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De bijzondere aandacht voor groen zit in de genen van tuin -
ontwerper Ine Voets. Haar opvattingen kregen zo’n dertig jaar
geleden vorm tijdens haar opleiding. Ze houdt van eenvoud,
zonder onnodige tierelantijntjes. In de geest van Mien Ruys.
“Het is belangrijk om trouw te blijven aan jezelf.”

i n e  vo e t s

tekst paul geerts

“er loopt een
groene draad
door mijn leven”



TUINPRO 03-2010 33

P R O F I E L

Een eenvoudig lijnenspel zonder complexe tech -
nische elementen en met gebruikmaking van
zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Het is de
stijl die tuinontwerper Ine Voets (53) zo’n dertig jaar
geleden tijdens haar studie heeft meegekregen.
“En dat”, zegt ze, “is nog steeds vaak mijn vertrek-
punt.”

Het was de tijd van Mien Ruys, de tuinarchitect die
in de jaren zeventig een belangrijke bijdrage lever-
de aan de ontwikkeling van de Nederlandse tuin.
“Ik gebruik veel rechte lijnen. Misschien heb ik dat
van haar”, zegt Voets, die tien jaar geleden haar
bureau INVO startte in Nijmegen. “Vooral bij wat
kleinere tuinen kun je met rechte lijnen een over-
gang maken van woning naar tuin. Met zichtlijnen
probeer ik diepte te creëren. Daar wordt de tuin
spannender van. Maar symmetrie? Daar hecht ik
niet aan.”

Geen tuin is hetzelfde, zegt ze ten overvloede.
Zowel de tuin zelf, als klant en ligging spelen
volgens haar een rol bij uit het uiteindelijke lijnen-
spel. Ze wijst op een project in Groesbeek dat ze
onder handen heeft. “De woning is altijd het
vertrekpunt. In dit geval sluit de tuin aan op een
prachtig natuurgebied. De uitdaging is om die twee

met elkaar te verbinden. Dat hoeft niet  met rechte
lijnen. Sommige huizen vragen om een vriendelijke
tuin met kronkelende paden, juist omdat ze zo
on persoonlijk zijn.”

GROENE BELEVING
Ze is niet ongevoelig voor trends, maar volgen
doet Voets ze niet echt. “Ik laat me wel inspireren,
maar kijk het liefst even verder. Ik bezoek bijvoor-
beeld graag exposities die weinig met de tuin
te maken hebben. Het is vooral belangrijk om trouw
te blijven aan jezelf. Een minimalistische tuin
kan prachtig zijn, maar het gaat bovenal om de
be leving. Hoe hard de tuin ook is, de beleving moet
groen zijn.”

Ze vervolgt: “Gaat het om de lijnen, dan is de tuin
zeker een verlengstuk van de woonkamer. Toch
maken groen en natuurelementen de sfeer er
totaal anders. Daarom werk ik bijvoorbeeld niet
veel met groenblijvende planten. Ik vind juist dat je
de seizoenen mag zien.”

Die voorliefde voor groen heeft ze al lang. Voets:
“Mijn ouders hadden een grote tuin waarin ik
mijn eigen projectjes had. Als kind creëerde ik al
kleine landschapjes met mos, slakkenhuisjes en

takken.” De keus voor de hbo-opleiding Tuin -
architectuur en Landschapsinrichting aan de RHSTL
in Boskoop kwam dan ook niet uit de lucht vallen.
“Ik heb even overwogen om naar een kunst -
academie te gaan, maar dat leek me te vrij. Als
ik iets maak, moet het ook functioneel zijn”, vindt
Voets.

CREATIEVE PRAKTIJK
Toch gooide ze na anderhalf jaar gedesillusioneerd
de handdoek in de ring. “Het was me te veel
theorie. Daarom ben ik overgestapt naar de mbo-
opleiding, omdat ik zag hoe creatief ze daar bezig
waren. Maar ik miste de uitdaging. Ik werkte onder
mijn kunnen. Ik heb altijd gedacht dat ik het ont-
werpen in de praktijk kan leren.”

