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Op de bres voor groen cultureel erfgoed
Door de openstelling van ruim tweehonderd particuliere tuinen en parken en het organiseren van excursies en lezingen, brengt
de NTs jaarlijks ruim 100.000 mensen in contact met groen cultureel erfgoed. In 2012 organiseert de NTs een themadag over
groen op buitenplaatsen, alsmede excursies naar buitenplaatsen; wordt een nieuw beleidsplan geschreven voor de periode tot
2015 en gaat de NTs meer doen met het Project Sociaal Groen.
Tekst - Marian Lenshoek
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Activiteiten in 2011
Project Sociaal Groen
Veel Nederlanders hebben geen toegang tot groen en natuur. Oudere en
sociaal geïsoleerde mensen kunnen veel baat hebben bij een groenere woonomgeving. Dat was aanleiding een ‘Project Sociaal Groen’ op te zetten in het
historische tuindorp Betondorp in Amsterdam.
In deze buurt helpt de NTs verwaarloosde tuinen opknappen. Zo verbreedt
de NTs haar missie tot een meer sociale invulling.

Vrijwilligers actief in Betondorp.

Project ‘Tuinen+’ in Groningen
Van 17 tot en met 26 juni vond in de provincie Groningen een tuintiendaagse plaats langs groene evenementen. Ook werd aandacht geschonken aan
de Nederlandse tuingeschiedenis. Mede op initiatief van de Nederlandse
Tuinenstichting is de tentoonstelling ‘Dutch wave’ in Warffum georganiseerd, die op 16 juni werd geopend door NTs-voorzitter Beline Geertsema.
Monumentencommissie
Naar aanleiding van meldingen van donateurs, onze provinciale rapporteurs
en het publiek doet de Monumentencommissie onderzoek naar bedreigde
waardevolle tuinen en parken. De visie van de Monumentencommissie
kan een belangrijke leidraad zijn in contacten met betrokken gemeenten of
provincies.

Borders in de tuin van Marna Spoon in Dordrecht.

De bedreigde tuin van het Rosa Spierhuis in Laren.

De Monumentencommissie was in 2011 betrokken bij de volgende projecten:
• Rosa Spierhuis in Laren
• Frederikspark in Haarlem
• Griffietuin bij Paviljoen Welgelegen in het Frederikspark in Haarlem
• Kerkhofbeplanting Nieuwe Kerk in Den Haag
• Oosterbeekse landgoederenzone
• VSM-tuin in Alkmaar
• Dieptetuin in Zeist
• Park Wijhezicht in Wijhe
• Park Oog in Al in Utrecht
• Van Bergen IJzendoorpark in Gouda
• Bomenkap landgoed Nienoord in Leek
• Frederiksoord
Excursiecommissie
In 2011 zijn vier excursies voor donateurs georganiseerd: een fietsexcursie naar de Zochertuinen in Haarlem op zondag 22 mei, een tuinenrally
in Belgisch Limburg op zondag 12 juni, tuinen in Dordrecht op vrijdag 26

a ugustus en landgoed Twickel op 17 september.
Donateurs konden tevens deelnemen aan een door de vereniging Open
Tuinen België georganiseerd bezoek aan open tuinen rondom Hasselt.

bijeenkomst uitgeroepen tot Vrijwilliger van het
Jaar, vanwege haar jarenlange inzet als voorzitter
van de Open Tuinencommissie en als voormalig
bestuurslid.

Opentuinencommissie

Claude Lorrain: exclusieve lezing
voor donateurs
Naar aanleiding van de eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling over de Franse landschapsschilder Claude Lorrain, gaf de directeur van
het Teylersmuseum in Haarlem op 4 november
een goed bezochte lezing speciaal voor NTs-
donateurs.

In maart 2011 is de Open Tuinen Gids gepubliceerd, met beschrijvingen van
287 gekeurde particuliere tuinen en parken van NTs-donateurs. In totaal
zijn in 2011 39 nieuwe tuinen bezocht, waarvan er drie niet voldoen aan de
kwaliteitseisen die de NTs stelt.
De Opentuinencommissie organiseerde regiodagen voor opentuineigenaren
voor Brabant in Kaatsheuvel, voor Zeeland in Vrouwenpolder, voor MiddenNederland in Nijkerk en voor Drenthe en delen van Overijssel en Gelderland
in Geesteren. Op de bijeenkomsten wisselden de deelnemers ervaringen uit
en zijn recente ontwikkelingen binnen de NTs besproken.

Publicatiecommissie
In opdracht van de NTs doen studenten van de Hogeschool Van Hall/
Larenstein onderzoek naar twintigste-eeuwse tuin- en landschapsarchitecten.
Momenteel onderzoeken zij de werken van John Bergmans en de modernistische landschapsarchitect Hein Otto. In samenwerking met de Stichting
BONAS (Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en
Stedenbouwkundigen) wordt gestreefd naar publicatie van de onderzoeken.
Curator van de reeks studies is Erik de Jong, bijzonder hoogleraar Cultuur,
Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Evenementen
De NTs was met een stand aanwezig op
• 29 mei 2011 tijdens de ‘Dag van het Park’ op
Beeckestijn te Velsen-Zuid
• 17, 18, en 19 juni 2011 tijdens de Kwekerijen
dagen op landgoed Bingerden
Dit is een verkorte versie van het jaarverslag.
De integrale versie staat op de website:
www.tuinenstichting.nl.

Publiciteit
Redactie Tuinjournaal
Vier keer per jaar publiceert de NTs de uitgave Het Tuinjournaal voor
donateurs en relaties. Thema’s in 2011 waren: Leifruit (maart), Biologisch
tuinieren (juni), Grassen (september) en De plant afgebeeld (december).
Website
In juli 2011 is de geheel vernieuwde website live gegaan, met sindsdien
ongeveer zeshonderd bezoekers per dag. De website heeft een beveiligd
gedeelte voor NTs-donateurs met onder andere informatie over te bezoeken
open tuinen.
De grassen in De Buitenhof van Henk Geerling in Epe.

Social media
Nieuws van de NTs is te volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook.

Overige activiteiten
Sneeuwklokjesdagen
Aan de Sneeuwklokjesdagen die de NTs ieder jaar organiseert, deden in 2011
vijftien tuinen mee.
Vrijwilligersdag 2011
Op 17 april vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats op Kasteel
Middachten in De Steeg. Gonne Doorman-Van den Wall Bake werd op deze
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