-3Floating garden at the Boulevard Art Festival
2014, Tainan

Drijvende Tuinen

Floating Gardens

Als architect in Rotterdam zie ik
het thema water steeds meer
aandacht vragen. Door klimaatveranderingen zal de zeespiegel
verder stijgen en moeten we het
water ruimte geven. Tegelijkertijd blijft de bevolking in de
steden van de Nederlandse Rijndelta naar verwachting groeien.
Vooruitlopend op deze ontwikkelingen zijn grootschalige plannen
in de maak waarin water een
prominente rol speelt, zoals een
drijvende woonwijk in de Rijnhaven van Rotterdam.
Wonen maakt deel uit van deze
plannen, maar ook voedsel verbouwen en recreatie.

As an architect in Rotterdam, I
see the theme ‘water’ draw more
and more attention. Due to climate change, sea levels will continue to rise and we need to
make space for the water. Meanwhile, the population of the
Dutch Rhine Delta cities is
expected to continue to grow.
In anticipation of these changes,
large-scale plans are being
developed in which water plays
a prominent role, for instance a
ÛOATINGRESIDENTIALNEIGHBOURhood in the Rotterdam Rijnhaven. These plans include
housing as well as growing food
and creating leisure facilities.

Vanuit mijn interesse voor stedelijk groen vroeg ik me af hoe je
groene ruimte kunt creëren tussen drijvende bebouwing. Drijvende tuinen? Zijn die duurzaam
dan en waar drijven ze op?
Groeien er ook bomen? Tijdens
mijn speurtocht ontdekte ik al
snel dat er in allerlei culturen
redenen zijn om drijvende tuinen
te maken - en dus ook technieken om ze te realiseren. Tot mijn
verbazing bestond er geen literatuur over. De BNA bood mij de

As I am interested in urban
green, I wondered how one
could create green spaces
AMONGÛOATINGBUILDINGS&LOATing gardens? Are they sustainable and what would keep
THEMAÛOAT7ILLTREESGROWON
them as well? During my quest, I
soon discovered that many culTURESHAVEREASONTOMAKEÛOATing gardens and as a result,
there are many techniques with
which to realize them. To my
surprise, there was no literature
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gelegenheid samen dit boekje te on the subject. The BNA offered
maken in de vorm van een
me the opportunity to jointly
Freestyle-uitgave.
create this book in the form of a
Freestyle publication.
Eeuwen geleden pasten de Azteken het concept van drijvende
4HE!ZTECSAPPLIEDTHEÛOATING
tuinen al toe om land te creëren garden concept to create land for
voor het verbouwen van voedsel. the growing of crops many
Vandaag de dag dienen ze in
centuries ago. These days, such
stedelijke gebieden vaak als
green spaces often serve as
groenplaatsen waar mensen re- recreational areas for people
creëren. Het fenomeen drijvende living in urban environments.
tuin is dus niet nieuw, maar we 4HOUGHASAPHENOMENONÛOATkunnen er wel vernieuwende
ing gardens are hardly new, but
antwoorden mee vinden op actu- THEYCANHELPUSÚNDINNOVATIVE
ele vragen.
answers to topical questions.

Voor deze publicatie selecteerde
ik elf drijvende tuinen van over
de hele wereld die op een unieke
en vooruitstrevende manier laten
zien hoe je groene ruimte kunt
creëren op het water. Oude en
nieuwe voorbeelden, elk met
hun eigen verhaal. Van deze tuinen beschrijf ik behalve de
ontstaansgeschiedenis ook de
constructie. Het essay ‘De Ark
van Noach’ belicht verschillende
denkrichtingen rondom drijvend
groen en biedt boeiende toekomstvisies. Een weerslag van
interviews met makers van drijvende tuinen is opgenomen als
talks. De focus ligt echter op het
maken van drijvende tuinen. Ik
hoop met dit boekje andere
stadsbewoners en ontwerpers te
inspireren daar zelf mee aan de
slag te gaan.
Tanja Lina

