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Glooiend en strak van laag naar hoog
Recreatiemogelijkheden voor de omwonenden en aansluiting 
op de omgeving. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van 
het ontwerp dat Fernando González voor een park in Buenos 
Aires realiseerde. Daarin overbrugt hij de hoogtes met een 
combinatie van glooiende en strakke lijnen.

Puerto Madero is een oude havenwijk aan de 
oevers van de Rio de la Plata. Ontstaan halver-

wege de negentiende eeuw, opbloeiend in de eer-
ste helft van de vorige eeuw, maar wegkwijnend 
tijdens de dictatoriale jaren tussen 1976 en 1983. 
Wie de wijk nu bezoekt, ziet van het verleden al-
leen nog enkele oude bakstenen pakhuizen die 
zijn omgebouwd tot appartementen, kantoren, 
restaurants en trendy winkels. Het overgrote deel 
van de omgeving is veranderd in een modern en 
futuristisch ogende stadswijk. 

Tien architecten waren betrokken bij het ont-
werpen van het ’nieuwe’ Puerto Madero. Voor de 
groene elementen werd een beroep gedaan op 
landschapsarchitect Fernando González (52), zelf 
in Buenos Aires wonend en dus bekend met de 
historie van het gebied. Centraal in het stadsdeel 
staan diverse hoge architectonische flatgebou-
wen. Sommige strak en met veel glas, andere met 
duidelijke verwijzingen naar de oude koloniale 
panden die nog in het hart van Buenos Aires zijn 
te vinden. Aan zowel de noord- als zuidkant van 
deze bebouwing bleef ruimte gereserveerd voor 
openbaar groen, in totaal circa 20 ha. 

González was de man die het park ontwierp 
maar dat gebeurde in alle fases in overleg met 
de diverse architecten. Enthousiast pratend over 
zijn werk komt die opmerking steeds terug. ,,Dat 
wat je hier nu ziet is tot stand gekomen door een 
gedegen samenwerking tussen een team van 
vakmensen. Bijna alle beslissingen maakten we 
in groepsverband.” Als voorbeeld noemt de land-
schapsarchitect de keuze voor beton in het park 
dat mooi aansluit op het beton van de bebouwing. 
Daarnaast schept de aanplant van hoge zuilbo-
men dicht tegen de gebouwen een harmonieuze 
overgang tussen die gebouwen en het park en 
werd gekozen voor grote open ruimtes om rust te 
creëren waardoor de hoogbouw goed tot zijn recht 
zou komen.  

Ondergrondse parkeergarage
In 1996 verschenen de eerste woonblokken, ter-
wijl de laatste momenteel worden afgerond. Met-
een vanaf het begin kreeg ook de groene ruimte 
vorm. Opvallend onderdeel van het park is het 
verhoogde oppervlak. Vragend naar de reden legt 
dat meteen de problemen bloot voor landschaps-
architecten in Argentinië. ,,Aan goede plannen 
ontbreekt het hier niet, maar het budget is vaak 
een struikelblok.” González legt uit dat in eerste 
instantie ondergrondse parkeergarages waren 

gepland. Toen dat achteraf te duur bleek, werd 
dat plan afgeblazen en het terrein opgehoogd met 
grond die vrijkwam bij de constructie van de om-
ringende bebouwing. ,,Grond die anders zou zijn 
afgevoerd naar een gebied grenzend aan de Rio 
de la Plata. Een gebied waar veel overtollig puin 
en grond naartoe is getransporteerd en waar zich 
nu ironisch genoeg een ecologisch reservaat heeft 
gevormd.” 

Wat opvalt aan het park zijn de verschillende 
manieren waarop de hoogteverschillen zijn op-
gevangen. Soms uiterst strak en soms vriendelijk 
glooiend. Zo zijn er strak vormgegeven trappen 
die aansluiten op golvend aflopende gazons. 
Soms lopen betonpaden schuin naar beneden, op 
een andere plaats gebeurt dat weer met hier en 
daar wat traptreden. En ook in de vlakken met 
gazon zijn soms lijnen van steile taluds verwerkt, 
terwijl op andere plaatsen verticale betonnen 
keerwanden het hoogteverschil opvangen. Steeds 
is strak gecombineerd met glooiend. In theorie 
misschien een wirwar van oplossingen, maar in 
praktijk een harmonieus geheel. 

