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Sinds de oprichting van de Nederlandse Tuinenstichting in 1980 is veel bereikt. Toch is er in Nederland
nog steeds te weinig draagvlak voor de instandhouding van bijzondere tuinen. “Positief is wel het
groeiende besef dat er nu iets moet gebeuren, willen we cultuurhistorisch waardevolle tuinen voor
de toekomst veiligstellen. Het beschermen van tuinen en parken is een volwassen dagtaak geworden
en hier is de Tuinenstichting zich terdege van bewust,” aldus NTs-voorzitter Béline Geertsema-Key.
Gelukkig groeit ook het besef dat groen belangrijk is voor een gezonde leefomgeving, juist in de steden.
De NTs zal zich in de toekomst nog meer inzetten om dit publieke besef te laten groeien.”

“er moet nu 
iets gebeuren”

Pleidooi voor bewustmaking behoud groen erfgoed
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Betrokkenheid vergroten
Het is belangrijk om de betrokkenheid van het
publiek bij tuinen en tuinkunst in het algemeen
te vergroten. Hiertoe stimuleert de Nederlandse
Tuinenstichting de openstelling van - door
haar gekeurde - bijzondere particuliere tuinen
in het hele land. Daarnaast organiseert de
Tuinenstichting excursies naar kwalitatief hoogstaande tuinen en parken. Ook worden symposia
georganiseerd en wetenschappelijke uitgaven
verzorgd op het gebied van historische tuin
architectuur.
Dit alles gebeurt door een trouwe groep vrijwilligers, die zich al jarenlang belangeloos voor
groen erfgoed inzetten. In bijna iedere provincie
zijn bijvoorbeeld rapporteurs actief die bedreigde
tuinen en openbare parken onder de aandacht
brengen van de Monumentencommissie van de
Nederlandse Tuinenstichting. In de loop der jaren
heeft de Nederlandse Tuinenstichting zich een
unieke plaats verworven op het gebied van de
groene monumentenzorg.
“De Nederlandse Tuinenstichting beschikt over
directe contacten in de regio en een belangrijk netwerk dat ons in kennis stelt van bedreigende en
goede ontwikkelingen,” aldus Beline Geertsema.
“En ook onze betrokken donateurs spelen daarbij een belangrijke rol. Kennis van de plaatselijke
situatie is immers belangrijk om onze activiteiten
goed te kunnen uitvoeren. De Nederlandse
Tuinenstichting ziet het dan ook als haar taak om
de binding tussen tuinenbezitters en -liefhebbers
onderling te stimuleren, onder andere door onze
jaarlijkse uitgave van de Open Tuinen Gids.”
Twee jaar geleden begon de Nederlandse
Tuinenstichting het vernieuwende en succesvolle
project ‘Sociaal Tuinieren’ in oude volkswijken
van Amsterdam. In deze wijken, waar veel kansarmen en ouderen leven, zijn voortuinen soms
sterk verloederd. Dit komt het monumentale
straatbeeld niet ten goede. In samenwerking met
vrijwilligers via Stichting Present helpt de Nederlandse Tuinenstichting in Amsterdam-Noord en
Betondorp onderkomen tuinen duurzaam op te
knappen. Vrijwilligers houden de tuinen daarna
bij en onderhouden contact met de vaak vereen-
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zaamde bewoners. De bedoeling is dit project verder uit te breiden over het
hele land. Mede met hulp van donateurs moet dat lukken. Het project wordt
gefinancierd door een aantal vermogensfondsen. Op 23 maart kunt u zelf
een kijkje komen nemen in Amsterdam Betondorp, om te zien wat we doen.
Bewustzijn gemeenten neemt toe
Het afgelopen jaar participeerde de Nederlandse Tuinenstichting actief in het
Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Dit themajaar is een groot succes geworden. Door positieve publiciteit en de organisatie van veel evenementen en activiteiten is volop aandacht ontstaan voor de veelal onbekende
buitenplaatsen. Niet alleen bij het grote publiek is de belangstelling toegenomen; ook gemeenten zijn zich bewuster geworden van het belang van het zo
bijzondere rode en groene erfgoed binnen hun grenzen.
Zonder breed gedragen steun is de instandhouding van buitenplaatsen
echter een zware taak. Op 24 maart 2012 organiseerde de Nederlandse
Tuinenstichting samen met Erfgoedvereniging Heemschut een themadag op
kasteel Vanenburg over het groen rond historische buitenplaatsen. Daar werd
het Manifest Groen Erfgoed gepresenteerd, dat ook de overheid aanspoort
tot meer actie bij de instandhouding van met name het groene erfgoed op
buitenplaatsen. Op 5 februari jl. is het Manifest overhandigd aan de directeur
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het nieuwe beleidsplan staat
vanaf mei op de website en zal meer duidelijkheid geven over hoe de NTs
haar doelstellingen in de praktijk vorm wil geven. Maar wat de NTs ook doet,
het kan alleen bereikt worden met de hulp van onze donateurs en relaties.

Linkerpagina: Groen erfgoed heeft
een belangrijke cultuurhistorische
waarde. Buitenplaats Klarenbeek
bij Doornspijk.

Excursies naar kwalitatief interessante tuinen zoals ‘De Bloemenzee’ in Laren.

Veel interesse voor de themadag over groen rond historische
buitenplaatsen die de NTs samen
met Heemschut organiseerde op
kasteel Vanenburg.