Floating tulips in the Delftsevaart
2014, Rotterdam

For this publication, I selected 11
ÛOATINGGARDENSFROMAROUNDTHE
world that demonstrate unique
and progressive ways to create
green space on the water: old
and new examples, each with its
own story. Of these gardens, I
describe both genesis and
construction. The essay ‘Noah’s
Ark’ will shed light on different
schools of thought with regard to
ÛOATINGGREENANDOFFERFASCINATing visions of the future. Interviews with the makers of the
ÛOATINGGARDENSAREINCLUDEDAS
talks. However, the focus is on
THEMANUFACTUREOFÛOATINGGARdens. I hope this book will
inspire other city dwellers and
designers to start creating their
own.
Tanja Lina
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NOAH´S ARK
Essay

Eén van de eerste naslagwerken
in de historie over drijvende
bouwwerken is een bijbelverhaal. In Genesis wordt Noach
uitverkoren om een ark te bouwen volgens exacte afmetingen:
135 meter lang, 22 meter breed
en 13 meter hoog. Daarop is
plaats voor zijn gezin, twee
exemplaren van alle dieren op
aarde en genoeg voedsel om een
150 dagen durende zondvloed te
overleven. In zekere zin hebben
de mensen achter de projecten
in dit boekje iets gemeen met
Noach: ze voelen een roeping om
drijvend te bouwen.

/NEOFHISTORYmSÚRSTREFERENCE
BOOKSTOMENTIONÛOATINGCONstructions is a Bible book. In
Genesis, Noah is chosen to build
an ark to exact dimensions: 135
m long, 22 m wide and 13 m
high. It will accommodate his
family, two specimens of each
animal species on the planet and
enough food to survive a 150-day
ÛOOD)NASENSE THEPEOPLE
behind the projects in this book
have something in common with
Noah: they are called upon to
BUILDSOMETHINGTHATWILLÛOAT

Drijfmateriaal

/NCEUPONATIME ÛOATINGGARdens were built from natural
materials. Plants, reed and clay
were often readily available in
and around the water. Nowadays, other materials play an
important part. Contemporary
designers creatively use what is
on hand: a disused ship, for
example, or the waste that
pollutes our waters, rivers and
OCEANS,OOKATTHE0ACIÚC
Ocean, for instance, which has a
plastic soup in it covering
between 700,000 and 1,500,000
km2. In our time plastic, polystyrene foam in particular,

Lang geleden werden drijvende
tuinen opgebouwd uit natuurlijke materialen. Planten, riet en
klei waren vaak makkelijk te vinden in en rondom het water.
Tegenwoordig spelen andere
materialen een belangrijke rol.
Hedendaagse ontwerpers maken
op een creatieve manier gebruik
van wat er voorhanden is. Bijvoorbeeld een in onbruik geraakt
schip of afval dat onze wateren,
rivieren en oceanen vervuilt. Kijk
naar de Grote Oceaan, waar een
plastic soep drijft van tussen de

Floating Material

From the 1970s to the day he
died in 2009, Dutch artist and
raft builder Robert Jasper Grootveld devoted himself to building
polystyrene foam rafts. He made
them in any required size and
planted them with both high and
low vegetation. He thought rafts
were a godsend for anyone
worried about the Flood. There
appeared to be little interest in
his vision. However, the building
technique Grootveld developed
did inspire others. Arie Taal
(p. 18, 66), Arno Baan (p. 40) and
Bart van Bueren (p. 100) each
made use of it in their own way.
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De Nederlandse kunstenaar en
vlottenbouwer Robert Jasper
Grootveld wijdde zich vanaf de
jaren zeventig tot zijn dood in
2009 aan het bouwen van vlotten
met piepschuim. Hij vervaardigde ze in elke gewenste grootte
en beplantte ze met zowel hoge
als lage begroeiing. Volgens hem
betekenden vlotten een uitkomst
voor iedereen die zich zorgen
maakte over de zondvloed. Er
bleek weinig belangstelling te
bestaan voor zijn visie. De door
Grootveld ontwikkelde bouwtechniek inspireerde wel anderen. Arie Taal (p. 18, 66), Arno
Baan (p. 40) en Bart van Bueren
(p. 100) maakten daar elk op hun
eigen manier gebruik van.