Bezoekers behagen
De gevarieerde vormgeving is vooral zo ontstaan 
om de bezoekers van het park te behagen. ,,Essen-
tieel in dit plan, in deze grote stad, is dat de be-
woners de groene ruimte ook kunnen gebruiken.’’ 
González legt uit dat mensen op de glooiende 
gazons kunnen liggen en dat ze op de horizontale 
betonnen muren kunnen zitten. ,,Die leefbaarheid 
is heel belangrijk. Zeker in deze miljoenenstad 
waar het park dag en nacht gebruik wordt.’’

Tot in de details is alles uitgewerkt. De brede 
trappen bestaan voor een deel uit traptreden 
met daartussen ruimtes, waar twee traptreden 
tezamen een zitgelegenheid vormen. In een open 
gazonvlakte plaatste González grote verhoogde 
houten plateaus, waar omwonenden op kunnen 
zonnen, picknicken of gewoon even uitrusten. 
Opvallend is dat deze plateaus ook verder in de 
bebouwde omgeving zijn terug te vinden. ,,Aan-
sluiting op het omringende gebied vond ik essen-
tieel. Ook met bomen heb ik dat bewerkstelligd. 
Bomen die er al stonden heb ik in het park terug 
laten komen en omgekeerd zijn er rondom het 
park nieuwe lanen aangelegd met bomen die ook 
weer in het park staan.’’

Iets verder in het park ligt een deel waarin tot 
strakke vormen geknipte heesterblokken staan. 
Veel besdragende heesters die ervoor zorgen dat 
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ook vogels het park bezoeken. Lopend tussen 
deze blokken zijn veel banken te vinden voor die 
mensen die beschutting wensen. Soms staan ze 
geheel ingesloten en onder hoge bomen die voor 
schaduw zorgen, soms aan de randen van die 
heestervlakken met zicht op langwerpige borders 
met bloeiende heesters en vaste planten. Tussen 
en langs al deze ruimtes lopen de paden voor 
trimmers, wandelaars en fietsers.  

Inheemse beplanting
Bij de beplanting probeerde González zo veel mo-
gelijk inheems materiaal te gebruiken. Als voor-
beeld wijst hij bij een van de entrees een grote 
groep Calliandra tweedii aan. Dat hij koos voor 
inheemse beplanting had verschillende redenen. 
Als eerste vindt hij het bijna vanzelfsprekend, 
want inheemse beplanting groeit het beste onder 
de klimatologische en bodemomstandigheden 
van deze plek. ,,Gelijktijdig is dan ook de groei-
snelheid goed, net als de resistentie voor insecten 
en ziektes. Tot slot is er de historische betekenis 
waaraan ik waarde hecht.’’

Wederom om budgettaire redenen kon hij ook 
hier niet al zijn plannen uitwerken. Als voorbeeld 
noemt hij een geplande laan van de inheemse 
Enterolobium contortisiliquum. Die bleek te duur en 
daarom viel de keuze op de goedkopere Fraxinus 
americana. ,,Overigens welke bezuinigingen ik ook 
toepas, op geen enkele manier mag dat invloed 
hebben op het concept’’, benadrukt González. 

Overal in het park weet de landschapsarchitect 
uit te leggen waarom hij welke planten gebruikte. 
Langs de trappen staan grote groepen Pennisetum 
setaceum ’Rubrum’. ,,Puur om de mensen het 

zachte van de plant te laten voelen. Een mooi 
contrast ook met het beton.’’ In een laaggelegen 
deel dat langs drie zijden verhogingen heeft, ligt 
een uitgestrekte rozentuin. ,,Behalve kleur staat 
hier vooral ook geur centraal.’’ En direct langs de 
paden staan op veel plaatsen langzaam groei-
ende Tilia americana ’Moltkei’ met daarachter in 
de gazons de gemiddeld groeiende Tipuana tipu, 
die met zijn spreidende kroon voor schaduw 
zorgt. Richting hoogbouw neemt de snelgroeiende 
Populus alba ’Pyramidalis’ het over. ,,Die moeten 

Argentijnse tuintraditie
Argentinië kent een bescheiden tuintraditie. Een traditie die 
in alle gevallen is meegenomen door de Italiaanse, Franse en 
vooral Engelse immigranten. Pas sinds tien jaar groeit de aan-
dacht voor particuliere tuinen. Daarvoor was de tuin slechts 
voor de schaarse elite. Het feit dat het land maar één tuinma-
gazine voor consumenten kent dat slechts viermaal per jaar 
verschijnt, zegt voldoende.

