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Tuin de Lage Oorsprong:
oase van kleuren, geuren
en vormen
Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek, Gelderland, is een bijzon
dere, historische plek. De tuin is onderdeel van het landgoed de
Lage Oorsprong en is in 1921-1922 door Leonard Springer aangelegd
als bloemen-groentetuin bij het vroegere grote huis. In de Tweede
Wereldoorlog werden huis en tuin zwaar getroffen: het huis brandde
volledig af en de Lage Oorsprong raakte in de vergetelheid.

Tekst - J orieke Klein Leetink en
Lietje de Vree
Fotografie - Henk Gerritsen

Aan het begin van deze eeuw betrokken Egbert Reerink en Mariëlle Kempen
het tuinmanshuis en vielen voor de betovering van de plek. Ze richtten een
stichting op, lieten onder andere door de NTs historisch onderzoek doen,
kregen subsidie en startten in 2006 vol bezieling met de restauratie van
de tuin. De lat lag hoog en grote namen in de wereld van kwekers en tuin
architecten verleenden hun medewerking om de tuin weer tot bloei te laten
komen. Landschapsarchitect Ron Pfeiffer maakte op basis van Springers ont
werp een reconstructie en een herinrichtingsplan. De bekende tuinarchitecte
Jacqueline van der Kloet zorgde voor de beplanting.
Kleurrijke doorgang
Midden in de tuin stond volgens oude tekeningen een berceau. Mariëlle be
zocht verschillende berceaus en mat ze één voor één op om tot het perfecte
resultaat te komen. Op een dag, toen ze in de moestuin van het Muiderslot
de berceau stond op te meten, werd ze op haar schouder getikt. “Waarde
collega, mag ik u de hand schudden?” Ze draaide zich om en keek in de
ogen van een in het zwart geklede man met een strooien hoed. Het bleek de
Vlnr: De Springerkamer toont
Springer’s grote voorliefde voor
geel-abrikoos-zachtroze-rood.
De schaduwborder aan de zuid
zijde van de tuin.
Oude broeibak gevuld met
kleurige Dahlia ‘Bishop of
Canterbury’.

 ekende Jørn Copijn te zijn. Hij herkende het beeld. Zijn vrouw Lia had op dezelfde wijze in het hele land
b
berceaus opgemeten. Zo ontstond een enerverend gesprek. Bureau Copijn zette Luc van Dam in om de
berceau voor Tuin de Lage Oorsprong te ontwerpen. Het resultaat is nu al mooi: een kleurrijke berceau
van blauwe regen en bloeiende rozen als ‘Compassion’ en diverse ramblers.
Zes kamers van Jacqueline van der Kloet
Rondom de berceau zijn zes door Jacqueline van der Kloet ontworpen en beplante tuinkamers aan
gelegd. Ze worden omsloten door beukenhagen en kleuren spelen een belangrijke rol. De meest kleur
rijke kamer heeft grote kleurcontrasten door de toepassing van vaste planten in zachtgeel, geelgroen,
donkerpurper, paarsroze en donkerrood. In de witte kamer is alle beplanting wit met de bedoeling een
serene sfeer te scheppen die zorgt voor rust en schoonheid. De vormenkamer is ingericht met speelse
knipvormen. Het is een groene ruimte met links en rechts twee in kantelen gesnoeide beuken. Daar
tussen staan vormhagen die, als je er recht voor staat, een groen bouwwerk vormen. In de geurende
tuinkamer dertig bijzonder sterk ruikende rozen, naast geurende vaste planten. Ronde buxusbollen zijn
hier verwerkt tot ‘buxuswolken’. De romantische tuinkamer is ingericht naar de Engelse stijl van Gertrude
Jekyll en Vita Sackville-West. De kleuren zijn zacht en op elkaar afgestemd en vormen een groot contrast
met de volgende kamer. De Springerkamer vlakbij de oranjerie is ingericht naar een oud en nooit uitge
voerd ontwerp van Leonard Springer voor een rozentuin voor Tuin de Lage Oorsprong. Springers grote
voorliefde voor geel-abrikoos-zachtroze-rood is hier terug te vinden. Voor deze kamer zijn verschillende
historische rozen uitgezocht, zoals de diep abrikoosgele klimmer ‘Lady Hillingdon’, de vroegbloeiende
koraalrode klimmer ‘Mme Edouard Herriot’, ‘Mme Caroline Testout’ met sterk geurende zachtroze bloe
men en ‘Marie Van Houtte’, een roze theehybride met een citroengeel hart. Enkele rozen hebben nog de
onderstammen die dateren uit de tijd van Springer.
Behalve de tuinkamers valt er nog veel meer te genieten: zo heeft de tuin een fruitmuur, koude bakken
met blauwe agapanthussen, een kruidentuin, een lotusvijver en een waterloop met negen watervallen.
Het is bewonderenswaardig wat hier met hulp van velen in betrekkelijk korte tijd tot stand is gebracht.
Een heel jaar kleur
Begin dit jaar zijn overal in de tuin bloembollen aangeplant, naar een ontwerp van Jacqueline van der
Kloet. Van vroeg in het seizoen tot in het najaar is er een groot scala aan kleuren te vinden. En voor wie
met een tastbare herinnering naar huis wil gaan: er is ook een bessen- en bloemenpluktuin. Tuin de Lage
Oorsprong heet u van harte welkom!
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Tuin de Lage Oorsprong
Van Borsselenweg 36
6862 BJ Oosterbeek
Open: iedere woensdag,
zaterdag en zondag van
1 april tot 1 oktober van
13.00 tot 17.00 uur;
entree € 4,50 pp.
026 339 29 44
e-mail:
info@tuindelageoorsprong.nl
website:
www.tuindelageoorsprong.nl
Open Tuinen Gids:
tuin nr. 102

