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1 Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs). 

2015 was het jaar van het 35-jarig bestaan van de NTs dat werd gevierd met een 

succesvolle Lustrumdag in Wageningen, met als thema ‘Tuinen van de toekomst’. 

2015 was ook het jaar dat de intentie om meer regionaal te werken verder 

gerealiseerd werd. Het contact tussen de commissies onderling is hierbij verder 

versterkt. 

Tijdens de Beleidsdag is verder gesproken over de uitkomsten van het Lustrum: de NTs 

zal zich meer richten op (advisering aan) gemeentes en nog meer gaan samenwerken 

met andere organisaties om haar positie te versterken. 

Dit jaar hebben wij het succesvolle ‘Tuin van de Maand’ concept geïntroduceerd. De 

Open Tuinencommissie selecteert daartoe iedere maand één van onze Open Tuinen. 

Deze krijgt als “Tuin van de maand” op onze website, op Facebook en in onze NTs-

Nieuwsbrief extra aandacht. Het zijn tuinen die in de betreffende maand veel moois te 

bieden hebben.

In 2015 heeft ook het ‘Periodiek Schenken’ nader vorm gekregen: steeds meer donateurs 

stappen over op deze vorm van schenken met belastingvoordeel, waarbij de NTs meer 

geld ontvangt om aan de doelstelling te besteden. 

Mede dankzij een gulle gift van één van onze betrokken vrijwilligers konden wij in 2015 

een korte promotiefilm laten maken over waar de Tuinenstichting voor staat. Deze film 

werd tijdens het lustrum vertoond en wordt gebruikt om ons werk bredere bekendheid te 

geven. De film is te bekijken via onze website.

In 2015 hebben we steeds meer plantendonaties mogen ontvangen voor ons Sociaal 

Tuinieren project van eigenaren van tuinen of landgoederen die ons genereus hun 

overtollige planten beschikbaar hebben gesteld.

De NTs heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Daarmee voldoet de

stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de successiewet, hetgeen

inhoudt dat giften aan de NTs aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sinds 2015 is de NTs bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat 

donateurs bij de aangifte de schenking kunnen verhogen met een multiplier van 25%. 

Per jaar is de verhoging maximaal 1250 euro.
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2 Doelstelling, missie en kerntaken

2.1 Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

De doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting zijn:

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van tuinen en 

parken, waar onder groen erfgoed, in Nederland, met name die van belang zijn door:

a) vormgeving;

b) beplanting;

c) cultuurhistorische waarde;

d) ligging;

e) ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

2. Zij tracht haar doel ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde tuinen en parken 

onder meer te verwezenlijken door:

a) het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de publieke 

belangstelling;

b) het (laten) inventariseren;

c) het (laten) adviseren ten aanzien van (wettelijke) bescherming, herstel, beheer 

en zo nodig aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen;

d) het in en buiten rechte opkomen voor deze tuinen en parken, waar onder groen 

erfgoed, die bedreigd worden met verwaarlozing, verminking of teloorgaan;

e) het geven van voorlichting;

f) het organiseren en stimuleren van kennisontwikkeling en –overdracht, alsmede 

van daadwerkelijke steunverlening;

g) het werven van fondsen;

h) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4



2.2 Missie

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) streeft naar de instandhouding van tuinen en 

parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, 

ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. Centraal 

staan: instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht. De NTs streeft 

tevens naar een breed maatschappelijk draagvlak voor parken en tuinen in het algemeen.

De NTs fungeert als 'trait d'union' tussen professionals en het geïnteresseerde publiek.

2.3 Kerntaken

De kerntaken van de Nederlandse Tuinenstichting zijn:

• Bijdragen aan bescherming en behoud van hedendaagse en historische 

buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen;

• Ter beschikking stellen van expertise aan overheden en particulieren;

• Vergroten van kennis en bewustzijn ten aanzien van groen cultureel erfgoed;

• Doen van onderzoek naar tuin- en landschapsarchitecten en daarover 

publiceren;

• Openstellen van tuinen van donateurs voor donateurs om daarmee 

kennisuitwisseling te bevorderen.

De manier waarop de NTs de missie uitdraagt bestaat uit twee belangrijke pijlers:

1. Voorlichting, kennisoverdracht, streven naar meer betrokkenheid en draagvlak bij 

een breed publiek.

De NTs voert ook activiteiten uit die betrekking hebben op voorlichting, 

kennisoverdracht en het vergroten van betrokkenheid en draagvlak met betrekking 

tot groen cultureel erfgoed. De commissies die deze taken uitvoeren, zijn de:

• Excursiecommissie

• Open Tuinencommissie

• Publicatiecommissie

• Redactiecommissie van het Tuinjournaal

• Commisie Sociaal Tuinieren

• Websitecommissie

De activiteiten die hiermee samenhangen, zijn:

• Jaarlijkse publicatie van de Open Tuinen Gids

• Organisatie van regionale bijeenkomsten van Open Tuin Eigenaren
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• Opsporen van mooie nieuwe tuinen die niet op de hoogte zijn van het bestaan 

van de NTs

• Uitgven van het Tuinjournaal, 4x per jaar

• Organisatie van excursies

• Publiceren van studies over tuin- en landschapsarchitectuur

• Organiseren van speciale evenementen en projecten

• Organiseren van het Sociaal Tuinieren programma

• Informatievoorziening en -uitwisseling via de website, Twitter, LinkedIn en 

Facebook

• Uitbrengen van een Nieuwsbrief aan relaties en belangstellenden

2. Bescherming, instandhouding, lobby

Bij bescherming en in stand houden van groen erfgoed is met name de

Monumentencommissie (MC) van de NTs betrokken.

3 Bestuur

In 2015 was het NTs bestuur als volgt samengesteld: 

• Beline Geertsema-Key, voorzitter, Open Tuinencommissie. 

• Hein Krantz, vice-voorzitter

• Gea de Groot - Op den Brouw, penningmeester

• Lara de Graaf, secretaris, Redactiecommissie

• Annemiek Tromp, Monumentencommissie

• Michiel Plomp, Excursiecommissie

• Emilie Horst-Goossens, Lustrum Commissie, Redactiecommissie

• Robertien Aberson, Sociaal Tuinieren commissie, Lustrumcommissie

Het bestuur heeft in 2015 acht maal vergaderd. Bij de vergaderingen was Suzanne Kooij 

aanwezig namens het bureau. 
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3.1 Lustrum

Vanwege het 35-jarig bestaan van de NTs in 2015 is een Lustrum georganiseerd in Hotel 

De Wageningse Berg op 26 september 2015. Het thema van de Lustrumdag was ‘Tuinen 

van de toekomst’. De organisatie lag in handen bij de bestuursleden Emilie Goossens en 

Robertien Aberson, waarbij zij ondersteund werden door diverse vrijwilligers en het NTs-

bureau.

Financiële bijdragen voor de dag ontvingen we van de Iona Stichting, Stichting Doelwijk 

en P.W. Janssen’s Friesche Stichting. 

In totaal waren er circa 200 bezoekers op de dag aanwezig. 

De doelstellingen van de Lustrumdag: het organiseren van een feestelijke dag voor NTs-

donateurs en het interesseren van een breder publiek voor het werk van de NTs en hen 

actief te laten meedenken over het thema ‘Tuinen van de toekomst’, zijn grotendeels 

gerealiseerd.

Gekoppeld aan de Lustrumdag was een fundraising voor het redden van de 

rozencollectie van Arboretum Belmonte. Hiermee is een bedrag van circa € 3.000,- 

opgehaald dat aan het einde van de dag overhandigd werd aan de directeur van 

Belmonte.  

