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inspirerend voor deelnemer en eigenaar
thema
tuinbeleving

•

‘Georganiseerde tuinbeleving’ is de drijfveer voor de excursies die de NTs organiseert. De NTs-excursies
zijn als Donateursdag in 1983 gestart met een tuinwandeling door Amsterdam. Omdat de excursies zo
populair waren, is de Excursiecommissie ingesteld. Korneel Aschman interviewde Carla de Jonge, die
vele excursies heeft voorbereid, meegemaakt èn geleid. Met de NTs kom je in hele bijzondere tuinen, je
hoort een uniek verhaal en de betrokkenheid van de eigenaar spreekt tot de verbeelding.

Kruisbestuiving
Tegenwoordig worden drie tot vier excursies per jaar georganiseerd. Carla de
Jonge werd actief bij de NTs via toenmalig commissielid Jan de la Hayze. Na
haar pensionering is Carla in 2000 in de Excursiecommissie gestapt en gelijk
tot voorzitter verkozen. Van de inschrijving tot en met de begeleiding op de
excursiedag; de commissie regelt het allemaal zelf. “Dat is het spel, zorgen
dat de dag goed geregeld is en de deelnemers voldaan naar huis gaan.”
De Excursiecommissie is zo samengesteld dat alle regio’s van Nederland
een contactpersoon hebben. In maart komt men bijeen om het programma
voor het jaar erop te plannen en bezoekt men de locaties. In de beginjaren
werden bij de NTs aangesloten open tuinen bezocht. Carla de Jonge: “De
tuineigenaars gingen het bezoek vanuit de Tuinenstichting steeds meer waarderen; zij kunnen de vrucht van hun grote inzet laten zien. De deelnemers
zijn meestal mensen die vaker meegaan en kennis op tuinengebied hebben.
Dat inspireert aan beide kanten.”
Goede naam
De kwaliteitslat van de excursies ligt hoog. Voor het jaarprogramma is er
contact met de Opentuinencommissie en de Monumentencommissie over
bijzondere of nieuw aangesloten tuinen. De NTs put uit het vaste bestand
van geïnteresseerde en betrokken donateurs en de vele aangesloten tuinen.
De NTs heeft hiermee een goede naam opgebouwd. Hierdoor gaan parken tuindeuren open, die voor anderen gesloten blijven. Dit onderscheidt
de excursies van andere georganiseerde tuinreizen in Nederland. Ook inter
nationaal zijn er contacten, zoals met Open Tuinen in België. In 2011 was de
NTS zo te gast op de openstellingsdag van tuinen rond het Belgische Hasselt.

Links boven: Carla de Jonge: “Samen met andere betrokken
liefhebbers kom je in hele bijzondere tuinen die je raken.”
Onder: Bezoek aan ‘De Bloemenzee’ in Laren, een tuin in cottagestijl
met weelderige beplanting.

Rechts boven: Een tuin in Blaricum, ontworpen door Piet Oudolf.
Onder: De donateurs op bezoek in de prachtige tuin van Alain Dor in
België, met Carla de Jonge (derde van links).

Beleving in groepsverband
De Excursiecommissie wil aantrekkelijke tuinbeleving bieden, waarbij ook
het belang van de Tuinenstichting zichtbaar wordt. De excursie is bedoeld
als kennismaking. Carla: “Je komt met andere betrokken liefhebbers op
bijzondere plekken die je raken. Je krijgt iets unieks te zien en binnen de
groep ontstaat daardoor veel interactie.”
Tegenwoordig is men meer gericht op diepgang. Dit kan de tuineigenaar
verzorgen, of een specialist op tuin- en parkgebied. “Na zoveel jaren zie je
een lijn in de groepsdynamiek; mensen die altijd vooraan lopen, mensen die
deels voor de gezelligheid meegaan en eenlingen die hun eigen gang gaan.
Onderling is de groep zeer betrokken.”
Als excursieleider ben je dan vooral bezig met het verloop van het programma. “Zo’n groepsverband moet je strak leiden en je moet aandacht hebben
voor de deelnemers. Soms wordt de groep gesplitst, zodat een tuin optimaal beleefd kan worden.” Een belangrijk onderdeel van de excursies is het
samen reizen, doorgaans per touringcar. Een aantal keer is eigen vervoer
gebruikt, wat voor veel saamhorigheid zorgde. In mei 2011 is voor het eerst
een fietsexcursie georganiseerd. Deze nieuwe vorm viel zeer in de smaak.

tuinjournaal juni 2012 - pagina 13

Donateurs op bezoek in de tuin van Jan Nauta en
Sible de Blaauw in Slochteren.

Over het algemeen is men enthousiast over het
excursieprogramma. “In al die jaren is het slechts
één keer voorgekomen dat een tuin werd bezocht,
die achteraf bezien niet geschikt was voor de ter
zake kundige NTs-donateur.”
De kwaliteit die de NTs met de excursies biedt
wordt zeer gewaardeerd. “Tot de regelmatige deelnemers behoort bijvoorbeeld een aantal Duitse
donateurs. Zij nodigden NTs in 2005 uit voor een
wederbezoek. Voor mij persoonlijk echt een hoogtepunt. Waar ik van genoot, was de gastvrijheid
waarmee de excursiegroep werd ontvangen èn
de prachtige uitzichten vanuit de verschillende
tuinen over de Rijn en de Ruhr.”
Dat zijn de ingrediënten voor een geslaagde tuinbeleving in groepsverband; een goed georganiseerd bezoek, in een gastvrije omgeving, waar
samen van tuin en landschap wordt genoten.

