
 

 
 
 

niets is zo mooi als tijd 
 
Farm of the World | Lecture: Food for thought | Slow Gardening   
Donderdag 26 juli 2018 | Tekst: Julia Mullié  
Sprekers: Nico Kloppenborg, Heilien Tonckens en Claudia Busson 
 
Ter introductie op de lezing Slow Gardening vertelt Claudia Busson over Farm of the World dat zij vier 
jaar geleden samen met Claudy Jongstra oprichtte met als doel de toekomstige waarde van het 
platteland te onderzoeken. Busson licht toe dat er meer mogelijk is dan grootschalige akkerbouw. Zo 
vervult Farm of the World tal van functies: van het verbouwen van verfplanten, groenten en bloemen 
tot het opleiden van studenten van koksscholen en kunstacademies. Essentieel hierbij is dat de 
studenten gevoel krijgen voor materialen en ingrediënten doordat ze de productie ervan van A tot Z 
volgen. De verbinding met een product dat je volgt vanaf dat je het zaait totdat het op je bord ligt, is 
heel belangrijk, aldus Busson. 
 

 
 
Nico Kloppenborg herstelt historische tuinen van de Friese tuinontwerper Gerrit Vlaskamp (1834-
1906) die in de tweede helft van de negentiende eeuw zo’n 350 tuinen aanlegde in Friesland. 
Vlaskamp leerde het vak van zijn vader die zelf tuinen ontwierp en daarnaast de bekende 
tuinontwerper Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) assisteerde. Alhoewel Vlaskamp ook wel de 
opvolger van Roodbaard wordt genoemd, was zowel hun clientèle als hun stijl verschillend. 
Roodbaard werkte voornamelijk voor de Friese adel, maar deze verdween in de tweede helft van de 
negentiende eeuw uit Friesland. Hierdoor kreeg Vlaskamp te maken met een ander soort 
opdrachtgever: de notabelen. Dit waren veelal huisartsen, burgemeesters en rentenierende rijke 
boeren. 
 
Rond 1860 beginnen de eerste treinen te rijden in Friesland. Hierdoor ontstaan langs de sporen die 
naar een station leiden nieuwe straten. Meestal werden dit de mooiste wegen van het dorp, met bij 
ieder huis een Vlaskamp-tuin. In de loop der tijd zijn de tuinen van Vlaskamp langzaam verdwenen. 
De mode veranderde niet alleen naar meer strak en moderne tuinen, ook kreeg iedereen een auto die 
naar binnen moest kunnen. Daarnaast waren de tuinen van Vlaskamp, met hun slingerpaden en 



 

grote hoeveelheden bomen en struiken, veel werk om te onderhouden. Alleen de grote bomen die 
door Vlaskamp werden geplant, zijn meestal nog over. Ook van zijn ontwerptekeningen is weinig 
bekend: doordat hij geen erfgenamen had, kwamen deze bij zijn zus terecht die ze uiteindelijk 
vernietigde. Slechts een paar tekeningen zijn bewaard gebleven. Op basis hiervan en op basis van 
onderzoek in het kadaster, het bekijken van oude foto's en het spreken met oudere bewoners in het 
dorp, reconstrueert Kloppenborg de tuinen van Vlaskamp. Vlaskamp werkte in een kleinschalige 
landschapsstijl: sjabloonachtig met rondom het huis groene perkjes en zitjes met haagjes eromheen. 
Bij zijn reconstructies laat Kloppenborg zich niet volledig leiden door Vlaskamp; hij permitteert 
zichzelf een zekere vrijheid. De bomen die Vlaskamp bijvoorbeeld ooit plantte zijn inmiddels zo groot 
dat je de beplanting in de tuin hierop moet aanpassen. Ook sluit Kloppenborgs interpretatie aan op 
nieuwe ontwikkelingen waarmee de tuinen een meer moderne indruk krijgen. 
 
Kloppenborg noemt het tuinieren in Vlaskamps tijd Slow Gardening, een principe waar hij ook nu nog 
aan vast probeert te houden. In de tijd van Vlaskamp ging alles immers langzaam: je moest alles 
goed bestellen en van te voren regelen en alleen in bepaalde maanden van het jaar konden bepaalde 
planten worden neergezet. Ook het onderhoud aan de tuin was slow, aldus Kloppenborg. Zou waren 
er geen kettingzagen en maaimachines. Slow Gardening anno 2018 is volgens Kloppenborg ‘gewoon 
een beetje bezig zijn in de tuin zonder dat je erbij nadenkt; het kinderlijk genieten van buiten zijn.’ 
Wanneer je allerlei apparaten gebruikt, zo stelt hij, ben je niet meer met de tuin bezig, maar veel 
meer met alles eromheen. 
 

     
 
Heilien Tonckens sluit zich aan bij Kloppenborg, door te stellen dat bij het tuinieren vaak de mens 
centraal staat. Deze manier van tuinieren waarbij haast en controle van de mens centraal staan, 
wordt ook wel ‘speed- of control gardening’ genoemd. Tonckens zet liever de bomen en de struiken 
centraal, waarna zij volgt ‘wat er al is.’ Dit wordt ‘slow gardening’ genoemd. Zo is de bodem waarop 
de bomen en struiken staan volgens Tonckens belangrijker dan de mens. Toch is de mens van grote 
invloed: waar families vroeger van generatie op generatie een bepaalde plek bewoonden en samen 
zorgden voor die plek, volgen verschillende bewoners elkaar nu in rap tempo op. Hierdoor verdwijnt 
de verbondenheid met zo'n plek en de tuin, aldus Tonckens. Een tuin wordt bij een verhuizing vrijwel 
altijd op de schop genomen. Dit terwijl je wanneer je de begroeiing op een plek volgt veel minder de 
neiging hebt het naar je eigen hand te zetten volgens Tonckens. 
     

 
 

    



 

Toch is ze van mening dat je wel degelijk kunt sturen: ‘je kijkt naar wat er is aan vorm en planten en 
op basis daarvan maak je keuzes.’ Het is dus belangrijk te kijken naar waar je prioriteiten liggen, 
maar tegelijkertijd dien je rekening te houden met wat de grond te bieden heeft. Tonckens omarmt 
de tijd die bloemen bijvoorbeeld nodig hebben om te groeien. Ze noemt haar bloemenweide ook wel 
een ‘groene kathedraal’. Vroeger kostte het immers jaren voordat een kathedraal was gebouwd: 
hetzelfde geldt voor een bloemenweide. Tonckens is gefascineerd door hoe de vegetatie van een 
bloemenweide kan veranderen doordat het weer nu eens koud is, dan weer nat en dan weer droog. 
Door de veranderende vegetatie ontstaan patronen in de wei. Door niet in te grijpen, ontwikkelt de 
tuin zich organisch. De factor tijd is voor Tonckens dan ook heel belangrijk. Als voorbeeld noemt ze 
mooie plekken in Friesland die zo mooi zijn omdat de planten die er staan er al heel lang aanwezig 
zijn. ‘Niets is zo mooi als tijd’, aldus Tonckens, die stelt dat we niet alleen de jeugd moeten omarmen, 
maar ook oude bomen nodig hebben omdat er karakter zit in tijd. Bij het aanleggen van een tuin is 
het dus essentieel na te denken over de vraag of de tuin de tand des tijds zal kunnen doorstaan. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  