Het Lustrum startte met een paneldiscussie onder leiding van Kien van Hövell. De 

panelleden waren Erik de Jong (hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de 

Universitiet van Amsterdam), Ann Meskens (ethica en filosoof), Eric Jan Pleijster 

(landschapsarchitect en eigenaar LOLA Landscape Architects) en Beline Geertsema-Key 

(voorzitter NTs). 

paneldiscussie
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De panelleden hielden voorafgaand aan de paneldiscussie elk nog een individuele 

presentatie. Zowel het debat als de vragen en opmerkingen daarna uit het publiek zijn 

integraal gefilmd zodat dit op een later moment geanalyseerd kan worden. 

De integrale film is te bekijken via de link:

 https://www.youtube.com/watch?v=r1oBDUa0WXI

 het publiek

Naar aanleiding van de paneldiscussie en de opmerkingen uit het publiek zal de NTs aan 

de gang gaan met een inhoudelijke evaluatie en een nieuw beleidsplan. Enkele 

belangrijke punten die naar voren kwamen zijn:

• Het belang van het (door de NTs) actief benaderen van (plaatselijke/regionale/

landelijke) overheden (lobbyen) om kwetsbaar groen te beschermen, zgn. 

borging door gemeenten.

• De noodzaak om gemeenten te wijzen op hun taak om nieuwe groen-projecten 

(mede) te initiëren, faciliteren, (mede) financieren en borgen.

• Door de NTs aandacht geven aan stadslandbouw projecten.

• Noodzaak van actie en deelname rond groen-erfgoed projecten (niet afwachten, 

maar zelf op zoek gaan).

• Het publiek wijzen op het belang van zelf tuinieren, juist in de huidige tijd en 

met gebruikmaking van nieuwe technologie. 
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• Het belang van educatie; een digitaal kenniscentrum zijn/vormen door de NTs  

dat goed zichtbaar en vindbaar is.

• Meer samenwerken met gelijkgestemde organisaties en personen.

• Het plaatsen van tuinen en parken in een maatschappelijk perspectief, minder 

objectgericht.

In de middag werden 5 presentaties en een rondleiding door Arboretum Belmonte 

gehouden. 

De presentaties werden gegeven door:

• Cor van Gelderen, Plantentuin Esveld

• Suze Peters, schrijfster van het Onkruid boek

• Carrie Preston, TOOP Tuinen

• Elize Storms-Smeets, docent Historische buitenplaatsen en landgoederen, Rijks 

Universiteit Groningen.

• Hans Pijls, Stichting de Wending

We ontvingen vele enthousiaste reacties van de ruim 200 deelnemers. Hieronder enkele 

citaten:

….`met één klap is de NTs op een totaal ander niveau gebracht`…

….`boeiend en goed georganiseerd`…

….`prachtige planning en afstemming, het zicht op morgen, inspirerend`….

….`de paneldiscussie gonst nog na in mijn hoofd`…

….`goed dat het panel de tuinen in een breder perspectief trok`…

Zoals eerder aangegeven heeft de Lustrumdag gezorgd voor een evaluatie van het 

beleid en vormt deze de aanzet om een nieuw beleidsplan op te stellen. 

3.2 Beleidsdag

De jaarlijkse Beleidsdag werd dit jaar gehouden op 28 november bij de voorzitter, Béline 

Geertsema-Key, thuis. Een brede vertegenwoordiging van trouwe vrijwilligers was vanuit 

de diverse commissies aanwezig om de koers van het beleid voor het nieuwe jaar te 

bepalen. Ook werd teruggeblikt op het afgelopen jaar, met name op de succesvolle 

Lustrumdag die plaatsvond op 26 september en die veel suggesties voor de toekomst 

van de NTs opgeleverd heeft. Welke specifieke maatschappelijke rol zou de NTs kunnen 

spelen in het huidige tijdsgewricht, met name wat groen erfgoed betreft, en hoe zou die 

rol op een goede manier kunnen worden ingevuld? Dat is een grote vraag, waarover veel 

discussie plaatsvond, maar waarop het antwoord nog niet zo eenvoudig te geven is. 
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Bij de terugblik op 2015 werd opgemerkt, dat een aan belangrijke doelstelling vanuit het 

Beleidsplan 2014-2016 inmiddels wordt gewerkt: meer regionaal werken en meer 

contact tussen de diverse commissies onderling. Dat contact is met name versterkt 

tussen de Open Tuin Eigenaren die elkaar jaarlijks regionaal ontmoeten, en de 

rapporteurs (ofwel Adviseurs Groen Erfgoed) van de Monumentencommissie, die ook 

regionaal werken. 

regiobijeenkomst

Najaar 2015 vond bijvoorbeeld een belangrijke bijeenkomst plaats in het noorden, waar 

zowel de Monumentencommisie als de Open Tuin Eigenaren aanwezig waren om 

gezamenlijk informatie uit te wisselen over wat er in de regio rond het onderwerp groen 

erfgoed speelt. De intentie werd uitgesproken om in 2016 nog veel meer regionaal 

(samen) te gaan werken en informatie te delen. Verder werd o.a. vastgesteld dat de 

introductie van de Tuin van de Maand in 2015 zeer succesvol is geweest, en dat het 

concept in 2016 zal worden voortgezet.

Wat de toekomst betreft: uit de paneldiscussie tijdens de Lustrumdag rond Tuinen van 

de Toekomst kwam naar voren, dat de NTs zich veel meer zou moeten richten op het 

beleid van gemeentes inzake openbaar groen. Daar vindt momenteel onder invloed van 

bezuinigingen een enorme kaalslag plaats. Er is bij gemeentes vaak geen kennis meer 

aanwezig van (historisch) groen. Zo wordt groen steeds meer een sluitpost op de 

begroting, met zeer kwalijke gevolgen. De NTs zou meer moeten lobbyen om dat tij te 

keren, aldus een aantal aanwezigen tijden de Lustrumdag. Daarnaast werd aangeraden 

om veel meer met andere organisaties die zich (zouden kunnen) inzetten voor groen 

erfgoed te gaan werken; samen kun je meer bereiken. Verder werd verstening van tuinen 

als een schadelijke nieuwe trend genoemd, waar de NTs iets aan zou moeten doen, 

bijvoorbeeld in samenwerking met Operatie Steenbreek.

Ondanks allerlei alarmerende ontwikkelingen in de samenleving komt ook veel moois 

tot bloei, denk b.v. aan urban gardening en aan ons eigen succesvolle project Sociaal 

Tuinieren. Het werd dan ook door de deelnemers aan de paneldiscussie van groot 
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belang geacht dat de NTs gaat denken in kansen en mogelijkheden, en geen negatieve 

houding aanneemt. We moeten juist actief laten zien hoe waardevol, belangrijk en 

bijzonder het vormgegeven groen is waar wij voor opkomen.

 
De bevindingen van de Beleidsdag worden in 2016 verder uitgewerkt in concreet beleid 

en een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. 

3.3 Relaties

In 2015 hadden bestuur en hoofd bureau rond diverse onderwerpen met o.a. de 

volgende externe relaties contact:

• Iona Stichting

• Mathijs Schouten

• Erven de Jager

• Onze Eigen Tuin

• Cascade

• Appeltern

• Noord-Hollands Landschap

• Ellen Gehring/FIM

• KNOB

• Kwekerij Abbing

• Erik Blok/Rene Dessing iz Restauratiebeurs

• Woningbouwcorporatie Eigen Haard

• Zorginstelling Cordaan

• Rosa Spierhuis

• AES Energiebedrijf

• Kwekerij De Goede Aarde

• Remmerstein

• Wiltfang

• Universiteit Wageningen

• Zuylenstein

• Platform Groen Erfgoed

3.3.1 Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een Nederlandse koepelorganisatie 

voor collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, 

groene en mobiele monumenten richting de politiek. De NTs participeert in deze 

organisatie.
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Doelen:

- Uitwisseling betreffende de bescherming, instandhouding en/of het beheer van 

gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten.

- Gezamenlijke visies formuleren over beleid ter bescherming, instandhouding 

en/of beheer

- Visies uitdragen op politiek en ambtelijk niveau.

