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Ik ben als redacteur van Stad + Groen een dagje 
op pad met Victor Dijkshoorn, ceo en oprich-
ter van Vic Activating Landscapes. Dijkshoorn 
praat over het succes van zijn bedrijf alsof hij 
nog steeds verbaasd is over wat hem allemaal 
aan het overkomen is. Daarbij waarschijnlijk 
ver getend dat zakelijk succes meestal niet 
auto matisch komt aanwaaien, maar het gevolg 
is van doorbuffelen en vooral ook van het 
opbouwen van een eigen profiel. Vooral in dat 
laatste is Dijkshoorn goed. Hij wil zich niet als 
landschapontwerper profileren, maar wil wel 

graag met de opdrachtgever in gesprek om het 
uiterste uit een project te halen. Het aardige
is dat zich dat vertaalt in mooie projecten, 
waarin Dijkshoorn zijn creativiteit kwijt kan. ‘Wij 
willen ons niet als ontwerpers of architecten 
profileren, maar als meedenkend hovenier voor 
opdrachtgevers waaronder ook architecten.’

Klingelbeek
Het eerste project dat ik met Dijkshoorn 
bezoek, is landgoed Klingelbeek in Arnhem. 
Dit vakblad schreef daar eerder een artikel over 
onder de titel ‘De Klingelbeek stroomt weer.’ 
Rondom een vervallen adellijke buitenplaats 
aan de oever van de Rijn wordt een grote 
bostuin aangelegd, met centraal daarin de 
gerenoveerde buitenplaats, en verspreid over 
het terrein een aantal woningen en appar-
tementencomplexen. Zelfs de herontdekte 
Klingelbeek mag weer vrijelijk stromen over het 
terrein. Als pièce de résistance kunnen bewo-
ners van het landgoed zich ontspannen in hun 
eigen natuurlijk gefilterde (helofyten) infinity 
pool en tegelijk uitkijken over de rivier.

Het project is voor mij bekend. Toch trakteert 
Dijkshoorn me op een uitgebreide rondleiding. 
Terecht, want het afgelopen jaar is er veel 
gebeurd en de komende jaren staat er ook nog 
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het nodige te gebeuren. Projectontwikkelaar 
Schipper Bosch koos voor private woningbouw 
in het duurdere segment. In totaal komen 
er op het landgoed zes gebouwen bestemd 
voor wonen en één gebouw met een publieke 
in vulling. Deze appartementengebouwen  
worden gerealiseerd door Karbouw.

Harderwijk
Het tweede project is een samenwerking 
tussen de gemeente Harderwijk, Boskalis en 
Vic Landscaping. Dijkshoorn wijst verlegen 
lachend op het grote bouwbord aan de haven 
van Harderwijk, waarop zijn naam gebroeder-
lijk naast die van Boskalis staat. Dijkshoorn: 
‘Wij zitten samen in het bouwteam dat het 
gebied rondom de haven en het stadhuis van 
Harderwijk onder handen neemt. Daar leren we 
veel van. En gelukkig bestaat Boskalis niet uit 
mannen in snelle pakken, maar uit ervaren  
professionals die ook op zoek zijn naar de  
slimste oplossingen voor het gebied.’

In Harderwijk lijkt Dijkshoorn zijn aanpak als 
meedenkend hovenier voor de volle honderd 
procent te hebben waargemaakt. Als ik een 
rondje met hem maak, wijst hij overal grote 
en kleine zaken aan die Vic Landscaping heeft 
toegevoegd aan het plan. Vaak zijn dat kleine 
zaken, bijvoorbeeld een vlonder waarin een 
aantal gaten zijn gezaagd met daarin een net, 
zodat je door de vlonder heen op het water 
kunt kijken. Het mooiste voorbeeld is dat  
tuinen van verschillende opdrachtgevers 
dezelfde look-and-feel hebben gekregen, zodat 
het beeld rustiger word. Dijkshoorn: ‘Het park 
dat aan het Randmeer ligt, raakt hier aan de 
tuin van een groot appartementencomplex. 
Omdat de bewoners van dit complex hun tuin 
ook een opknapbeurt wilden geven, konden 
we hier zaken combineren en is het volgens 
wandelaars veel mooier geworden.’

Het Bosje
Het park rondom het Harderwijkse gemeente-

huis is een project van vele miljoenen. Dat 
in tegenstelling tot het derde project dat ik 
bezoek: de aanleg van een natuurspeelplaats  
in Ermelo, met de toepasselijke naam ‘het Bosje’. 
Het Bosje is een klein bos van iets minder dan 
een hectare, dat helemaal dichtgegroeid was 
met eiken en hulst. Dijkshoorn: ‘We hebben hier 
een natuurspeelplaats gebouwd met alleen 
maar materiaal dat uit het bos beschikbaar 
komen. Centraal in het bos maken we een  
plek waar kinderen kunnen spelen. Met de  
vrij komende stammen wordt een hek  
gebouwd en de spelaanleidingen. De kinderen 
die van het Bosje gebruikmaken hebben nu 
ook echt hun eigen plek hebben, sociaal  
veilig maar toch avontuurlijk.’ 

ACTUEEL
3 min. leestijd

Park De Wijde Wellen in Harderwijk, met op achtergrond een 

herdenkingsmonument voor neergestorte vliegeniers
Werkoverleg in het Bosje in Ermelo

Dankzij een hek van houten palen hebben spelende kinderen hun eigen plekje.
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