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– de naturinspirerade planteringarnas mästare
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ars månad och snart är det 
dags att dra igång säsong-
ens trädgårdsprojekt. Vi l l 

du ha idéer för att planera dina 
perennrabatter så är hol ländaren 
Piet Oudolf en fantast isk inspira-
t ionskäl la. Piet är trädgårdsdesig-
ner, plantskolemästare och förfat-
tare och hans arbete inspireras av 
natur l iga biotoper och efter l iknar 
en natur som börjat försvinna al l t 
mer, inte minst i Nederländerna. 
(Biotop = omgivning, med natur l iga 
gränser, där vissa växt- el ler djur-
samhäl len tr ivs.)

n a t u r i d e a l

Piet representerar ett nytt sätt att 
använda perenner och prydnads-
gräs och han designar parker och 
trädgårdar med naturinspirerade 
ängar och fält av perenner och 
prydnadsgräs i stora samman-
hållna sjok. I hans planteringar är 
det inte färg, utan form och struk-
tur som är viktigast. Hans sätt att 
kombinera växter känns intressant 
i en tid då både naturideal och lätt-
skötta ytor eftersträvas. Växterna 
står tätt, utan bar jord mellan, de 
är höga och robusta med upprätt 
växtsätt och god täckningsförmåga. 
Piet Oudolf väljer ofta få arter men 

mycket av dem, i återkommande 
större fält. Piet menar att växtens 
hela livscykel är viktig och att bra 
perenner är l ika snygga vissna som 
under växtsäsong.

Han vill med sin design ge en känsla 
och upplevelse av en vacker, stillsam 
och naturlig atmosfär under somma-
ren och en formstark och karaktärs-
full dramatik under vintern.

d r ö m p a r k e n  i  e n k ö p i n g

Piet Oudolf har designat parker 
och trädgårdar i bland annat  
Nederländerna, Tyskland, Sverige, 
Storbri tannien och USA. Vi l l du se 
exempel på Piets design och är i 
New York så passa på att göra 

ett besök i High Line Park.  Det är 
en övergiven upphöjd järnväg på 
Manhattans västsida som sedan 
2009 är ombyggd ti l l en lång, smal 
och fantastiskt f in al lmän park.

I Sverige kan jag rekommendera ett 
besök i Drömparken i Enköping, som 
har designats av Piet. Enköping är 
känt för sina parker och kommunala 
planteringar och har vid sidan av 
Drömparken oändligt många vackra 
parker och planteringar att titta på. 
Mycket bra för den växtintresserade 
är att det också finns planterings-
planer och växtförteckningar liksom 
broschyrer med lite utförligare  
beskrivningar av parkerna att hämta 
på Turistbyrån.