Activiteiten:

De FIM organiseert vergaderingen en bijeenkomsten, vormt werkgroepen en stelt 

aanbevelingen op. De FIM behartigt de belangen van haar leden middels overleg met de 

Staatssecretaris van cultuur. In 2015 was de NTs vertegenwoordigd door Hein Krantz bij 

de bijeenkomsten van de FIM.

3.3.2 Platform Groen Erfgoed

Het Platform Groen erfgoed is een initiatief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en 

is open platform voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met groen 

erfgoed:

- tuin- en landschapshistorici;

- tuin- en landschapsarchitecten;

- tuinbazen, hoveniers en beheerders;

- eigenaren en bewoners;

- beleidsmakers.

Thematische bijeenkomsten:

De programmacommissie van het Platform organiseert tweemaal per jaar altijd in 

Amersfoort op de eerste woensdag van oktober en maart van 13.30-17.00 uur een 

thematische bijeenkomst. Steeds rond een onderwerp dat direct raakt aan de dagelijkse 

praktijk van beheer en instandhouding van groen erfgoed. De onderwerpen worden van 

verschillende kanten belicht: historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, 

economisch, administratief of beleidsmatig. Het Platform is informeel, interdisciplinair 

en interactief. Het is een plaats om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Op 

die manier wil het Platform het beheer en de instandhouding van het groene culturele 

erfgoed op een hoger plan brengen. Vanuit zowel het Bestuur als de MC wordt 

deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
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Opleiding ´Groen Ruimtelijk Erfgoed´.

De NTs stimuleert deelname aan de opleiding ´Groen Ruimtelijk Erfgoed´aan de HAS in    

´s Hertogenbosch. http://www.cursusvoor.nl/has-kennistransfer/opleiding-groen-

ruimtelijk-erfgoed.html. Deze cursus ontwikkelt kennis op dit gebied en is 

vertegenwoordigd in de vereniging ´Kennisontwikkeling Groen Erfgoed`.

4 Bureau

In 2015 waren de volgende bureaumedewerkers werkzaam voor de NTs: 

• Suzanne Kooij, Hoofd Bureau voor 16 uur per week; zij voert deze 

werkzaamheden uit vanuit haar bedrijf Ars memorandi, en werd hierin sinds 

2013 ondersteund door Josje Engel, die als freelancer voor Ars memorandi 

werkzaam is en voor de NTs, in opdracht van Suzanne, diverse werkzaamheden 

op afroepbasis uitvoert.

• Ellen Kickhefer; 18 uur per week voor de donateursadministratie, telefoon-, post- 

en mailbeantwoording.

• Marleen Kooij; 16 uur per week voor diverse administratieve werkzaamheden, 

telefoon-, post- en mailbeantwoording, bijhouden website, administratie rond 

periodiek schenken en overige voorkomende werkzaamheden. 

De boekhouding werd extern bijgehouden door dhr. A. (Arie) van Driel. 
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4.1 Activiteiten in 2015

Werkgroep Nieuwe Trends

In 2015 hield de Werkgroep Nieuwe Trends - een flexibele werkgroep die dit jaar vooral 

werd bemand door uit Béline Geertsema-Key, Marjorie Gisolf-Smit, Bastiaan Piloo, Riet 

Ursem, Lara de Graaf en Suzanne Kooij - zich voornamelijk bezig met het initiëren, 

begeleiden en tot stand brengen van een film over de Nederlandse Tuinenstichting. Na 

een pitch kwam de filmmaker Paul E. Visser als beste kandidaat naar voren om de film te 

maken. Met hem vonden gedurende enkele maanden intensieve brainstormsessies 

plaats die uiteindelijk geleid hebben tot een promotiefilm van enkele minuten die tijdens 

onze Lustrumdag is vertoond.

Social media

Het nieuws van de NTs is te volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook. Op Facebook 

(Nederlandse Tuinenstichting en Sociaal tuinieren) en LinkedIn is de NTs actief en heeft 

inmiddels veel volgers (500+ op LinkedIn en meer dan 2000 op Facebook en Twitter). De 

berichten die vanuit het bureau en door vrijwilliger Hanneke Jelles verspreid worden, 

sluiten goed aan op onze doelgroep en worden goed gewaardeerd.

Daarnaast werd regelmatig een digitale nieuwsbrief verzonden aan donateurs en andere 

belangstellenden waarin werd bericht over diverse actuele zaken, open tuinen en andere 

bijeenkomsten. Deze digitale nieuwsbrief werd goed gelezen.

Donateurs

Het aantal donateurs per 1-2-2015 was ca 2800.
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5 Commissies

De vrijwilligers binnen de NTs zijn verdeeld in verschillende commissies om zo de 

kerntaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Het uitgangspunt is dat in elke 

commissie een vertegenwoordiger uit het bestuur zit om zo de hoofdlijnen van het 

beleid te kunnen volgen. 

5.1 Excursiecommissie

De excursiecommissie was in 2015 als volgt samengesteld:

• Michiel Plomp, voorzitter (NTs bestuurslid)

• Hetty Benschop

• Marjorie Gisolf-Smit

• Roswitha Kleipool-de Regt

• Roelke Nienhuis

• Ysk Vondeling

• Lisette van Zandvoort-Gerritsen

In 2015 werden de volgende excursies georganiseerd:

Bijzondere tuinen in Zeeuws-Vlaanderen en België (busexcursie)

Donderdag, vrijdag en zaterdag 4, 5 en 6 juni (‘Lustrumexcursie’)

Er werd overnacht in Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp

Donderdagavond lezing van Martin van den Broeke over ‘Buitenplaatsen in Zeeuws 

Vlaanderen’. Bezocht zijn op vrijdagochtend: de tuin van mevrouw Meijer-de Feijer in 

Axel, de tuin Les Déesses Vertes van de heer en mevrouw Daniël De Sy-De Smet in 

Evergem (B). ’s Middags: Hoeve Bijsterveld van Kurt en Birgit De Caluwé-Rouseré in 

Oosteeklo (B) en de tuin van tuinarchitect Chris Ghyselen in Beernem (B).

Zaterdagochtend: kasteel van Oostkerke van Baron en Baronesse Francois van der Elst in 

Oostkerke (B), na een inleiding in de kerk van Oostkerke door gids Frans Tytgat. 

Vervolgens de tuin De Zeeuw van de heer en mevrouw Hugues en Carol de Waele in 

Retranchement. ’s Middags bezoek aan het stadje Damme en daarna tuin Topiary van de 

heer en mevrouw Ludo Christiaen-Standaert in Zedelgem (B).

Organisatoren: Carla de Jonge en Hetty Benschop

Aantal deelnemers 50
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Landgoed Zuylestein

Groene culturele historie van de Veluwezoom (busexcursie)

Zaterdag 4 juli 

Per bus naar Leersum, naar het 17de-eeuwse Landgoed Zuylestein. Aldaar lezing van Thea 

Dengerink (onderzoeker groen erfgoed, projectcoördinator Landgoed Zuylestein): ‘De 

geschiedenis en restauratie van het landgoed’, rondleiding. Lunch in en rond het Huis 

ten Halve van Suzanne Wolthaar en Hans van der Molen: boerderij uit 1849 en 

voormalige koetswisselplaats. ’s Middags de villatuin van landgoed Remmerstein bij 

Rhenen uit 1912. Aldaar lezing van Elyze Storms-Smeets van het Gelders Genootschap 

over ‘nieuwe buitenplaatsen’. De huidige bewoners Lot Evelein en Saskia von Geldern 

leidden ons rond.

