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Groene Gast

Marieke Daalder
Op welke bijzondere plek zit u?

Hoe bent u in het vak beland?

„In Emma’s Hof, een tuin die tot
stand is gekomen op initiatief van
buurtbewoners. Een groene plek
midden in Den Haag, waar mensen
elkaar ontmoeten en ook vogels en
insecten de ruimte hebben.’’

„Toen ik twintig was, werkte ik
met jongeren in problematische
thuissituaties. Dat was zwaar en
na een paar jaar besloot ik een
wereldreis te maken, die me bijna
fataal werd toen ik malaria tropica
kreeg. Eenmaal terug in Nederland
belandde ik in de achtertuin van
mijn toenmalige partner, waar ik
mezelf weer terug vond door te
gaan tuinieren. Bij de eerste schep
in de grond stuitte ik op een berg
oude ijsselsteentjes waar ik vervolgens bestrating en muurtjes mee
maakte. Dat vond ik zo leuk, dat
ik besloot de avondopleiding tot
hovenier te volgen.’’

Biodiversiteit is belangrijk in uw werk.

Marieke Daalder heeft sinds
1995 een eigen hoveniersbedrijf in Den Haag.

„Klopt, ik werk vanuit een ecologische visie en ontwerp, maak
en onderhoud graag ’levende’
tuinen. Ik wil iets betekenen
voor de biodiversiteit. Ook vind
ik het belangrijk dat er in een
tuin het hele jaar door spannende
dingen te zien zijn, zoals bladcontrasten en kleurcombinaties. Bovendien valt er nog veel
te winnen op het gebied van de
verstening. Ik hoop daar met mijn
natuurlijke tuinen een kleine bijdrage aan te leveren.’’

Is het een voordeel om in dit vak een
vrouw te zijn?
„Soms wel, maar soms ook niet
omdat mensen denken dat ik niet

sterk genoeg ben. Maar als het
werk te zwaar wordt, besteed ik
het gewoon uit. Hoewel ik niet wil
generaliseren, zie ik dat mannen
soms meer gericht zijn op de
bestrating, terwijl vrouwen juist
meer interesse hebben in planten.
Ook denk ik dat vrouwen meer oog
hebben voor detail. Maar er zijn
gelukkig veel uitzonderingen!’’

Gaat u in 2016 dingen anders doen?
„Ik heb me voorgenomen om meer
inheemse planten toe te passen;
deze planten hebben een belangrijke functie voor het behoud van
bepaalde vlinder- en bijensoorten.
Dat zal wel wat meer inspanning
vragen, omdat er hier in de buurt
geen kwekers zijn die speciaal
gericht zijn op inheemse planten.
Maar ik ga me er zeker hard voor
maken!’’ <
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