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Achterhoeker
ontwerpt voor
de allerrijksten

Bloemist werd hij, zoals hij als jongetje in Groenlo al
wist. Op een dag ontwierp hij met een potloodje op een
papiertje een erker en zo werd Marcel Wolterinck
daarnaast een designer van wereldfaam. „Ik ben een
superbevoorrecht mens.”

Marcel Wolterinck, als designer         

Dus moest dit jacht in het boek. Maar de klant
zat dan weer in Miami of ergens anders. Als hij
een keer bij Mallorca zou liggen, zou het kun-
nen. Daar heb ik op gewacht. Maar dan ben je zo
weer twee jaar verder.”

De foto’s laten meteen de wezenskenmerken
van ‘een Wolterinck’ zien. In zijn eigen woor-
den: ingetogen, heel aards in materialen, het
glimt niet, veel herhaling, niet te veel soorten.
En inderdaad: Japanse sfeer, alles ademt rust uit.
„Dat is het woord dat hier het meest valt: rust.”

Dit is geen wereld die middelmaat wel goed
vindt, dat is evident. „Ik kies de allermooiste
kwaliteit. De mooiste producten en spullen.
Leersoorten, massief brons. Maar niet te veel de-
tails. Gewoon simpel. Het geheel moet kloppen.”

Bloemist was hij, bij Joop Izaks in Doetin-

chem, van de nog altijd gerenommeerde zaak
Louise Aalbers. „Ik kwam met Joop in gesprek
over het eventueel overnemen van de zaak. Toen
was ik 25 of zo. Daar vond hij mij wel geschikt
voor. Aan het einde van het eerste serieuze ge-
sprek zei hij dat zijn drie zonen er op dat mo-
ment geen oren naar hadden, maar als ze dat
over een aantal jaren wel zouden hebben, zij de
voorkeur zouden krijgen.”

Marcel Wolterinck had genoeg gehoord. Dit
ging niet werken. „Ik zei: ‘Joop, dan zijn we eruit.
Ik doe dit niet. Ik ben ondernemer. Ik wil dit
doen, maar niet op deze manier. Morgen ga ik

THEo HAkkErT

I
n de tuin van de designstudio annex woon-
winkel van Marcel Wolterinck (60) stuite-
ren de zaden over tafel. Plons! Precies in een
glas water. Ze vallen uit vier huizenhoge
bomen. Welke het zijn? Uiteraard weet hij

dat. Marcel Wolterinck mag een wereldwijd
toonaangevend ontwerper zijn, zijn achtergrond
als bloemist uit de Achterhoek zal hij nooit ver-
loochenen. „Het zijn paulownia tomentosa.”
Anna Pawlonabomen. Hij heeft ze zelf gepoot,
achttien jaar geleden, nadat de burgemeester van
Laren (NH) er persoonlijk voor had gezorgd dat
Wolterinck hier ruim mocht bouwen. „Hij zei
dat ik zo veel voor Laren betekende dat ik ont-
heffing kreeg om groter te bouwen dan eigenlijk
was toegestaan.”

Hij zette twee gebouwen op de kavel. Beide in
een stijl die Aziatische invloed laat zien. Met een
eenvoudige tuin ertussen. Met groen, grind en
een grote tafel. En vier bomen die een dek vor-
men en het vandaag zaden laten regenen. 

Hier zit een selfmade man. Vanuit de bloe-
menwereld heeft hij zich, eigenlijk zonder het te
zoeken, ontwikkeld tot designer. „Mooie plek”,
zei hij op een dag tegen de bewoners van een La-
rense villa waar hij bloemen kwam afleveren.
„Mooie plek, jammer dat het zo donker is.” Hoe
zou hij het dan doen? „Achterkant eruit en we
maken er een serre aan.”

Op een papiertje tekende hij met potlood hoe
hij het zag. Toen de serre een feit was, infor-
meerden anderen.En nu, grofweg dertig jaar la-
ter, heeft Marcel Wolterinck vijfentwintig men-
sen in dienst - onder wie negen architecten en
ontwerpers - en ontwerpt en verbouwt hij met
zijn team huizen en tuinen over de hele wereld.
Een villa aan een strand in Uruguay, een huis op
de flanken van de Mont Blanc, appartementen in
Parijs, vakantiehuizen op Mallorca en Bonaire,
een oude dokterswoning in Lichtenvoorde.

Alleen stalen romp
En een jacht. Een opdracht waarmee hij zo ver-
guld was, dat het boek Designing Your World -
zijn tiende - waarin hij recente opdrachten wil -
de verzamelen, twee jaar moest wachten. „Het is
een driedeksjacht van 53 meter lang. Ik had eer-
der wel refits gedaan, maar nooit een jacht van
scratch. Al moet ik erbij zeggen dat ik in het pro-
ject stapte toen de stalen romp er al was. Ik kon
alleen de wastafel geen andere plek geven. Ver-
der was er niks. De hele look and feel konden wij
doen. Dat is uniek. Een nieuwe markt voor mij.