Organisatoren: Carla de Jonge en Ysk Vondeling 

Aantal deelnemers: 50

Kwekerijdag Jacobs in Vriescheloo (Oost-Groningen)

Zaterdag 22 augustus

Henk en Dori Jacobs zijn op 1 mei 2001 begonnen met een zelfstandige kwekerij van 

vaste planten en siergrassen. Helenium is hun zijn visitekaartje. Alles wordt opgekweekt 

zonder pesticiden of andere giftige bestrijdingsmiddelen. De verschillende Heleniums, 

Rodgersia’s, Geraniums en Sedums worden steeds heel natuurlijk afgewisseld door hoge 

wijvende groepen van bijv. Miscanthus en Eupaterium. Na een inleiding van Henk 

Jacobs was er mogelijkheid voor rondlopen en aankopen. Om ca. 13.00 hield voorzitter 

Beline Geertsema nog een praatje. Daarna kon men op eigen houtje de tuinen 1, 13, 14 

en 15 uit de Tuinengids bezoeken. 

Organisatoren: Roelke Nienhuis en Michiel Plomp

Aantal deelnemers: 15 
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Sittard

Sittard: onverwachte groene oases (wandelexcursie)

Zaterdag 12 september 

Start in de Bedevaarttuin, het Mariapark, bij de Grote Markt. Peer Boselie, voorzitter van 

de werkgroep ‘Geheime Tuinen’ van Sittard, vertelt over de groene lusthoven in Sittard. 

We bezoeken de Ursulinentuin, het Levetenhöfke (Hof van Olijven) op de Kollerberg en 

de privé tuin van klooster Agnetenberg. Lunch in de Ophovenermolen aan de 

Geleenbeek. Vervolgens bezoek aan het in 1920 door Dirk Frederik Tersteeg ontworpen 

Stadspark. Guy Limpens en Kees Blankers van de gemeente Sittard-Geleen, beiden 

intensief betrokken bij de in 2014 begonnen renovatie van het park, leidden ons rond. 

Deze excursie kwam tot stand met hulp van de werkgroep Geheime Tuinen van de 

Vereniging Sittards Verleden. 

Organisatoren: Marjorie Gisolf-Smit en Hetty Benschop

Aantal deelnemers: 22

5.2 Monumentencommissie

De Monumenten commissie (MC) geeft onafhankelijk advies aan particulieren, 

instellingen en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en 

ontwikkeling van groen erfgoed. Zij entameert ook onderzoek naar historische en 

hedendaagse tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun ontwerpers en 

beheerders. Ook de bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment 

vormt een speerpunt. De MC is per provincie ingericht met Adviseures Groen Erfgoed 

(voorheen Rapporteurs). Zij zijn actief betrokken bij de diverse projecten.

De Monumentencommissie heeft tevens een monitorfunctie: het signaleren van 

problemen in behoud en beheer van historische en actuele tuinen, parken en 

cultuurhistorische landschappen, het mobiliseren van overheden en de publieke opinie 
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zodra dit groen wordt bedreigd. Deze activiteit betreft in sommige gevallen particuliere 

tuinen, maar richt zich ook, ongeacht de eigendomssituatie, op landgoederen, 

buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen, zoals bijvoorbeeld stadsparken, 

begraafplaatsen, singels.

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, van bezorgde burgers, actievoerende 

groepen en alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Samen met haar 

Adviseurs Groen Erfgoed onderzoekt zij welke hulp geboden is, die kan variëren van een 

informatief telefoongesprek tot begeleiding van projecten. Verslag van haar activiteiten 

wordt gedaan via de website, in het Tuinjournaal en in het MC-jaarverslag

In 2015 was de Monumenten Commissie als volgt samengesteld:

• Annemiek Tromp, (ing. A.W.) voorzitter 

• Christie Weduwer, (BA), secretaris 

• Henk Barkhof (ing.H.R.) 

• Jan Willem Edinga (Mr)

• Piet Bakker

• Hanny van der Heide, (Mr H.) regiocoördinator Noord Nederland 

• Lenneke Berkhout, (drs.) regiocoördinator midden Nederland 

• Willem Verhoeven,  (ing.) regiocoördinator Zuid Nederland. 

Als adviseur betrokken bij de Monumentencommissie zijn drs. Mariël Kok vanuit de RCE 

en Carla Scheffer vanuit de gemeente Wassenaar. 

Namens het Bestuur nam Hein Krantz vrijwel altijd deel aan de vergaderingen. 

Ondersteuning door het bureau berustte bij Suzanne Kooij. 

De MC kwam in 2015 zeven keer bijeen, te weten op 28 januari, 25 maart, 20 mei, 8 juli, 2 

september, 28 oktober en 9 december. De MC levert ook een bijdrage aan elk 

Tuinjournaal door te berichten over een actuele casus. 

In 2015 was de MC betrokken bij de volgende zaken:

Nieuwe zaken in 2015 betroffen:

• Landgoed Morren in Oosterwolde 

• Museumpark in Rotterdam (plaats van nieuwbouw getoetst op groene 

cultuurhistorische waarden, geen acties nodig). 

18



• Bosch van Wijkerslooth in Oegstgeest ( plannen getoetst, geen acties 

noodzakelijk) 

• Groenmonument in Heeze/Leende (Zienswijze ingediend in samenwerking 

met de Stichting KHL bij Provinciale Staten en Gemeente Heeze-Leende). 

Verzoek Stichting SKH om gezamenlijk beroep in te stellen bij de RVS niet 

gevolgd. 

• Slingelandtziekenhuis (bouw dreigt de Kemnaderallee aan te tasten, 

(voorbereiding waardestellend rapport door adviseur). 

• Toekomstvisie Veluwezoom 

• De Mattemburgh in Hoogerheide (overleg gehad met Bond Heemschut door 

adviseur) 

• Het Internationaal Park in Den Haag (Scheveningse Bosjes) (voorbereiding 

zienswijze op planvorming Internationaal park) 

• Kasteel Hoensbroek in Heerlen (adviseur Limburg verzocht dit te monitoren) 

• Ontwikkelingen kasteeltuin Nijevelt 

• 't Hemeltje in Bathmen (dreiging van natuurbegraafplaats) (rapportage 

uitgebracht  door adviseur Overijssel)

• De tuinkamer in ’s Gravenmoer (advies uitgebracht voor nieuwe beplantingen) 

• Walburgiskerk in Zutphen 

De in 2015 doorlopende zaken waren:

• MFA Arcen (advies en waardestelling, procedure aangespannen n.a.v. beoogde 

nieuwbouw) 

• Rosa Spierhuis Laren, Noordn Holland (advies en waardestelling, procedure 

aangespannen  n.a.v. beoogde vernietiging van de tuin van de hand van Mien 

Ruys) 

• Park kasteel Ruurlo (volgen ontwikkelingen i.v.m. voornemen aanleg 

beeldentuin) 

• Oosterbeekse landgoederenzone (volgen ontwikkelingen mbt waardenstellend 

onderzoek) 

• Grouw, Wilhelminapark (zorg i.v.m. versobering beplanting) 

• De Walburg tuinen in Nuenen  (begeleiden eigendomswisseling) 

• Oosterpark in Hoogezand (ondersteuning bewonersinitiatief) 

• Landgoed Oosterbeek/Clingendael in Wassenaar (deelname van adviseurs aan 

begeleidingscommissie, aanbevelingen m.b.t. beplantingen en toetsing 

beheerplan) 

• Cantonspark in Baarn 
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• Virieuxpark in Zaltbommel (analyse + advies, promotie en adviseurspresentatie 

op Vrijwilligersdag) 

• Dudoktuin gemeentehuis Velsen 

• Huis Bonnema in Hardegarijp (zorg i.v.m. nieuwe huurders) 

• Botanische Tuinen VU Amsterdam 

• Oranjepark Bussum (aanwijzing gemeentelijk monument) 

• Tuin van woonhuis John Bergmans in Tilburg (onderzoek+ advies gemeente + 

eigenaar) 

• De Lage Oorsprong in Oosterbeek 

• Beresteyn Voorschoten (monitoren planproces) 

• Nienoord Leek (bijdrage klankbordgroep) 

• Park Louterbloemen in Dordrecht (waardestelling door adviseur Zuid- Holland, 

waardoor dit park op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst) 

Plattegrond voor de inrichting van het park op het landgoed Louterbloemen

Wéér kon worden vastgesteld dat de MC vaak veel te laat op de hoogte is van 

ingrijpende plannen die het historisch groen dreigen aan te tasten of te vernietigen. 