constitutes the base material for
MANYÛOATINGGARDENS)NADDITION NEWTECHNIQUESFOREFÚCIENT
ANDSUSTAINABLEÛOATSARECONstantly being developed.
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700.000 en 15 miljoen km2. Plastic, en dan met name piepschuim, vormt in deze tijd het
basismateriaal voor veel drijvende tuinen. Daarbij worden voortdurend nieuwe technieken ontWIKKELDVOOREFÚCIÃNTEEN
DUURZAMEDRIJÛICHAMEN

Visionary Ideas

Space is scarce in many places.
This scarcity often occurs in
urbanized coastal regions, as
people have established cities
Visionaire ideeën
there throughout history in order
TOBENEÚTFROMTHETRANSPORTARuimte is op veel plaatsen een
tional advantages the world’s
schaars goed. Die schaarste doet OCEANSOFFER#REATINGÛOATING
zich vaak voor in verstedelijkte
land meant creating additional
Jasper Grootveld on his floating garden, from beneath the water
Amsterdam, 2009

“IT WASN’T RAINING WHEN NOAH BUILT
THE ARK”
Howard Ruff
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kustregio’s omdat mensen zich
daar door de geschiedenis heen
HEBBENGEVESTIGDOMTEPROÚTEren van de transportvoordelen
die de wereldzeeën boden. Met
drijvend land creëerden ze nieuwe ruimte. Al in de twaalfde
eeuw bedachten de Azteken oplossingen voor de gevolgen van
snelle bevolkingsgroei. Bij dit
volk begint de geschiedenis van
de drijvende tuinen. De Azteken
bouwden ze op een ondiep meer
in een gebied waar ze een stad
wilden stichten.

space. As early as in the twelfth
century, the Aztecs came up
with solutions for the problems
caused by rapid population
GROWTH4HEHISTORYOFÛOATING
gardens begins with these
people. The Aztecs built them on
a shallow lake in an area earmarked for the establishment of
a new city.
Dutch architect Koen Olthuis is
involved in building on the water
through his company Waterstudio. One of his visionary projects is called ‘Seatree’ (p. 13). It
demonstrates that one can make
nature of great biodiversity on a
ÛOATINGCONSTRUCTION"ENEATH
THEWATER ÚSHÚNDFOODANDSHELter. The overgrown levels above
water attract sea birds, like a
ÛOATINGTREE4HE3EATREEISNOT
intended for human use, but
RATHERASARTIÚCIALNATUREFORTHE
densely built cities ashore. New
York has already shown interest.
Densely built-up Manhattan
could do with some additional
nature, and there is still plenty of
space on the water.

