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Willem Zieleman, hoofd tuindienst van
Paleis Het Loo, plant de eerste van in
totaal 80.000 Ilex-planten.

Tuinen van
Oranje

•

Paleis Soestdijk, 1820. Gravure Daniël Veelwaard.
Collectie Stichting In Arcadië.

In het bos is het zeventiende-eeuwse padenkruis
van de tuinaanleg nog herkenbaar.
Ook Honselaarsdijk en IJsselstein werden
afgebroken. Van paleis Honselaarsdijk bestaat
nog het grote dienstgebouw de Nederhof. De
ooit prachtige parkaanleg is verdwenen en het
huis werd in 1814 gesloopt. De contouren van de
aanleg zijn nog deels herkenbaar in het stratenen slotenpatroon van Honselersdijk. De tuin van
het kasteel van Breda leeft voort in het stadspark
Valkenberg. De stadhouderlijke tuinen bij de kastelen van Buren en IJsselstein zijn geheel verdwenen. Van het Friese Oranjewoud is het paleis begin
negentiende eeuw afgebroken en zijn de gronden
verkocht. Hier verrezen onder meer de nieuwe
buitenplaatsen Oranjewoud en Oranjestein, waar
in de naamgeving de Oranjes nog voortleven.
In 1816 kwam er een nieuw stadspaleis bij;
Kneuterdijk. Dit werd in 1816 aangekocht als
stadspaleis voor kroonprins Willem II en Anna
Paulowna. Het pand werd uitgebreid en kreeg
een lang, smal park. Nabij het neogotisch uitgebouwde paleis stond een uitgebreid kassen- en
oranjeriecomplex. Na het overlijden van Willem II
is het park grotendeels verkocht, waarna het werd
verkaveld voor woningbouw. Na 1879 zijn ook de
kassen en de neogotische bijgebouwen gesloopt.

Huis ten Bosch
Huis ten Bosch heeft een Hollands-classicistische grondvorm. Het terrein
is nog even groot als het perceel dat Amalia van Solms aankocht. Het park
is wel aangepast aan de heersende tuinmode, maar altijd binnen de kaders
van de geometrische basisvormen. De parken van Het Loo en Soestdijk zijn
daarentegen in de loop der tijd regelmatig uitgebreid.

En wij mogen meegenieten
Uit de vorige paragrafen blijkt de liefde van de
verschillende stadhouders en koningen voor
het tuinieren. Het merendeel van hun tuinen
bij paleizen, buitens en prinsenhoven is tegenwoordig verdwenen. Daarom worden hier de
belangrijkste nog bestaande tuinen beschreven.
De bekendste stadhouderlijke en later koninklijke tuinen die min of meer gaaf bestaan, zijn
de paleisparken van Het Loo, Huis ten Bosch,
Noordeinde en Soestdijk. Vier parken uit drie
verschillende Oranje-generaties, die samen de
Nederlandse tuintraditie vertegenwoordigen.

Paleis Noordeinde
Paleis Noordeinde is een echt stadspaleis, met schuin erachter het park. Het
is eveneens ingericht in landschapsstijl en fungeert tegenwoordig als openbaar stadspark in hartje Den Haag. Tegenover Noordeinde ligt de achterzijde
van paleis Kneuterdijk. Hier is een tuin als klein deel van het park bewaard.
Deze tuin is eveneens geopend voor het publiek.

Het Loo
Op Het Loo is dertig jaar geleden het barokke geometrische kernpark, dat
in de negentiende eeuw plaats maakte voor een aanleg in landschapsstijl,
heraangelegd. Daaromheen ligt nog een zeer uitgebreid buitenpark in landschapsstijl waarbinnen enkele jaren geleden een ouder onderdeel, de Houten
Torenlaan is gereconstrueerd. De Houten Torenlaan vormt de schakel tussen
de geometrische tuin en het park in landschapsstijl. Het statige Loo heeft
daarmee twee gezichten; de mens die de natuur beheerst en de mens die de
natuur beheert. Samen vertellen zij het verhaal van hoe wij door de tijd heen
dachten over natuurbeheer en natuurbeleving.
Soestdijk
Soestdijk is in de periode 1815-1817 als een Russisch landpaleisje vormgegeven
met een park in landschapsstijl. Zowel huis als park zijn geïnspireerd op het
nabij Sint Petersburg gelegen buitenverblijf Pavlosk waar Anna Paulowna
haar jeugd doorbracht. Ook Soestdijk heeft twee gezichten; enerzijds de
voorzijde met het voorplein en de Koningslaan met Naald, tot ver in de twintigste eeuw geschikt voor formele ontvangsten die de status van de koninklijke bewoners onderstreepte. Anderzijds het park in landschapsstijl aan de
achterzijde dat meer voor informeel en privégebruik diende.