Voorts werpt nieuwe wetgeving (o.a de Omgevingswet en de Erfgoedwet) zijn schaduw 

vooruit en de de indruk bestaat dat er minder meldingen zijn als gevolg daarvan. 

De rechtszaken die zijn aangespannen in 2013 mbt Arcen en het Rosa Spierhuis hebben 

in 2015 beiden tot een uitspraak geleid. Voor wat betreft het Rosa Spierhuis besliste de 

Raad van State dat de bezwaren van Bond Heemschut en de NTs niet zijn gehonoreerd. 

In november 2015 heeft de Raad van State het beroep van de NTs, Heemschut en Dorp 

en Erfgoed Arcen m.b.t. de bouw van een multifunctioneel gebouw gegrond verklaard 

maar werd tevens beslist dat de rechtsgevolgen in stand mogen blijven en de bouw 

derhalve kan worden voortgezet.
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Adviseurs Groen Erfgoed

Adviseurs Groen Erfgoed (voorheen rapporteurs)

Deze vrijwilligers vormen de steunpunten in de regio´s en houden de MC op de hoogte 

van wat er in hun gebied speelt. Deze ambassadeurs van de NTs worden aangestuurd 

door drie coördinatoren, te weten Hanny van der Heide, Lenneke Berkhout en Willem 

Verhoeven. Zij doen in de MC verslag van alle activiteiten in hun regio. Door deze 

nieuwe structuur zijn de contacten aanmerkelijk verbeterd. 

In 2015 heeft er geen landelijke rapporteursdag plaatsgevonden. Wel zijn de adviseurs 

van Friesland, Groningen, Drenthe bijeen geweest voor een regionaal overleg. Deze 

bijeenkomst vloeide voort uit de enquête die begin 2015 is gehouden onder de 

Adviseurs. Een van de uitkomsten van de enquête is dat de naam 'rapporteur' is 

aangepast naar 'Adviseur Groen Erfgoed'. Het adviseursbestand is geactualiseerd, de 

ambassadeursrol gestimuleerd. 

Voorts is er naar aanleiding van de enquête een brief aan Erfgoedorganisaties opgesteld 

en verzonden met als doel de rol van de Monumentencommissie te verduidelijken. Op 

14 maart zijn alle vrijwilligers ontvangen in Zaltbommel en hebben zij het Virieuxpark in 

levenden lijve kunnen zien. Er is contact gelegd met open-tuin-eigenaren in Brabant met 

als doel contactbevordering tussen NTs commissies. Open-Tuin eigenaren zijn 

aangespoord als waakhond te functioneren. Voorts heeft Willem Verhoeven op 27 

oktober een voordracht gegeven over de NTs voor Groei & Bloei in Gemert.
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De adviseurs groen erfgoed die in 2015 voor de MC als waakhond van het historisch 

groen fungeren zijn:

• Groningen: Stieneke van de Wal 

• Friesland: Drs. Rita Mulder-Radetzky 

• Drenthe: Thea Brouwer 

• Overijssel: ing. Conny den Hollander (vanaf 1-6) 

• Gelderland: ing. Henk Barkhof en Hanny van der Heide, dr.ir. Sjef Hendrikx 

(vanaf 1-7)

• Utrecht: Fabienne Hellendoorn (tot 1-3), Lia Copijn (tot 1-3), Mariska de Boer en  

drs. Lenneke Berkhout 

• Noord Holland: Piet Bakker, idem voor Amsterdam, drs. Juliet Oldenburger en 

ing. Peter Van den Bosch (vanaf 1-7)

• Zuid Holland: Rotterdam-Den Haag e.o. Joost Gieskes, ir. Annemieke Backer 

(tot 1-3) Overige gebied: Inge Castelijn 

• Noord Brabant: ing. Willem Verhoeven en mr. ing. Carien van Boxtel 

• Zeeland: drs. Nelleke van der Feltz-van Heumen 

• Limburg Noord inclusief land van Cuijk en Rijk van Nijmegen: Anneke Meijsen 

• Limburg Midden: Fon Habets 

• Limburg Zuid: dr. Mauk Driessen. 

                                 Tuin Ter Hooge in Middelburg (foto Lietje de Vree)
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5.3 Open Tuinencommissie

De Open Tuinencommissie selecteert uit het donateursbestand van de Nederlandse 

Tuinenstichting tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs 

open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids. Twee leden van de commissie 

bezoeken alle tuinen die zich voor openstelling aanmelden. Als de tuin geschikt is 

bevonden, maken zij vervolgens een beschrijving van de tuin.

Ook zorgen de leden van de Open Tuinencommissie voor acquisitie van bijzondere 

tuinen. Aan het begin van ieder tuinseizoen verschijnt jaarlijks de Open Tuinen Gids 

waarin ongeveer 300 beschrijvingen van tuinen staan. Deze tuinen kunnen door 

donateurs op de aangegeven dagen gratis worden bezocht.

De Open Tuinencommissie van de NTs was in 2015 als volgt samengesteld: 

• Gonne Doorman-van den Wall Bake (voorzitter)

• Marianne Bielders-Bergmans 

• Brigitte Gentis-van Dam Merrett 

• Lietje de Vree-van den Bergh 

• Beline Geertsema-Key (tevens voorzitter NTs bestuur)

• Anneke van Apeldoorn

• Rita Bergshoeff-den Breeje 

Vergaderingen

De Open Tuinencommissie kwam in 2015 twee keer bijeen, te weten in maart en oktober.

Open Tuinen Gids 2015

Op 14 maart werd de Gids 2015 in Zaltbommel  tijdens de vrijwilligers dag aan Ton van 

Balken, wethouder van Zaltbommel overhandigd.  Er werd een nieuwe open tuin in het 
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oude stadsdeel verworven. In de Gids werden 304 tuinen beschreven. Het thema van de 
Gids is: ”Kwekerijtuinen”.

Open Tuinen Gids 2016

De redactiemedewerkers kwamen  drie  keer in vergadering bijeen. Het thema van het 

jaar 2016 is; ”Schaduwtuinen”. Er wordt met een productieschema gewerkt hetgeen de 

samenwerking ten goede komt.

De redactiemedewerkers zijn:

• Henriette Sibmacher van Nooten: eindredactie

• Linde Geurts: productie

• Eugenie van Dam van Isselt: vormgeving

• Lietje de Vree en Gonne Doorman vertegenwoordigden de Open     

Tuinencommissie en waren betrokken bij de redactie en de correctierondes.
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Activiteiten

De Sneeuwklokjesdagen werden goed bezocht.

De NTs-stand op de Kwekerijendagen op het Landgoed Bingerden werd door leden van 

de Commissie bemand en de bloemboeketten van Ronald Talsma en Martin de Ruiter 

trokken veel aandacht.

Twee leden van de commissie maakten deel uit van de NTs beleidsdiscussie in 

november.

Lietje de Vree gaf een lezing voor de VVAO over de NTs en de Open Tuinen Gids.

Regiodagen Open Tuineigenaren

Regio Noord

De regiodagen werden gehouden op 30 september in St. Jansklooster ( Overijssel). 

Leden van de Monumentencommissie en de Adviseurs Groen Erfgoed waren hierbij 

aanwezig.

Op 16 oktober werd de regiomiddag in Barneveld ( Gelderland) gehouden.

Regio Zuid

Voor de veertiende keer werd de regiodag Brabant gehouden, deze keer in Hoeven.

De bijeenkomst voor regiomiddag Zeeland – ZuidHolland vond voor de zesde keer 

plaats,  bij de “Warwinckel” in Zevenhuizen. Voor alle bijeenkomsten was grote 

belangstelling.