De Nederlandse architect Koen
Olthuis houdt zich via zijn bureau Waterstudio bezig met bouwen op het water. Eén van zijn
visionaire projecten heet ‘Seatree’ (p. 13). Het toont aan hoe je
op een drijvende constructie natuur kunt maken met een grote
biodiversiteit. Onder water vinden vissen er voedsel en schuilplekken. De begroeide etages
boven water trekken als een drijvende boom zeevogels aan. De
Seatree is niet bedoeld voor
menselijk gebruik, maar als
kunstmatige natuur voor dichtbebouwde steden aan het water. In Rotterdam, WHIM ArchiNew York heeft al interesse ge- tecture developed a visionary
toond. Het volgebouwde Manplan: a recycled park in the New
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hattan kan wel wat extra natuur Meuse River (p. 16). Using a platgebruiken en op het water is nog FORMWITHTWOÛOATINGARMSTO
ruimte genoeg.
gather in the plastic, large quantities of this synthetic material
In Rotterdam ontwikkelde WHIM are removed from the water.
Architecture een visionair plan: Recycling turns these into a
een recycled park in de Nieuwe composite in the form of a holMaas (p. 16). Met behulp van
LOW AIR ÚLLED HEXAGONALÛOAT/N
een platform met twee drijfarTHEWATER THESEÛOATSCANBE
men die het plastic bijeendrijconnected in a variety of ways.
ven, worden grote hoeveelheden Thus, they form the building
plastic uit het water gehaald. Na BLOCKSFORAÛOATINGPARK
recycling ontstaat een composiet in de vorm van een met
As yet, the plans of Waterstudio
lucht gevuld, zeshoekig hol
and WHIM Architecture only
DRIJÛICHAAM$EZEDRIJÛICHAMEN exist as developed concepts and
kunnen in allerlei variaties met
appealing visualizations. Realizelkaar worden verbonden op het ing them will take time and perwater. Zo vormen ze de bouwsuasiveness. Fortunately, more
stenen voor een drijvend park.
and more parties are willing to
invest in this type of progressive
De plannen van Waterstudio en idea.
WHIM Architecture bestaan
vooralsnog alleen als uitgewerk- To Do
te concepten en aansprekende
visualisaties. Realisatie vergt tijd When visionaries collaborate
en overtuigingskracht. Gelukkig with doers, they can move
durven steeds meer partijen te
mountains. Water architect Bart
investeren in dit soort vooruitvan Bueren made plans for a
strevende ideeën.
ÛOATINGGARDENINTHE4AIWANESE
city of Tainan and built it toDoen
gether with designer Willem van
Doorn. They used waste, polyAls visionairs samenwerken met styrene foam and bamboo
doeners kunnen ze bergen verwashed up by the sea. Their aim

Seatree: a floating tree for nature. Architect Koen Olthuis, Waterstudio
Case study: Manhattan, New York City

Another group of residents
single-handedly began building
ÛOATINGGARDENSINTHERESERVOIRS
on the former grounds of the
DWL in Rotterdam (p. 17). The
team consists of biologist Han
van Hulzen, architect Chiel van
der Stelt and urban pedagogue
Paul Wiese. Despite its characteristic architecture, the former
DWL grounds looked rather bare.
The water in the reservoirs was
NOTUSEDATALL4HEÛOATINGGARdens bring the grounds to life
and increase the involvement of
LOCALRESIDENTS4HEÛOATSARE
made of polystyrene foam
covered in a layer of polyurethane. These are in turn
covered with willow mats that
carry sacks of soil. The sacks are
implanted with a large variety of
local plants from the freshwater
tidal environment. Walking along
the quay walls today, you see
BEAUTIFULPLANTSREÛECTEDINTHE
water.
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Een groep bewoners ging eigenhandig aan de slag met het bouwen van drijvende tuinen in de
waterbassins van het voormalige
DWL-terrein in Rotterdam (p.
17). Het team bestaat uit: Han
van Hulzen (bioloog), Chiel van
der Stelt (architect) en Paul Wiese (stadspedagoog). Het DWLterrein lag er ondanks de karakteristieke architectuur nogal kaal
bij. Met het water in de bassins
werd niets gedaan. De drijvende
tuinen geven het terrein meer leven en versterken de betrokkenheid van buurtbewoners. De
DRIJÛICHAMENZIJNGEMAAKTVAN
piepschuim, ingepakt met een
laag polyurethaan. Daarop liggen

wilgenmatten die zakken met
aarde dragen. De zakken zijn ingeplant met een grote variatie
aan lokale planten uit het zoetwater getijdenmilieu. Als je nu
langs de kademuren van de waterbassins loopt, zie je de prachtige planten weerspiegeld in het
water.

was to create biodiversity that
could grow on waste on a piece
OFARTIÚCIALLAND0ASSERS BYWERE
curious and people even came
forward that wanted to grow
crops there.
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zetten. Waterarchitect Bart van
Bueren maakte plannen voor een
drijvende tuin in de stad Tainan
(Taiwan) die hij samen met ontwerper Willem van Doorn bouwde. Ze gebruikten afval, piepschuim en bamboe dat vanuit de
zee aanspoelde. Hun doel is op
een stukje kunstmatig land biodiversiteit te creëren die zich
kan ontwikkelen op afval. Voorbijgangers zijn nieuwsgierig en
er hebben zich zelfs gegadigden
gemeld om er voedsel te verbouwen.

