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en overheersen stelsels van waterassen de aanleg. In Nederland ontplooit
de renaissance zich in het veel nuchterder Nederlands classicisme. Hier waren noch hoogteverschillen, noch uitgestrekte landerijen aanwezig, maar wel
veel rechthoekige, door het aanwezige ‘natuurlijke’ water in repen gesneden
percelen. De grootse barok kreeg hier weinig voet aan de grond en bewegend
water vervulde een bescheidener rol. Bij Het Loo ligt een mooie reconstructie
van een laat zeventiende-eeuwse Hollands-barokke tuin. Stil en bewegend
water zijn hier belangrijke ontwerpelementen.
Water natuurlijk
Door de opkomende landschapsstijl nam de populariteit van natuurlijke
vijvervormen in Nederland tegen het einde van de achttiende eeuw snel
toe. Als gevolg hiervan werden de meeste formele waterelementen, zoals
bassins, slotgrachten en zichtkanalen vergraven tot stille meren. Het bewegende water werd gepresenteerd met wat watervalletjes en beekjes tussen de
kunstmatig opgeworpen heuvels. De natuur diende als voorbeeld. Vloeiende
lijnen, vijvers met eilandjes, en liever geen spuitend water, wat onnatuurlijk
omhoog ‘viel’. Alles ademde schijnbare eenvoud en ongekunsteldheid. Veel
parken en grote tuinen zijn in de negentiende eeuw in deze stijl aangelegd
en zijn als zodanig nog te zien.
Neo-islamitisch minimalisme
De naturalistische landschapsstijl blijft zich tot op de dag van vandaag
ontwikkelen, maar moet zich steeds meer beperken tot openbare ruimtes.
Ook de gemiddelde oppervlakte van een tuin leent zich nauwelijks meer tot
vloeiende lijnvoering en de stedelijke omgeving legt eerder geometrische,
dan naturalistische vormgeving op. Als antwoord op de verstedelijking
ontstond in de twintigste eeuw een nieuwe tuinstijl, waarbij huis en tuin
een architectonisch geheel vormden. In deze tuinaanleg werden de meeste
waterdragers in de architectuur van het gebouw geïntegreerd, door ze uit
dezelfde materialen, zoals baksteen op te bouwen en de rechte lijnen van
binnen naar buiten toe door te zetten.
In feite is de vormgeving van de moderne watertuin aan het terugkeren
naar de eenvoudige en rechtlijnige renaissance-classicistische stijl. Gezien
de ontwikkelingen van de laatste decennia is een nieuwe periode van oude
islamitische tuinopvattingen aangebroken, die met een meer populair woord
minimalisme worden genoemd. Zo keren wij terug tot de essentie van puur
water, een met symboliek beladen, glinsterend en levendig tuinoppervlak.
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excursies in 2009

De NTS gedenkt het tiende sterfjaar van de tuinarchitecte Mien Ruys
met twee excursies. Haar tuinen en parken zijn in geheel Nederland te
vinden, maar er zijn twee plekken die eruit springen: Dedemsvaart en
Bergeijk.

2009

water
Tuinen Mien Ruys Dedemsvaart, geknipte tuin.

17 mei 2009: Mien Ruys in Bergeijk
Piet Blijenberg, directeur van textielfabriek/weverij ‘De Ploeg’, liet in de
jaren vijftig zijn nieuwe fabriek bouwen door de architect Gerrit Rietveld.
Hij vroeg Mien Ruys voor de omgeving van de fabriek. Rietveld en Ruys
deden daarna meer in Bergeijk. Hij bouwde er particuliere huizen; zij
ontwierp er tuinen en een park. Zo werd een Brabants dorp het centrum
van de moderne architectuur. In 2008 vierde Bergeijk een halve eeuw
‘De Ploeg’ met een manifestatie rond de twee ontwerpers.
De NTs-excursie op zondag 17 mei 2009 start met ontvangst in de fabriek
‘De Ploeg’ om 10.00 uur. Leo den Dulk, schrijver van de monografie over
Mien Ruys , vertelt uitgebreid over haar ontwerpen. Ook zullen de restauratieplannen voor het Ploegpark besproken worden. Er zal een boekentafel zijn.
Na de lunch is er een begeleide rondleiding langs de Rietveld/Ruys-objecten.
Na de rondleiding is er thee en limonade, plus lekkers voor de kinderen in de
fabriek. Er zijn plannen een film over Mien Ruys te vertonen. In de omgeving
zijn vele attracties zodat u er een familiedag van kunt maken.
Nadere informatie kunt u vinden op www.tuinenstichting.nl.
Inschrijven: d.m.v de coupon achter in dit Tuinjournaal.
Kosten voor donateurs en 1 introducé(e): € 38,-, kinderen gratis.
Niet-donateurs: € 45,-. Eigen vervoer. Voor degenen die met het ov komen:
graag contact opnemen met het NTs-bureau.
Organisatie Bergeijk:
Robertien Aberson (06-10072723) en Rita den Breeje. (0346-282821)

Dit artikel over de betekenis van water in
tuinen verschijnt naar aanleiding van de
Open Tuinen Gids, die uitkomt samen met
dit Tuinjournaal. ‘Water’ staat deze keer
centraal in de Open Tuinen Gids. De tuinen
waarin water een belangrijke rol vervult, zijn
speciaal vermeld. Een vijftal ervan is uitgebreid beschreven.

19 september 2009: Mien Ruys in Dedemsvaart
De tweede Mien Ruys-excursie gaat naar De Tuinen van Mien Ruys te Dedemsvaart, op zaterdag 19 september 2009. Mien Ruys ontwikkelde haar
proeftuin in de jaren twintig als onderdeel van de wereldvermaarde vaste
plantenkwekerij van haar vader, Bonne Ruys. Zij experimenteerde er met de
plantencombinaties, die zij in haar ontwerpen wilde gebruiken. De Tuinen
worden nu door medewerkers en vrijwilligers onderhouden.
In een inleidende lezing zal Annet Scholma, directeur van het bureau Mien
Ruys te Amsterdam, ingaan op de creatieve spanning tussen de wensen van
behoud en de noodzaak van vernieuwing van de Tuinen en andere tuinen
van Mien Ruys. Tineke Grin en Ria Brandwacht, tuinvrouwen van de Tuinen,
vertellen over het dagelijks werk in de Tuinen en verzorgen de excursie door
de Tuinen. Verdere informatie volgt in een volgend Tuinjournaal en op de
NTs-website. Organisatie Dedemsvaart: Marianne van Lidth de Jeude.

Donateurs die de Open Tuinen Gids begin
april nog niet hebben ontvangen, wordt
verzocht een e-mail te sturen naar het NTsbureau met hun huisadres, zodat de gids
alsnog aan hen kan worden toegestuurd.

Palacio del Portal, Alhambra

Mien Ruys

Tuinen Mien Ruys Dedemsvaart, gele tuin.
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