S
oms moet je dingen denken. Soms moet je dingen
niet hardop zeggen die je denkt. Je kunt denken:
het is leuk voor mijn kind als het naar Avonturen-
park Hellendoorn zou gaan. Vervolgens moet je
een vel papier pakken en hierop een giraffe teke-

nen. Of een verhaal verzinnen over een bakker die praat-
zieke krentenbollen verkoopt. Of blauwe bessen gaan pluk-
ken in Langeveen en deze door het pannenkoekenbeslag
roeren.

Maar je moet niet zeggen: ‘Zou je naar Avonturenpark
Hellendoorn willen, lieverd?’ Want dan zegt een kind
nooit: ‘Mama, dat hoeft niet. Het bos is ook prachtig. Vooral
nu alles in bloei staat. Dan kunnen we samen luisteren naar
het kloppen van de bonte specht. En ik wil graag de botani-

sche namen leren van alle
planten die we onderweg te-
genkomen. Laat ons blade-
ren plukken. Dan maken we
thuis een heus herbarium.
Het voordeel van het bos is
ook dat we minder in de ver-
leiding komen om frisdrank,
ijs en friet te nuttigen. Maar
we kunnen ook thuisblijven.
Dan kom ik eindelijk toe aan
dat boek over het ontstaan
van het heelal.’

Nee, dat zegt een kind dan
niet. Als een kind ‘Hellen-
doorn’ hoort, springt het de
hoogte in en stoot schuim-
bekkend de woorden ‘acht-
baan over de kop’ uit. Dan
weet je dat je de gevolgen
van je vraagstelling moet
dragen. Het is geen optie om
te zeggen: ‘Zou je naar Hel-
lendoorn willen?’ Om ver-
volgens af te sluiten met:
‘Nou, ik mooi niet.’

Een aantal dagen later slof
je door een pretpark. Met
vier kinderen weliswaar.
Want je had bedacht dat het
ook leuk was om neefjes en
nichtje mee te nemen. Nu
het leven als podium-artiest
op een laag pitje staat, is het
zaak je op andere vlakken te

ontplooien. In de hoedanigheid van leuke tante bijvoor-
beeld. (Ik sta normalerwijze bekend als de biologische riet-
suikertante.)

Een pretpark is niet anders dan een lawaaierig reservaat
propvol kleine en grote mensen die er genoegen in schep-
pen om flink rondgetold, op de kop geslingerd en in volle
vaart naar beneden geschoten te worden. Een pretpark is
niets anders dan een opeenhoping van mensen die het niet
deert om 45 minuten in een wachtrij te staan voor een twee
minuten durende attractie met de naam Rioolrat. Een pret-
park is een plek waar de coronaregels op schrift gepredikt
worden, maar in de praktijk onhaalbaar blijken. Kwestie van
een te hoge bevolkingsdichtheid en de gemakzucht van de
recreant.

In de hoedanigheid van leuke tante zat ik het gros van de
tijd, als hoeder van de jasjes en tasjes, op een bank of kei,
wachtend op de blije gezichten van kleine mensen die mij
zeer dierbaar zijn. En dat was een nobele taak. Of, zoals dat
heet: ‘Je doet het voor de kinderen.’

Maar patat en kaassoufflé met mayo eten en meteen
daarna plaatsnemen in de middelpuntvliedende kracht van
de Tarantula Magica. Dat had ik nooit moeten doen.

Uit het relaas van
een thuisblijver

Nathalie

Cabaretier Nathalie Baartman legt vanuit Borne
de vinger op wat ons bezighoudt.

Naar een
pretpark?
Je doet
het
voor de
kinderen

Alles ademt rust uit. 
Dat is het woord dat hier
het meest valt: rust
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portefeuille. Corona heeft niet veel negatieve in-
vloed gehad. „Iedereen zat thuis en ging naden-
ken over dat huis.” Voor elk project stelt hij een
team samen. Hij geeft zijn visie en brainstormt
mee. Niet gek voor een man die als jongetje van
6 in Groenlo al wist dat hij bloemist zou worden.
„Op mijn 12de riep ik het nog. En ik ben het ge-
worden.” 