Nieuwe Tuinen

Er werden 34 nieuwe tuinen beoordeeld. Een tuin werd afgekeurd. Een aantal tuinen 

werd herbezocht. 

www.warwinckel.nl 
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Tuin van de maand

Op de website werd vanaf april tot en met oktober een “Tuin van de maand” geplaatst. 

Het was een groot succes en de tuinen kregen er veel extra bezoek door.

Tuinjournaal

Voor iedere aflevering van het Tuinjournaal werd een open tuin uit de Gids gezocht die 

aansloot bij het thema van dat Tuinjournaal. Het artikel werd geschreven door de 

tuineigenaar of door auteurs die werden aangeleverd door Commissieleden.

PR

Verschillende donateurs konden worden ingeschreven bij het actief zoeken naar nieuwe 

Open tuinen voor de Gids. Nieuwe donateurs werden ingeschreven door Open 

Tuineigenaren en in de Open Tuinen van commissieleden.  Ook tijdens tuinbeurzen 

werden nieuwe donateurs verworven.
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5.4  Publicatiecommissie

De publicatiecommissie was in 2015 als volgt samengesteld:

• Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter (ook NTs bestuurslid)

• Honey Wolff-Albers                    

Er is verder gewerkt aan de publicatie Bergmans (data en essay); de NTs zal hieraan in 

2016 tijdens een speciale themadag aandacht besteden. 

De studie Van Nes, die al eerder een start ging binnen BONAS, wordt weer opgepakt 

door een team van 4 personen; Marianne Poorthuis, Marieke Mastboom, Adriana 

Verhagen en Nel Bartelse.

                                      

5.5 Redactiecommissie

Het Tuinjournaal
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Het Tuinjournaal is voor de Nederlandse Tuinenstichting een belangrijk medium om te 

communiceren met donateurs en relaties. Het Tuinjournaal verschijnt vier maal per jaar en 

streeft naar verdieping van de belangstelling voor het behoud van historisch 

belangwekkende tuinen en parken. In ieder nummer staat een aansprekend thema centraal. 

De Redactiecommissie was in 2015 als volgt samengesteld: 

• Marian Lenshoek-Smeets (hoofdredacteur)

• Korneel Aschman

• Ronald van Immerseel

• Éva Kovács

• Anne Wolff

• Martje van den Bosch

• Hanneke Prins (eindredacteur)

• Martin Knol

• Emilie Horst-Goossens (tot juni 2015)

• Lara de Graaf (vanaf juni 2015)

Julia Voskuil maakt geen deel uit van de redactie, maar schrijft artikelen voor bijna ieder 

nummer.

Tuinjournaal maart 2015. Thema: De kwetsbaarheid van tuinen

De aanleg van tuinen en parken bestaat bij de gratie van de tuinier. Continu onderhoud 

en specifieke kennis zijn essentieel om interessante tuinen duurzaam in stand te kunnen 

houden. 

Jammer dat het ontbreken van voldoende 

kennis over planten bij velen het plezier van 

tuinieren bederft. Dit maakt tuin èn tuinier 

kwetsbaar, stelt Éva Kovács. Peter Verhoeff 

schrijft over de ‘vergeten’ historische tuin 

van Kasteel Huis Bergh, een van onze oudste 

bewaard gebleven tuinen (1461). De 

kwetsbaarheid van een tuinaanleg blijkt ook 

regelmatig op oude buitenplaatsen, ontdekte 

Korneel Aschman. Met zorg aangelegde 

tuindetails vervagen of verdwijnen, zoals het 

Kippeneiland van kasteel Duivenvoorde. In 
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een park op het grondgebied van Ridderhofstad Nijevelt krijgt een vergeten moestuin 

een eigentijdse functie voor de buurt. 

Een kleinschalige kwekerij met een niet-alledaags assortiment is een kwetsbaar bedrijf. 

Martje van den Bosch bezocht Marcel de Wagt van de ‘Kwekerij van opvallende vaste 

planten’. Openstelling vergroot de waardering voor tuinieren. Ankie Dekker-Fokker 

behoorde tot de eerste tuiniers die hun tuin begin jaren tachtig openstelden voor de NTs. 

Marian Lenshoek zocht haar dertig jaar later op. “Bijna vijftig jaar stopten we al onze 

creativiteit, inspiratie en energie in onze tuin. Nu we ouder worden en het onderhoud 

ons wat zwaar gaat vallen, beseffen we hoe kwetsbaar de schoonheid is die we hebben 

opgebouwd,” constateert opentuineigenaar Els de Boer.

Tuinjournaal juni Thema: De onzichtbare tuin

Met het thema ‘De onzichtbare tuin’ geeft de Nederlandse Tuinenstichting aandacht aan 

de grond en wat zich daarin afspeelt. Dat zie je niet, maar het heeft wel een geweldige 

impact heeft op de vitaliteit van iedere tuin. Aanleiding voor dit nummer is dat de 

Verenigde Naties 2015 hebben uitgeroepen tot het ‘Internationale Jaar van de Bodem’.

Tuiniers dragen met hun individuele 

creativiteit bij aan een herwaardering van de 

menselijke schaal. Die verliezen we namelijk 

steeds meer uit het oog in de hedendaagse 

maatschappij, vindt Peter Bauwens. Een 

lagere opbrengst , maar een g ro te 

persoonli jke motivatie kenmerkt de 

biologische plantenkweker Jan Huiberts, 

ontdekte Martje van den Bosch in een 

gesprek met de houder van de Nederlandse 

Plantencollectie Buddleja.

Voor sommige tuiniers ligt de uitdaging in 

het werken met aarde. Meer dan durf, aarde en zoden is niet nodig, zegt Éva Kovács. Ze 

laat de ontwikkeling zien van kunstmatig aangelegde heuvels als verdedigingswerken tot 

eigentijdse Nederlandse voorbeelden van ‘land-art’.

Auteur Suze Peters kijkt met andere ogen naar onkruid. De natuur kiest zelf de planten 

uit die open grond bedekken om problemen aan te pakken. Onkruiden zijn de ‘ploegers’ 

van de onderwereld’ die met hun wroetwerk de structuur van de bodem verbeteren.

In de ecologische tuin van opentuineigenaar Wim Baas staat de relatie tussen sterke en 

gezonde planten, bodemschimmels, mieren, humus en kalk centraal. Ecologisch 
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tuinieren in de praktijk in een bijzondere tuin die u als donateur van de Nederlandse 

Tuinenstichting kunt bezoeken.

Inhoud Tuinjournaal juni 2015. Thema: Nederlandse Tuinenstichting 1980-2015

In 2015 bestond de Nederlandse Tuinenstichting 35 jaar - een lustrum dat op zaterdag 26 

september is gevierd met het evenement ‘Tuinen van de Toekomst’ en met een speciaal 

Tuinjournaal. De afgelopen 35 jaar is in Nederland meer besef ontstaan voor het belang 

van behoud en instandhouding van tuinen en parken. ‘Groen’ moet in ieder geval net 

zoveel aandacht krijgen als het gebouwde monument. 

Tuinen maken deel uit van ons culturele 

erfgoed, omdat ze ons een rijker beeld geven 

van een voorbije periode. Om tuinen uit 

bepaalde periodes te behouden, is een 

zorgvuldige aanpak nodig; een tuin is 

immers volledig afhankelijk van dagelijks 

onderhoud en deskundige zorg. Zonder 

m e n s e l i j k i n g r i j p e n g a a t e e n t u i n 

onherroepelijk verloren. Juist dat bewerkelijke 

maakt tuinen uiterst waardevol, maar ook 

kwetsbaar.

Inhoud Tuinjournaal december 2015. Thema: Tuinen en onderhoud

Het in stand houden van tuinen is arbeidsintensief en vraagt specifieke kennis en 

vakmanschap. In dit Tuinjournaal aandacht voor het onderhoud van tuinen. 

