
‘Een tuin is de ultieme  
metafoor van het leven’

‘Mijn doel  
is om  

mens en  
natuur  
samen  
te laten  
werken.’
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et algemene beeld 
dat er heerst over 
een mooie tuin is 
in mijn ogen te 
bedacht. Wat je 
ziet in de tuin-
programma’s op 
televisie vind ik 
vaak afschuwe-
lijke plekken. Al 

het leven is eruit geslagen. Ze zijn een decor 
waar je als mens nauwelijks aan mee kunt 
doen. Ik zie de tuin juist als een ruimte die je in 
kunt nemen. Dat is uiteindelijk wat velen ook 
willen. Vanuit romantisch oogpunt hebben 
veel mensen voor hun tuin een plek op de  
camping voor ogen, waarbij ze vanuit hun 
hangmat de natuur optimaal beleven. Toch 
benadert de doorsnee tuin dat gevoel totaal 
niet. Mijn streven is dat mensen het gevoel  
krijgen in harmonie te zijn met zichzelf en de 
wereld om hen heen. Het liefst maak ik dan ook 
tuinen die tegen een stootje kunnen: je hoeft er 
niet perse veel in te werken. Daarom gebruik  
ik - behalve als erfscheiding - nauwelijks 
hagen, die dwingen me te veel.’’
Frank begon zes jaar geleden De  Vrije Ruimte 
omdat hij dacht dat het anders kon. In zijn 
tuinen zoekt hij naar een plek waar mens en 
natuur samenkomen én samenwerken. „De 
structuur is daarbij het menselijke aspect en de 
kunst is om die in harmonie te brengen met 
het natuurlijke aspect. Je tuin moet jou als mens 
alle aspecten van het buiten zijn kunnen laten 
ervaren, in alle seizoenen. Met mooi weer, 
maar ook met slecht weer. Een overdekte zit-
plek kan een belangrijk onderdeel zijn, maar 
ook zoiets eenvoudigs als een lichte bries. Als je 
een zuchtje wind kunt opmerken door middel 
van een fijne beplanting, beleef je je tuin pas 
echt. Dat maakt een enorm verschil.’’

Metafoor van het leven
De ontwerper drukt ons op het hart dat er ook 
voldoende structuur in zijn ontwerpen zit. 
„Ik maak er geen rimboe van”, lacht hij. „De 
lijnen en elementen die in de architectuur van 
het huis te zien zijn, zie je ook terug in mijn 
tuinen. Daarbij maak ik veel gebruik van het 
driedimensionale aspect. Een tuin heeft 
geen dak en is onbegrensd in hoogte. Door 
bijvoorbeeld hoge balken, ribben, aan te 
brengen, ga je een tuin veel ruimer ervaren. 
Bij voorkeur plant ik in elke tuin minimaal 
één boom, het liefst een fruitboom. Deze 
laat alles zien, je maakt alle stadia mee. Van 
voorjaarsbloesem tot fruitoogst en herfst-
tooi: als mens doe je aan alles mee.’’
De materialen die Frank gebruikt zijn eerlijk. 
„Als ik beton gebruik, ziet het er ook uit als 
beton. Het is wat het is, zonder make-uplaag. 
Ik werk vrijwel altijd met grijze Schellevis-
tegels, omdat ik al het andere al snel kitsch 
vind. Douglas- en robiniahout verweren 
mooi. Die verandering, het verval, vind ik een 
mooi proces. Mensen krijgen ook rimpels als 
ze ouder worden en zullen zich daarmee 
moeten verzoenen. Ik zie de tuin als ultieme 
metafoor van het leven. Het leert je om geduld 
te hebben, dat dingen langzaam gaan. Er 
is concurrentie tussen planten en als tuin-
bezitter toom je de snelle groeier in en geef je 
de langzame groeier ruimte. Je herverdeelt. 
Een andere gaat heel snel en die roep je terug. 
Een tuin zit vol met dat soort dilemma’s, net 
als het leven.’’

Los van alle regels
Als klein jongetje had Frank al zijn eigen 
tuintje, dat was zijn lust en zijn leven. Ergens 
raakte hij de weg naar dat tuintje kwijt, maar 
op zijn 26ste stond hij weer in de tuin. Tien 
jaar later was hij ontwerper en bedrijfsleider 

bij een middelgroot hoveniersbedrijf. „Gek, 
hoe je ook daar dat tuintje weer uit het oog 
kunt verliezen”, concludeert hij. „Ik ben De 
Vrije Ruimte begonnen om alle regels los te 
kunnen laten, om het op mijn manier te 
mogen doen. Ik wilde het gevoel dat ik had als 
klein jochie weer in mijn tuinen vinden. Dat 
is niet eenvoudig. Ik maak het ontwerp en doe 
de aanleg zelf, en de lat ligt altijd hoog omdat 
elke tuin voor mij waardevol is. Het leukste 
aan mijn vak is het zoeken naar een mooi 
evenwicht in die veelzijdige en complexe plek 
die de tuin is. Ik vind het geweldig als ik een 
tuin in loop en het gevoel krijg: het klopt 
hier! Daar is geen recept voor, en het is nooit 
perfect, maar ik zie elke tuin weer als een 
nieuwe kans om dat evenwicht te bereiken.’’

Met De Vrije Ruimte lapt tuinontwerper Frank ter Hedde alle tuinregels aan zijn  
laars. Leven en laten leven, is zijn motto. Vindingrijke plekken, integere  

materialen en veel groen zijn het resultaat.
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