je prettig voelt.
PRODUCTEN EN OBJECTEN:
- Bureaustoel softpad group Charles en
Ray Eames, 1969.
- Werktafel Antonio Citterio, 1988.
- Hangcommode in wenge en ebbenhout, Ad Vermeulen, 2009
- Gordijnen van Nya Nordiska.
- Verlichting Martinelli en Flos.
Meer informatie: www.advermeulen.nl
Deze productie kwam tot stand in samenwerking met Sanne Grond van Studio
Grint: www.studiogrint.nl

De schuifdeuren bleven gehandhaafd.

De voormallige huiskamer.