Wie traditionele vasteplantenborders te 

a r b e i d s i n t e n s i e f v i n d t , k a n e e n 

naturalistische bermborder overwegen, 

suggereert Éva Kovács. Hoe ga je om met 

een bewerkelijke tuinaanleg? Martje van den 

Bosch bezocht de tuindienst van paleis Het 

Loo die apparatuur liet ontwikkelen voor het 

onderhoud aan de barokke broderieparterres. 

De vasteplantenborders van de tuin van de 

fami l ie Van Schelven z ien er goed 

onderhouden uit. Het geheim is regelmaat en 

discipline, legt Albertine van Schelven uit. 
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Anne Wolff beschrijft de tuinidylle in het buitengebied die wordt verstoord door mollen, 

slakken en reeën. Het is niet altijd nodig ze te vernietigen of te verjagen. Gelukkig wordt 

de historische tuin- en parkaanleg steeds vaker meegenomen bij de herbestemming van 

monumenten. ‘Zonder park geen huis’, signaleert Ronald van Immerseel in een visie van 

het Rijksvastgoedbedrijf op de herbestemming van Huis Doorn.

5.6 Commissie Sociaal Tuinieren

Binnen het Sociaal Tuinieren project werkt de NTs samen met Stichting Present 

Amsterdam aan het opknappen van tuinen in achterstandswijken. Hierbij gaan 

vrijwilligers aan de slag in onder architectuur ontworpen volkswijken om de tuinen van 

ouderen en kwetsbare bewoners op te knappen en opnieuw duurzaam te beplanten. Met 

dit project verbreden we als NTs de uitvoering van onze missie met een meer sociale 

invulling.

De Commissie Sociaal Tuinieren was in 2015 als volgt samengesteld:

• Suzanne Kooij (projectleider)

• Robertien Aberson

• Marilies Jacobs

• Suze Peeters

• Riet Ursem

• Carlo de Waal

• Wendy Moolenaar

• Marjon de Jeu (tot november 2015)

• Joshua de Boers (vanaf november 2015)

Gerealiseerde activiteiten ten opzichte van de geplande activiteiten

In lijn met ons Projectplan Sociaal Tuinieren 2014-2015 hebben in de wijken Betondorp, 

de Bloemenbuurt en Jeruzalem diverse tuinen een make-over gehad en/of zijn duurzaam 

onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere wijken pilots gestart om te 

onderzoeken of het project daar ook uitgerold kan worden: de Meeuwenlaan in 

Amsterdam-Noord, de Reimerswaalbuurt in Amsterdam-Osdorp, en de Van der Pekbuurt 

in Amsterdam-Noord. Deze pilots stonden niet gepland in ons projectplan, maar 

vanwege een groot aantal plantendonaties konden we op de aanschaf van planten en de 

kosten van de hovenier bezuinigen, en daardoor kwam meer budget beschikbaar om ook 

in andere wijken al aan de slag te gaan.
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Bloemenbuurt en Betondorp: project loopt volgens plan

In Betondorp en de Bloemenbuurt is het project voortgezet zoals de bedoeling was, en 

verloopt het structurele onderhoud van de tuinen volgens plan. In Betondorp is hiertoe 

een samenwerking met de Academie van de Stad gestart; de studenten die via deze 

Academie in Betondorp wonen en activiteiten ontplooien, hebben het contact met de 

bewoners van de tuintjes, en met de structurele vrijwilligers, overgenomen van de 

wijkbeheerder. Dit loopt erg goed. In de Bloemenbuurt verzorgt één structurele 

vrijwilligster in samenwerking met de groepen die via Present in de buurt worden ingezet 

het onderhoud van alle tuinen en het contact met de bewoners, dat ook via de 

wijkmeester en via de vaste buurtvrijwilligster Tiny wordt gegarandeerd.

In de wijk Betondorp zijn in 2014/2015 in totaal 45 tuinen van een make-over voorzien 

en/of duurzaam onderhouden.

In de Bloemenbuurt waren dit er volgens planning in 2014/2015 24. Op aanraden van de 

wijkbeheerder is wel bij een enkele tuin het onderhoud in deze wijk stopgezet wegens de 

situatie van de bewoners (o.a. vanwege ernstige drugsverslaving van de bewoners en/of 

andere zware problematiek).

In de Bloemenbuurt en Betondorp wordt het project in 2016 zeker voortgezet. 

Corporaties Eigen Haard en Ymere, die in deze buurten de meeste huizen in bezit 

hebben, zijn zeer enthousiast over het project. 

Jeruzalem: wegens ontbreken van wijkmeester wordt het project in deze wijk niet 

voortgezet

In de wijk Jeruzalem (Amsterdam-Oost) hebben we deze projectperiode een pilot 

gestart, om te kijken of het project ook succesvol en duurzaam kan worden neergezet in 

een wijk waar geen wijkmeester van een woningbouwvereniging aanwezig is.  

32



In Jeruzalem hebben de daar aanwezige corporaties nooit echt geïnvesteerd om een 

goede dragende structuur neer te zetten. Er is daardoor geen centraal persoon in de wijk 

die de buurtbewoners persoonlijk kent, die in de wijk zichtbaar aanwezig is en waar 

buurtbewoners bij problemen een beroep op kunnen doen.

Het project is in Jeruzalem gestart na intensief overleg met allerlei partijen die bij de wijk 

betrokken zijn: o.a. welzijnsorganisatie Dynamo, de ‘participatiemakelaar’ van het 

stadsdeel, en de corporaties Rochdale en De Key. Al deze instanties vonden het zeer 

wenselijk dat het project er kwam, maar bleken uiteindelijk niet in staat om de 

ondersteuning te bieden die nodig is om Sociaal Tuinieren in een wijk duurzaam in te 

bedden. Corporaties Rochdale en de Key hebben nauwelijks nog budget voor 

leefbaarheid, en hebben geen direct contact met de bewoners.

Bij de start bleek dat de selectie van tuinen heel erg moeizaam verliep omdat geen van 

de betrokken instanties de buurtbewoners echt persoonlijk kende. Ook meldden zich 

geen structurele vrijwilligers aan om de tuinen te onderhouden, ondanks allerlei 

publiciteitsacties. Toch zijn met veel inspanningen in deze buurt 9 van de 12 geplande 

tuinen opgeknapt, maar het ontbreken van een wijkmeester maakte het vinden van de 

juiste doelgroep (geen geld of capaciteit om zelf tuin op te knappen) tot een zeer lastige 

klus. Uiteindelijk zien we ervan af het project in deze wijk voort te zetten. We hebben 

hiervan geleerd dat er altijd een centrale figuur in de wijk aanwezig moet zijn die de 

mensen goed kent en die het contact met de buurtbewoners kan garanderen.

Pilots in de Van der Pekbuurt, de Vogelbuurt en de Reimerswaalbuurt

In plaats van het project in Jeruzalem voort te zetten, hebben we voorbereidingen 

getroffen om in 2016 het project naar andere wijken in Amsterdam uit te kunnen 

breiden, met name de Vogelbuurt, de Van der Pekbuurt en de Reimerswaalbuurt. De 

pilots in deze buurten zijn succesvol verlopen, hoewel we toch twijfels hebben over de 

Reimerswaalbuurt. Dit is een zeer problematische achterstandswijk in Amsterdam-

Osdorp waar Ymere bezig is met een kwaliteitsimpuls, maar waar het zeer moeilijk is om 

contact te krijgen met de (zeer geïsoleerde multi probleem) bewoners van wie de tuinen 
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opgeknapt zijn. Het structurele onderhoud is hier inmiddels wel al gegarandeerd via 

Burennetwerk.

In de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt zullen we zeker het project in 2016 voortzetten. 