Your Own Oasis on the Water

4HEÛOATINGGARDENSINTHIS
PUBLICATIONREÛECTCURRENT
issues. They create space for
housing, food production,
recreation, biodiversity and
greening. There are plenty of
ways to stimulate the imagination. The sense of space on
Je eigen oase op het water
THEWATER THEÛEXIBILITYOF
mooring and the attractive
De drijvende tuinen in deze pu- climate for plants and animals
blicatie sluiten aan bij actuele
MAKETHEÛOATINGGARDENA
vraagstukken. Ze creëren ruimte heavenly place. Given suitable
voor wonen, voedselproductie,
ÛOATINGMATERIALANDALOTOF
recreatie, biodiversiteit en verperseverance, anyone can
groening. Er zijn mogelijkheden single-handedly build an oasis
te over die de fantasie prikkelen. on the water.
Het gevoel van ruimte op het
WATER DEÛEXIBILITEITVANDELIGplaats en een aantrekkelijk klimaat voor planten en dieren maken de drijvende tuin tot een
paradijselijk oord. Met geschikt
DRIJFMATERIAALENEENÛINKEDOSIS
doorzettingsvermogen kan iedereen eigenhandig een oase op het
water bouwen.
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- 16 Project in development: recycled park
Rijnhaven, Rotterdam

Floating islands in the former DWL site
De Esch, Rotterdam
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Anping Canal, Tainan, Taiwan
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Een teken van de goden deed de
Azteken besluiten een stad te
vestigen in het moerassige gebied bij het Texcocomeer. Het
drassige terrein leek daar echter
een onmogelijke plek voor. De
Azteken legden daarom drijvende tuinen aan, CHINAMPAmS genaamd. Die boden ruimte om de
groeiende populatie te voeden
en werden de basis voor de welvarende gemeenschap van het

After a sign of the gods, the
Aztecs decided to establish a
city in the marshy area near
Lake Texcoco. The wetland area,
however, looked like an impossible location for such an undertaking. The Aztecs therefore deCIDEDTOCONSTRUCTÛOATING
gardens they called chinampas.
These provided space to grow
crops for the increasing population and became the basis for

latere Mexico Stad. Het woord
chinampa komt van het
Nahuatl-woord CHIN»MITL. Het betekent ‘vierkant van stokken’. De
naam verwijst naar de vorm: in
vierkante constructies van stokken, bedoeld om de grond vast te
houden, werd klei geschept.
Goed beschouwd zijn chinampa’s
niet echt drijvende tuinen. De
velden werden aangelegd op de
ondiepe bodem van het meer.
Gevlochten takken en klei hielden de vegetatielagen bij elkaar.
De Azteken verbouwden er gewassen zoals maïs, katoen, pom-

Drawing of the city of Tenochtitlan (now Mexico City), built up with
chinampas

the prosperous community of the
later Mexico City. The word chinampa comes from the
Nahuatl-word CHIN»MITL meaning ‘square of sticks’. The name
refers to their shape: clay was
shovelled into rectangular constructions of sticks that were
supposed to keep the soil in place.
All things considered, chinamPASARENmTACTUALLYÛOATING
GARDENS4HEÚELDSWERECONstructed on the bottom of the
shallow lake. Braided branches
and clay held the layers of vegetation together. The Aztecs grew
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Chinampas, the ‘floating
gardens’ of the Aztecs
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Chinampa’s, de ‘drijvende’
tuinen van de Azteken

Man working at a chinampa in the evening
Xochimilco, Mexico City
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