
Interview met Michael Wojciechowski van Atelier T(h)reee 

 

Atelier T(h)reee is het nieuwe ontwerperscollectief voor tuinen en landschappen. 
 
“Wij willen geen eenheidsworst.” 

Atelier T(h)reee, met drie e’s is het nieuwe ontwerperscollectief. Drie tuin- en 
landschapsarchitecten, Michael Wojciechowski, Jessica Van Achter en Roy Schuyten, 
leggen hun rolmeters samen. Met hun specifieke ervaring tussen vijf en 25 jaren combineren 
zij zowel het jong frisse als de ervaren rot in het veld. 

 

Een goede naam die de lading dekt, is een goede start. Michael of Mich vertelt: “We hebben 
lang over een goede naam nagedacht. We wilden het groene erin verwoorden en, ook het 
feit dat we met z’n drieën zijn. Vandaar het woord tree (Engels voor boom) en three (drie in 

het Engels). Ook de drie e’s verwijzen naar ons partnerschap.” 

Net zoals alle ontwerpbureaus heeft ook Atelier T(h)reee een eigen visie over een goed 
design. “We zien de tuin als een extra leefruimte, aangepast aan jouw persoonlijkheid. Onze 
ontwerpen connecteren binnen met buiten, jou met je familie en vrienden. Jouw dromen 
zetten wij om in tuinontwerpen die uitpuilen van creativiteit èn die betaalbaar zijn. Inventieve 
creaties moeten niet duur zijn.”, aldus een stellige Mich. Hij gaat verder: “De commerciële 
druk is groot en dan kiezen andere ontwerpers vaak voor het snelle geld. Dit zorgt ervoor dat 
je je vindingrijkheid verliest. Je krijgt eenheidsworst. Dit is waar wij absoluut niet voor staan. 
Onszelf blijven uitvinden en vernieuwen, dat is wat wij doen en dat resulteert in steeds 
vernieuwende concepten.” 

Zoals in elk beroep heb je veel kaf tussen het koren. Zo ook in tuin- en 
landschapsarchitectuur. Mich zucht: “Een goede ontwerper heeft kennis van zaken en is 
inventief. Jammer genoeg zijn ze dat niet allemaal. Je weet, tuinarchitect is geen beschermd 
beroep. Iedereen kan zich een designer noemen. Ik pleit ervoor om het te reglementeren.” 

Mich vertelt verder: “Iedereen kan beroep op ons doen, particulieren, overheidsinstanties, 
bedrijven. Grote of kleine tuinen, alles kan. Zo zijn we bijvoorbeeld ook actief op 
landschapsgebied. Het grote verschil bij een landschapsontwerp is dat het gaat om 
zwaardere budgetten en er zijn meerdere partijen bij betrokken. De impact naar anderen toe 
is veel groter en er wordt vanuit verschillende kanten aan je mouw getrokken, bv. op 
klimatologisch vlak, of natuur versus cultuur, groen versus industrie of wonen versus 
recreatie. Allemaal zaken waar rekening mee wordt gehouden. De ontwerplijnen op een plan 
zijn hetzelfde, de impact is verschillend. De afwisseling tussen deze grote projecten en de 
kleinere tuinen zorgt ervoor dat we steeds inventief moeten zijn. Werken op maat, is waar wij 
voor staan.” 

Toekomstplannen maakt iedereen. Zo ook de partners van Atelier T(h)reee. “Jess en Roy, 
combineren nu ons bedrijf met een fulltime job. Zij willen graag binnen vijf jaren hun vaste 
betrekking loslaten en voltijds voor Atelier T(h)reee gaan. Mijn droom is om over negen jaren 
een toontuin te showen op Chelsea Flowershow. Dit is een internationale wedstrijd van 

tuinontwerpen. Mooie plannen dus.” besluit Mich. 
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http://www.oc-atelier3.com/