In de Van der Pekbuurt werken we intensief samen met wijkmeester Ferdinand van der 

Ploeg van Ymere. Dit is een zeer verbindende en geliefde centrale figuur in de buurt, die 

erg enthousiast is over Sociaal Tuinieren. Daarnaast zijn ook de studenten van de 

Academie van de Stad in deze buurt actief, waardoor het project nog meer 

ondersteuning krijgt en dus nog succesvoller ingebed zal kunnen worden in de wijk 

(zoals ook in Betondorp het geval is).

In de Vogelbuurt is een sterke wijkbeheerder aanwezig van Eigen Haard, Lydia Wilhelm, 

die een goed contact met de wijkbewoners heeft. Daarnaast kunnen we daar gebruik 

maken van het netwerk van het Leefkringhuis.

Plantendonaties

In 2014/2015 hebben we steeds meer plantendonaties mogen ontvangen van eigenaren 

van tuinen of landgoederen die ons genereus hun overtollige planten beschikbaar 

hebben gesteld. Recentelijk gebeurde dat door landgoed Beeckestijn, dat een grote 

border rond 'Planten van de Toekomst' 

ontruimd heeft; de prachtige planten zijn 

gedoneerd aan ons project.

Omdat we zo veel plantendonaties hebben 

ontvangen, hoefden we veel minder geld uit 

te geven aan het aanschaffen van planten en 

aan de kosten voor de hovenier. Het 

uitgespaarde budget hebben we gebruikt om 

de pilots in de Reimerswaalbuurt, de Van der 

Pek buurt en de Vogelbuurt te bekostigen. In 

deze buurten zijn respectievelijk 8, 18 en 2 

tuinen opgeknapt.

Nauwe samenwerking met Eigen Haard en Ymere

In 2014 is de Nederlandse Tuinenstichting wijkpartner geworden van Woningstichting 

Eigen Haard, om het Sociaal Tuinieren project verder vorm te gaan geven. Eigen Haard is 

daarmee de grootste investeerder in Sociaal Tuinieren geworden, en wil dit partnerschap 

de komende jaren voortzetten en verder uitbouwen. 
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Eigen Haard zal het voor Sociaal Tuinieren in 2016 mogelijk maken om een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) light uit te voeren. Ook heeft Eigen 

Haard het project Sociaal Tuinieren ondergebracht bij de vakgemeenschap voor 

effectieve wijkinterventies Wat Werkt in de Wijk. Zie www.watwerktindewijk.nl (en dan 

zoeken naar Sociaal Tuinieren). Op deze website worden de effecten van Sociaal 

Tuinieren voor de buurten waar Eigen Haard actief is gemonitord.

Met Ymere wordt ook steeds intensiever samengewerkt. Op uitdrukkelijk verzoek van 

deze corporatie is Sociaal Tuinieren de pilots in de Van der Pekbuurt en in de 

Reimerswaalbuurt gestart. 

Stapsgewijze uitbreiding naar andere steden

We hebben besloten om ons met ons Sociaal Tuinieren team eerst voornamelijk op 

Amsterdam te richten, omdat daar nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn en we 

de buurten hier goed kennen. Wel hebben we diverse gesprekken gevoerd met partijen 

die Sociaal Tuinieren in andere plaatsen willen opzetten, en gaat nu de eerste pilot in 

Zaanstad van start, gefinancierd via Stichting Present door vermogensfondsen.

5.7  Websitecommissie

De Websitecommissie was in 2015 als volgt samengesteld:

• Suzanne Kooij (webmaster)

• Hanneke Jelles (beheer Facebook pagina)

• Lara de Graaf (beheer Twitter account)

Website

De website (www.tuinenstichting.nl) heeft een beveiligd gedeelte, dat alleen voor NTs 

donateurs toegankelijk is. Daarvoor kan men inloggen met een persoonlijke code. Op dit 

gedeelte staat o.a. de beschrijving van de open tuinen, met een plattegrond waarop de 

locatie staat aangegeven.

De website heeft duizenden bezoekers per maand. De site heeft zich in de loop der jaren 

als een belangrijk visitekaartje en communicatiekanaal ontwikkeld voor de NTs. Begin 

2014 is de digitale nieuwsbrief van de NTs gerealiseerd, die zeer succesvol is en goed 

wordt gelezen. Inmiddels wordt de nieuwsbrief maandelijks naar ca. 1200 

belangstellenden gestuurd.

De website wordt regelmatig bijgewerkt door actuele nieuwsberichten te plaatsen. Ook is 

hier de agenda te vinden met een overzicht van bijeenkomsten en open tuinen dagen. 
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5.8 Lustrum commissie

In 2015 bestond de NTs haar 35 jaar. Om dit te vieren vond op 26 september het 

Lustrumevenement plaats in Wageningen. In paragraaf 3.1 is een beschrijving van het 

Lustrumevenement gegeven. 

De Lustrumcommissie bestond uit Robertien Aberson en Emilie Goossens. 

6 Overige activiteiten

6.1 Sneeuwklokjesdagen

In januari en februari 2015 organiseerde de NTs de jaarlijkse Sneeuwklokjesdagen. Er 

werden weer een paar nieuwe Sneeuwklokjestuinen, die vroeg in het jaar kunnen worden 

bezocht, aan de lijst van Sneeuwklokjesdagen toegevoegd. 

6.2 Vrijwilligersdag 2015

De jaarlijkse Vrijwilligersdag werd op 14 maart 2015 gehouden in Zaltbommel. 

Kunsthistoricus Roland Gieles hield een inleiding over De Virieu, de bijzondere 19e 

eeuwse ontwerper van het Singelpark in Zaltbommel, waarvan tuin- en 

landschapsarchitecte Carien van Boxtel (tevens Adviseur Groen erfgoed van de NTs) de 

cultuurhistorische waarde toelichtte. Beline Geertsema, voorzitter van de NTs, 

overhandigde het eerste exemplaar van de Open Tuinen Gids aan wethouder Ton van 

Balken, wethouder Onderwijs, Welzijn en Milieu van de Gemeente Zaltbommel.

’s Middags vond een rondwandeling plaats door het Singelpark met Carien van Boxtel en 

Roland Gieles.

Rondwandeling door het Singelpark met Roland Gieles
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6.3 Beurzen/evenementen

Sinds 2013 is speciaal voor beurzen Ellen Oswald als vrijwilliger aangetreden. Het 

beurzenbeleid is in 2014 verder uitgebouwd; nieuwe vrijwilligers hebben zich 

aangemeld, waaronder Ruud Geensen. De (tuin)beurzen bieden een mooie kans om de 

zichtbaarheid van de NTs te vergroten en nieuwe donateurs te werven. In 2015 hebben 

zich tijdens de beurzen circa 62 nieuwe donateurs aangemeld. 

In 2015 was de NTs aanwezig op de volgende beurzen:

• Sneeuwklokjesdagen, De Boschhoeve, Wolfheze 19, 20, 21 februari

• Noordelijke Kwekerijdagen, Meeden 11 en 12 april

• Buitengewoon Buitenhof, Kwekerij Abbing, Zeist 24, 25 en 26 april

• Arboretum Trompenburg,  Rotterdam 9 en 10 mei       

• Kasteel Cannenburch, Vaassen, Pure Pinksterfair, 24 en 25 mei

• Tuinmarkt Hernen, 6 juni 

• Hof van Wouw, Den Haag, zaterdag 13 juni

• Amsterdamse Grachtentuinen 19, 20, 21 juni 

• Kwekerijdagen Bingerden, 19, 20, 21 juni              

• Tuindagen Landgoed Vollenhoven, De Bilt 26, 27, 28 juni           

• Open Tuinendag Utrecht, 27 juni  

• Open dag De Bolster, Epe, 18 juli

• Rozen en specialiteitenmarkt De Boschhoeve, Wolfheze, 15 augustus 

Contactpersoon: 

• Natuurmarkt Von Gimborn Arboretum Doorn, 20 september
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