The Dutch Wave

GROEN ZONDER GEITENWOL

The Dutch Wave is een jong bureau van creatievelingen die hun sporen in tuinontwerp hebben verdiend. Wat ze
maken: natuurinclusieve tuinen op basis van het biophilic-principe. Alhoewel deze omschrijving een hoog geitenwollensokken-gehalte doet vermoeden, is het omgekeerde waar: The Dutch Wave ontwerpt gave projecten voor
stoere klanten. Stoer omdat de natuur de baas blijft. U leest een interview met eigenaar Martin Buijtels.
CREATIVITEIT GROOTSTE GROEIFACTOR
“Hoe gaan we dat kort uitleggen?”, begint Martin als ik
hem de eerste vraag stel. Hij is bij sommigen wellicht nog
bekend van Buijtels Buitengewone Tuinen. Zoals men
pleegt te zeggen, begon Martin 22 jaar geleden ‘met zijn
voeten in de klei’. “Ons hoveniersbedrijf groeide uit tot
één van de grootste in de regio. Ons succes is dat we altijd
heel creatief zijn in de tuinontwerpen. Dat was onze
grootste groeifactor.” Stiekem vond hij het plannen en
concepten maken altijd het leukst. “Ik ben als doener
begonnen maar kwam er al heel snel achter dat plannen
met een hoge groenambitie mij heel veel doen, meer
dan dat ik de snoeiharde aannemer ben.”
NIEUWE TAK
Creatieveling of aannemer zijn, zijn twee verschillende
petten. Hun creatieve groep groeide dusdanig dat het
nood gaf om zelfstandig te worden. Martin verkocht
uiteindelijk zijn hoveniersbedrijf en nam de ontwerpafdeling
mee naar een nieuwe, zelfstandige onderneming: The
Dutch Wave. Ze staan voor ‘design inspired by nature’.
Wat houdt dit in? “In een traditionele ontwerpfase zie je
vaak dat men een kavel koopt, een gebouw daarop tekent
en in de laatste fase het groen eromheen ontwerpt. Wij
ontwerpen vanuit het landschap, dat is een heel andere
manier van denken.” Hij vervolgt: “Als je vanuit het
landschap ontwerpt dan ontstaan de meest vette pro158

branche moet meer samengewerkt worden. Wij zoeken
deze samenwerking graag op.”
ONTSPANNEND GROEN
Met de principes van ‘Biophilic Design’ kunnen we op
wetenschappelijke wijze groen toepassen. Oftewel: dat
wat mensen aantoonbaar goed doet en rustgevend
werkt. Dit kan thuis maar ook in kantoorgebouwen, en
zowel binnen als buiten. “De natuur bindt ons allemaal,
waar je ook vandaan komt. Wij worden rustig in een
natuurlijke omgeving. Groen is de belangrijkste factor in
onze ontwerpen, en dan zoveel mogelijk groen dat er
thuishoort. Zo ook natuurlijke materialen.”
Bij interesse in een uniek groenproject ‘inspired by nature’,
óf in een samenwerking om dit te realiseren, kunt u
contact opnemen via onderstaande gegevens.

jecten. Want dan is het groen in synergie met het gebouw. Mensen vragen
ons soms zelfs om te helpen om een kavel uit te zoeken. Het is belangrijk
dat wij als tuinontwerpers vroeg aan tafel zitten.”
OMGEVING HEEFT DE LEIDING
Leidend is de natuur, maar ook de historie van een locatie. Idealiter
omarmt het gebouw zijn omgeving, in plaats van andersom. Bijzondere
elementen krijgen een centrale plek. Het levert keer op keer unieke
projecten op. The Dutch Wave werkt zoveel mogelijk met regionale
beplanting en ziet samenwerking met andere partijen als essentieel.
“Het is heel belangrijk dat de juiste man op het juiste project staat. In onze
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