De diverse Oranje-parken bij stads- en buitenpaleizen zijn ook tegenwoordig
een bezoek zeker waard.

Voor openingstijden: zie de websites van de betrokken parken.

Herinrichting tuinen Paleis Het Loo
De tuinen van Paleis Het Loo worden tot 2015 opnieuw ingericht. De buxus, de patroonvormen voor de parterres en de beregeningsinstallatie worden vervangen. Het meest ingrijpend is de vervanging van alle buxushagen (Buxus sempervirens) door
een Japanse hulstsoort (Ilex crenata ‘Dark Green’), die sterk op de buxus lijkt. Aanleiding zijn de desastreuze schimmelziekten
Cylindrocladium buxicola en Volutella buxii. Daarnaast heeft het oprukken van de buxusmot een rol gespeeld in de afweging.
Tekst - Marian Lenshoek en Willem Zieleman

Fotografie - Emiel van den Berg

Onderhoud dringende noodzaak
Sinds de restauratie van de tuinen van Het Loo van
1980 tot 1984, toen de tuinen zijn teruggebracht
in de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse stijl, is
geen grootschalig onderhoud meer verricht en dat
was inmiddels dringend noodzakelijk.
In 2007 en 2008 onderging het noordelijke deel
van de tuinen van Paleis Het Loo, de Boventuin,
in opdracht van de Rijksgebouwendienst al een
grondige renovatie. Afgelopen winter is onder
leiding van Hoofd Tuindienst Willem Zieleman
begonnen met het rooien van buxus in de Koninginnetuin en de Koningstuin. Van 2013 tot 2015
wordt gewerkt aan de Benedentuin.
Tegelijk met de herinplant met hulst wordt het
tuinontwerp aangepakt. Kenmerkend voor de
zeventiende-eeuwse classicistische aanleg is de
strakke symmetrie, met bloemperken (broderieparterres) rond de middenas met haagjes in
decoratieve patronen. De randen zijn opgevuld
met vaste en eenjarige bloemen en planten.
Door digitale technologie is het tegenwoordig
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mogelijk om de patronen in de parterres exact na
te maken volgens het oorspronkelijke ontwerp.
De kunststof stroken langs de perken worden
vervangen door cortenstalen randen.
Deze stroken worden veel smaller, zodat een fijner patroon ontstaat en de tussenliggende planten meer opvallen. Ook dat benadert meer de
originele zeventiende-eeuwse tuin.
Tijdens de renovatie blijft de tuin geopend en kunnen belangstellenden de werkzaamheden van dichtbij volgen. Paleis Het Loo Nationaal Museum, ingang via Amersfoortseweg, Apeldoorn, is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur.
www.paleishetloo.nl.

Hoogtepunt in de Nederlandse tuinarchitectuur
Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, liet in 1684 paleis Het
Loo bouwen. Nadat hij in 1689 koning was geworden van Engeland, zijn paleis en tuinen
verder uitgebreid en verfraaid. Het Loo is nadien tot 1975 zomerresidentie gebleven van
de Nederlandse stadhouders en koningen. Tussen 1977 en 1984 werden het paleis en de
tuinen (1980-1984) ingrijpend gerestaureerd tot de zeventiende-eeuwse classicistische
aanleg. De tuinen vormen een uniek hoogtepunt in de Nederlandse tuinarchitectuur.
Sinds 1984 is Paleis Het Loo een museum.