Het belangrijkste groene deel van Buenos Aires is Parque 
Tres de Febrero. De originele ontwerptekeningen, stammend uit 
maart 1892, zijn van de hand van de Franse landschapsarchitect 
Carlos Thays en nog altijd te bezichtigen in het hoofdgebouw 
van de botanische tuin. Behalve de Jardin Botanico vormen ook 
de Jardin Japonés, de rozentuin El Rosedal en de dierentuin 
belangrijke onderdelen binnen dit immense park. 

De studiemogelijkheden voor tuinarchitecten en hoveniers 
zijn bescheiden. Pas twaalf jaar geleden ontstond de mogelijk-
heid om bij de Universidad Buenos Aires, de uba, een vier- of 
vijfjarige studie voor tuin- en landschapsarchitectuur te volgen. 
Een gratis studie met licentie. Voor hoveniers is er in de miljoe-
nenstad slechts één kleine middelbare school. Het probleem 
is dat er daardoor veel te weinig geschoold personeel is, waar-
door bij elk project meestal één ervaren opperman werkt terwijl 
de rest van het personeel, vaak goedkope krachten uit buurlan-
den, ongeschoold is. 

Opvallend is de John Brookes School of Garden Design. Een 
privéschool opgezet door twee oud-studenten van deze Britse 
tuinprominent, die de school ook geregeld bezoekt. Ondanks 
dat de slechts eenjarige studie niet officieel erkend is, noemen 
de meeste afgestudeerden zich toch landschapsarchitect. Deze 
titel is in Argentinië vrij te gebruiken. 

Argentinië kent een Centro Argentino des Architecto 
Paysajistas waar veel tuin- en landschapsarchitecten zich aan 
hebben verbonden. Een bekend bureau dat net als Fernando 
González ook veel in de buurlanden werkzaam is, is Estudio 
Thays (gerund door de kleinzoon van Carlos) en daarnaast is 
Cristina Le Mehauté iemand die met spraakmakende ontwer-
pen de belangstelling voor openbare ruimtes sterk stimuleert.

Glooiend en strak van laag naar hoog

Een betonpad met aflopende keerwand doorsnijdt het glooiende gazon, een van de manie-
ren waarmee González de hoogteverschillen heeft opgevangen.

Delen van het park zijn opgevuld met in vormgeknipte plantgroepen van onder andere Acca sellowiana, 
Rhaphiolepis umbellata, Viburnum tinus en Pittosporum tobira ’Wheeler’s Dwarf’.

De harde lijnen van de flatgebouwen worden op sommige plekken in het ontwerp afgezwakt, 
zoals hier met grote ronde boomcirkels van gazon onder Salix babylonica.

een overgang maken van het park naar de hoge 
bebouwing.’’

Ondanks dat de aanleg van het park al enkele 
jaren geleden is afgerond, waakt González nog 
geregeld over het onderhoud ervan. Geschoolde 
hoveniers zijn in Argentinië niet veel voorhanden 
en hij vindt het dus belangrijk om de processen 
te blijven begeleiden. ,,Een architect zet iets neer 
en iedereen kan hem daar meteen op beoordelen. 
Een tuin- of landschapsarchitect maakt iets wat 
zich pas gedurende jaren ontwikkelt.’’  

Bijna overal staat de beplanting in groepsverband. González : ,,Je      moet het hier vaak doen met personeel dat niet heel veel van planten weet.  
Planten met teveel gebruiksaanwijzing gebruik ik liever niet en on   derhoudsintensieve mixed-borders kun je dus niet zo maar aanleggen.’’

Als overgang van de hoogbouw naar 
het park staan er Populus alba 
’Pyramidalis’. ,,Deze zijn dynamisch 
met hun tweekleurig blad. Het grijs 
komt terug in de gebouwen. De 
onderkant van het blad weerspiegelt 
mooi de late zon in de avonduren, 
vooral in de toppen van de kronen.’’
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