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W
olterinck creëert over-
wegend groene tuinen in 
binnen- en buitenland 
die getuigen van een 
zekere diversiteit, af-
hankelijk van de plek 

en de huiseigenaars. Maar we noteren wel enkele 
typische stijlkenmerken: sobere opbouw, eenvoud 
siert, zichtlijnen zorgen voor ruimtelijkheid, 
sfeervolle tuinkamers om knus in te vertoeven. 
Dicht bij de woning gaat de tuinarchitectuur in co-
relatie met de architectuur. Dieper in de tuin laat 
de ontwerper vooral de omgeving leidend zijn, en 
zo is de cirkel rond, de bloemsierkunstenaar van 
toen heeft nog steeds een hart voor de natuur.

tekst | Patrick Retour/Nicole Polet     foto | Marcel Wolterinck

Je merkt aan de droomhuizen die 
eclectisch ingericht zijn door Marcel 

Wolterinck dat hij ooit zijn neus aan het 
raam is komen steken als flowerdesigner. 

Interieurs van zijn hand hebben een 
band met de natuur. Dat blijkt ook eens 

temeer uit Marcels nieuwste boek getiteld 
‘Designing Your World’. De Nederlandse 
designer schept een wereld voor mensen 

en zijn speelveld is de hele wereld.

Wolterinck 2.0 
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Heel spontaan is de binnenhuisinrichter op een gegeven 
moment ook tuinontwerper geworden. Het is zo dat Marcel 
zijn eigen verhaal is beginnen schrijven en zich als pionier 
heeft getoond op het vlak van binnen en buiten verweven 
tot een uniek geheel. “Het is ook ideaal om het geheel in één 
hand te houden, dan klopt het verhaal.” Wolterinck voert 
steeds de regie over het totaalplaatje en is en blijft er de 
geestelijke vader van. “Het bouwkundig gedeelte gebeurt wel 
onafhankelijk. Maar ik kan het niet laten om me ook daar om 
te bekommeren. Is er een kolom nodig voor de stabiliteit, dan 
zou het kunnen dat ik vanuit esthetisch standpunt zeg: maak 
er maar vier van!”
 
Eigen outdoor-lijn
Tuinen worden van a tot z geconcipieerd zodat het oases zijn 
waar mensen graag neerstrijken. Kunst heeft een plaats in dat 
magnifieke decor, en uiteraard ook exclusieve tuinmeubelen 
en parasols, van Paola Lenti maar ook van Borek by 
Wolterinck, de eigen outdoor-lijn. Die gaat mooi in dialoog 
met het kader rondom. “Ook belangrijk voor mij is dat het 
interieur van het huis goed aansluit bij de buitenruimte. Een 
vloeiende overgang tussen deze twee werelden voelt prettig 
aan en maakt de totale leefwereld groter. We mogen best trots 
zijn op onze collectie. Er zijn trouwens plannen om ze verder 
uit te breiden.” Wordt vervolgd.
 
Designing my world
We hebben recent een huis met 1 hectare grond gekocht 
in Umbrië. Om te renoveren en daar dan te gaan wonen en 
werken.” Oud worden in Italië, klinkt goed. Wat wordt het, 
licht eens een tipje van de sluier… “Voor de huisinrichting van 
mijn nieuwe thuishaven ga ik opteren voor minder stoer en 
zwartwit dan men van mij gewend is. Iets verfijnder.” Wat de 
tuin op het domein betreft, dat kan je wel raden, het wordt 
beslist een oase in harmonie met het huis en de natuur.

Het is een organische 
evidentie om huis en tuin 

te zien als een onlosmakelijk 
vergroeid geheel
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Franse joie de vivre
Stel je even voor: een idyllische ligging aan de Côte d’Azur. Een bonte 

plantenweelde. Een prachtig overloopzwembad. En een dakterras voor een 
onbelemmerd zicht op zee. Als er een hemel op aarde bestaat, dan moet het deze 
villa met adembenemende tuin zijn – een straffe creatie van Marcel Wolterinck.
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Je wordt telkens 
verrast door 
mooie
composities 
van groen en 
interessante
doorzichten
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Hier in deze Wolterinck-tuin in Cap d’Antibes is het jaar in 
jaar uit genieten van vakantie. Als je naar het zwoele zuiden 
van Frankrijk op reis gaat, dan lijkt de tijd altijd een beetje stil 
te staan, en precies dat gevoel van zorgeloze levensvreugde 
overvalt je in dit groene paradijs. Ook hier weer valt op hoe de 
tuin echt het huis omarmt. De houten pergola biedt schaduw, 
maar slaat ook een brug tussen binnen en buiten. Oude 
bomen spaarde men van de kap, inlandse cipressen werden 
aangeplant. De combinatie van een dichte groene vegetatie en 
wolken van siergrassen is een lust voor het oog. 
 
Oord van vertier
De eisen van de bewoners waren niet min. De tuin moest 
dienstdoen als een luilekker vakantieoord, aansluiten bij 
de gemoderniseerde villa, inkijk van de buren weren, zicht 
op zee vrijlaten, een mediterrane sfeer scheppen en water 
integreren. Aan de Côte d’Azur ligt de inspiratie natuurlijk 
voor het rapen. Wolterinck loste de verwachtingen in met een 
vindingrijk ontwerp.

Grenzeloze waterpret
Water is een essentieel element, er is een zwembad en 
elders hoor je de waterelementen borrelen. Via de plage of 
ingebouwde trap daal je af in het verfrissende water. Op de 
houten terrassen aan de infinity pool is volop plek om te 
zonnen, de schaduw op te zoeken of een feestje te houden. 
In de tuin overheersen groen en blauw. De Agapanthus in 
keramische potten, de Cipressen en de zeedennen, Pinus 
pinaster, maken het plaatje compleet.

www.wolterinck.com

Zo garanderen de 
bomen en beplanting 
voldoende privacy 
maar zónder het uitzicht 
op de zee te belemmeren