Klanten in Achterhoek
De band met de Achterhoek is en blijft. „Mijn fa-
milie woont er. Maar ik zou nooit meer terug
willen. Ik heb ook klanten in de Achterhoek, het
landschappelijke vind ik daar heel mooi. Maar ik
houd toch meer van het internationale gevoel.
Het dynamische. Mensen uit de hele wereld ko-
men hier. Hier wonen veel succesvolle mensen
die iets te vertellen hebben. Een half uurtje van
Schiphol. Ik leef in de tuin van Amsterdam.”
Het Laren van Noord-Holland is verder net zo

landelijk als het Gelderse Laren, daar niet van.
Café Het Bonte Paard, aan het eind van de straat,
had net zo goed in Gelderland kunnen staan.
Marcel Wolterink lacht en knikt. „Alleen de in-
woners zijn anders. Dat spreekt mij erg aan. Mijn
doelgroep zit hier.”
Terwijl de zaden van de paulownia tomentosa

nog vrolijk omlaag knallen, haalt hij zijn mo-
biele telefoon. Dit moet hij werkelijk laten zien.
Zijn recente aanwinst. „Ik ga in Italië wonen”,
zegt hij glunderend. Buiten Todi, het heuvel-
stadje bij Spoleto en Perugia, heeft hij een oude
boerderij gekocht, uit 1880. Met groot enthousi-
asme scrollt hij door de foto’s en het ontwerp
van de moderne aanbouw die hij mag toevoe-
gen. „Ik wil iets voor mezelf neerzetten.”
De oude boerderij laat hij zo veel mogelijk in-

tact. „Er komt binnen alleen een trap. Nu moet
je, wat je vaak ziet in Italië, met een trap buiten-
langs. Het is verder zo sober. Mooi door eenvoud,
precies hoe ik altijd ontwerp.”
In het nieuwe deel, waar groen tegenaan zal

groeien, komen een zwembad en een fitness-
ruimte. ,,Een prachtige plek met zicht op de stad,
op Todi. Een feestje. Verder heb ik geen haast,
hoor. Dit gaat zo jaren duren voordat het klaar is.
Ik ben er nog niet aan toe om nu te stoppen.”
Want ja, alles is gaaf. „Ik vind het nog steeds fan-
tastisch. Er is zo veel wat ik leuk vind. Ik ben een
superbevoorrecht mens. Als je alles kunt doen in
je leven wat je leuk vindt, zalig toch?”

Marcel Wolterinck: Designing Your World.
352 pagina’s, hardcover, rijk geïllustreerd.
Uitgeverij Terra, 85 euro.

gelijk naar de makelaar, zet mijn huis te koop en
ga ergens anders naartoe’. Ik wilde niet in de
Achterhoek blijven.” Zijn vrouw Anja, tot kort
daarvoor secretaresse bij de toenmalige zuivelco-
öperatie Coberco in Zutphen, liet zich scholen in
de bloemisterij. Ze gingen een eigen zaak begin-
nen. „Ergens in het midden van het land.”

Bush en Clinton
Op een zaterdagavond dat jaar reden ze Laren in.
,,We keken elkaar aan en binnen twee minuten
zeiden we: dit is het. De kwaliteit van Laren, het
winkelniveau, de ligging, de sfeer. We konden
alles afvinken. We hebben een bloemenzaak
overgenomen. Al snel hadden we klanten tot in
Duitsland en België aan toe en deden we de aan-
kleding bij banketten van Bush en Clinton. Daar
haalden we het NOS Journaal mee. Onze naam
ging snel rollen, daar hebben we lekker gebruik
van gemaakt.”
Ho ho, niet zo snel. Bush en Clinton? „Via

Bloemenbureau Holland liep dat. Dat gaat over
de export. Ze zochten mensen die dingen kon-

    wereldvermaard, blijft ook gewoon een jongen uit Groenlo

� In 1960 geboren in
Groenlo als tweede zoon
in het gezin met vier kin-
deren.
� Volgt opleiding bloem -
sierkunst aan de Tuin-
bouwschool.
� Werkt na z’n opleiding
bij Bloemsier kunst Loui -
se Aalbers (Doetinchem).
� Op z’n 22ste getrouwd
met Anja Mellink uit Lich-
tenvoorde. Ze krijgen
twee dochters.
� Begint in 1986, samen
met z’n vrouw, een bloe-
menzaak in Laren (N-H).
� Stapt ook in het wo-
ning- en interieurdesign,
begint in 2003 een eigen
zaak op dat vlak in Laren.

Marcel Wolterinck 

Marcel Wolterinck ontwerpt en verbouwt hui-
zen en tuinen over de hele wereld. Zelfs jachten
‘liggen’ bij hem op de tekentafel. 
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Ik kon alleen de wastafel
geen andere plek geven.
Verder was er niks

den doen in het buitenland. Al snel had ik in
Amerika vijf exposities en decoraties voor diners
gedaan.” Begin 30 was hij toen nog maar.
Als autodidact heeft Wolterinck zijn werk-

wijze nooit veranderd. „Ik werk nog altijd met
potlood en gummetje. Ik weet wat ik wil. Ik weet
hoe het eruit moet zien. Alles wat je niet ziet -
fundering, constructies, de hele rataplan - inte-
resseert me geen moer. Dat laat ik wel door ex-
ternen doen. Ik ben niet opgegroeid met de com-
puter, beheers de programma’s niet. Mijn mede-
werkers wel, maar ik ben een vrije vogel.”
Het bedrijf heeft momenteel 88 projecten in
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