Maar die praktijk liet op zich wachten, omdat de
arbeidsmarkt na haar afstuderen in 1980 op z’n
gat lag. Haar eerste stappen op de arbeidsmarkt
zette ze uiteindelijk bij de plantenziektekundige
dienst in Boskoop. “Je moest het doen met wat
voorbij kwam. Het was sowieso al heel wat als
je een baan in het groen wist te bemachtigen”,
kijkt Voets terug. “Incidenteel ben ik wel altijd blij-
ven ontwerpen, waardoor ik de ontwikkelingen ben
blijven volgen.”

“De beleving
moet groen zijn”
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“De klant moet zich in zijn tuin thuisvoelen”
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Bij Staatsbosbeheer Utrecht werd ze vervolgens
iepziektecoördinator. Ze moet nog lachen om de
functieaanduiding. “Maar het was een leuke baan.
Ik kwam op landgoederen waar ik het bestaan
niet eens van wist.” Pas toen ze bij Paswerk
Bedrijven in Haarlem ging werken, kwam het
ontwerpen om de hoek kijken. “Daar was ik een spin
in het web. Ik had contact met collega’s, met leve -
ranciers, hoveniersbedrijven en opdrachtgevers,
maar ik heb ook folders ontworpen en acquisitie
gedaan.”

Begin jaren jaren negentig vertrok ze vanwege
de liefde naar Zuid-Duitsland. Voets: “Toen ik
7,5 jaar later terugkwam, was alles helemaal
anders. Mensen hadden geld en de tuinbranche
was enorm gegroeid. Ik dacht: wat is hier gebeurd?”
Hoewel ze pas twintig jaar na haar afstuderen haar
eigen bureau begon, koestert ze de ervaring. “Er
loopt geen rode, maar duidelijk een groene draad
door mijn leven. Mijn hart en ziel liggen bij het
groen, dat kan ik niet ontkennen.”

Zo’n tien jaar geleden vatte ze dan ook de koe
bij de hoorns. “Ik heb hoveniers gebeld en een
website ontwikkeld”, vertelt Voets. “Daar was ik
heel snel mee. Mijn eerste klanten heb ik via die
website gekregen. In het begin werkte dat nog,
maar na verloop van tijd had iedereen een site.
Ik heb ook geadverteerd via Google AdWords,
toen ‘tuin ontwerp’ nog voor vijf cent ging. Ook
daar was ik snel mee, evenals met mijn eigen blog.”

NIEUWE MEDIA
Jezelf presenteren op een manier die bij je past,
daarin schuilt volgens Voets de kracht van nieuwe
media. “Onlangs werd ik voor een tuinontwerp
gebeld door een potentiële klant. Die was nogal
terughoudend omdat hij niet wist wat mijn stijl
was. Het is handig als je zo iemand kunt door -
verwijzen naar de website, omdat de meeste
klanten het moeten hebben van plaatjes.” Dat is
niet verwonderlijk, meent Voets. “Er is tegenwoor-
dig enorm veel keus.”

Gaat het om harde materialen, dan heeft Voets
een voorkeur voor beton. “Omdat het een tijdloos
en natuurlijk materiaal is”, zo legt ze uit. “Neem
de betontegels van 30 bij 30, die gaan al jaren
mee. Het leuke van beton is dat het een echt
Hollands product is.”

In veel van haar ontwerpen tekent Voets, die zelf
begenadigd beeldhouwer is, een plek in voor kunst.
“Opdrachtgevers staan daar niet bij stil, maar ze
vinden het wel leuk. Natuurlijk is mijn inbreng
bepalend, maar uiteindelijk staat de klant voorop.
Die moet zich in de tuin thuis voelen.”

ine voets
06-18172077
www.invo-nijmegen.com




