- de lage oorsprong -

- donateursdag -

Bijeenkomst Open Tuin
Eigenaren Midden-Nederland

Drukbezochte Donateursdag
op Kwekerij De Hessenhof

Tuin de Lage Oorsprong, Oosterbeek
Het was zonnig en warm op zaterdag 7 september 2013, toen ruim twintig NTs-donateurs te gast waren bij mede Open Tuin
Eigenaar Mariëlle van Kempen in Oosterbeek. Tuin de Lage Oorsprong is een prachtig voorbeeld van restauratie en herinrichting
van een historische tuin, die door een zorgvuldige aanpak een eigentijdse functie kon krijgen. In een mooi glooiend landschap is
het een oase van rust, schoonheid en inspiratie.
Tekst en fotografie - Julia Voskuil

Ervaringen delen
Tijdens het voorstelrondje deelden de aanwezigen ervaringen over openstelling van hun tuin. Publicaties in de plaatselijke
pers kunnen extra publiek trekken en ook de Nederlandse Tuinenstichting meer bekendheid geven. Tuinjournaals zijn een goed
hulpmiddel om niet-donateurs te interesseren voor de NTs (vraag ze op bij het kantoor!) en voor groepsbezoek is het al bij het
eerste t elefonische contact zinvol het werk van de NTs te noemen.
Namens het bestuur lichtte Gea de Groot, secretaris sinds maart 2013, de stand van zaken toe. Na opschoning van het donateursbestand staat de teller op bijna 3000. Met dat aantal is de financiële situatie gezond. De voorbereidingen voor het 35-jarig bestaan
in 2015 gaan van start. Lietje de Vree en Brigitte Gentis bedanken Mariëlle van Kempen voor haar gastvrijheid.
Herinrichting Lage Oorsprong
Aansluitend vertelt de gastvrouw over het tuinproject, dat in een stichting werd ondergebracht waarvan zij directeur is.
Nadat ze met haar partner Egbert Reerink de tuinmanswoning van de Lage Oorsprong kocht, raakten beiden steeds meer geïnteresseerd in de historische achtergrond van het voormalige landgoed. Er bleek veel informatie te zijn bewaard, zoals het ontwerp
van landschapsarchitect Leonard Springer (1921) en oude (lucht)foto’s van de buitenplaats. De productietuin met een 120 meter
lange fruitmuur ligt naast hun woning, en ze besloten te onderzoeken of herinrichting en een nieuwe functie tot de mogelijkheden
zouden behoren.
Het pakte positief uit en sinds 2007 is al veel gerealiseerd. Voor 2014 liggen plannen klaar voor o.a. een oranjerie. De herinrichting
van de tuin leent zich voor het exposeren van kunst, maar ook tuinliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken. Op panelen
met foto’s en namen zijn alle planten terug te vinden. Het onderhoud is goed, dankzij de tuinman die twee dagen per week in
dienst is en 55 vrijwilligers aanstuurt. Mariëlle van Kempen: “Om betalende bezoekers te trekken en de tuin bekendheid te geven,
stellen we elk jaar een gevarieerd activiteitenprogramma op. Met een openluchttheater, een labyrint, een pluk- en bessentuin, is
hier voor jong en oud van alles te beleven. In de vijver en de waterloop met negen watervallen mogen kinderen met bootjes spelen.
En… wij zijn een trouwlocatie!” Met een rondgang door de b(l)oeiende tuin kreeg de middag een feestelijke afsluiting.

Tuin de Lage Oorsprong
Van Borsselenweg 36, 6862 BJ Oosterbeek
Open: (half april - 1 oktober), woensdag, zaterdag en zondag: 13 - 17 uur, T 026 339 2944, www.tuindelageoorsprong.nl

Vlnr: Open Tuineigenaren te gast.
Mariëlle van Kempen vertelt over de tuin.
De tuinman stuurt 55 vrijwilligers aan.

Het was op een zonovergoten nazomerdag dat zo’n vijftig NTs-donateurs gastvrij werden
ontvangen door Hans en Miranda Kramer op hun biologische kwekerij De Hessenhof bij Ede.

Tekst - Emilie Goossens
Fotografie Henk Gentis, Suzanne Kooij en Emilie Goossens

Pleidooi voor biologisch kweken
Hans Kramer hield een gepassioneerd pleidooi
voor het kweken van natuurlijke plantensoorten, zoals dat op zijn kwekerij op ambachtelijke
wijze gebeurt. Een proces van vele jaren zaaien
of stekken, oppotten en uiteindelijk selecteren,
totdat de mooiste en sterkste cultivars verkoopbaar zijn. De reguliere handel daarentegen patenteert nieuwe soorten onmiddellijk, vermeerdert
ze daarna op grote schaal en laat de planten met
behulp van chemische middelen snel uitgroeien.
Deze veelal zwakke planten worden via de commerciële kanalen massaal aan het grote publiek
aangeboden. Maar eenmaal in de volle grond
geplant, sterven deze gepatenteerde en vaak genetisch gemanipuleerde planten soms een snelle
dood. De Europese wetgeving rond gemanipuleerde en gepatenteerde plantensoorten is niet
goed doordacht en schaadt biologische kwekers.
Aanbieden speciale editie Tuinjournaal
NTs-voorzitter Beline Geertsema bood vervolgens
het eerste exemplaar aan van de speciale
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s eptemberuitgave van het Tuinjournaal, gewijd
aan leven en werk van het echtpaar CannemanPhilipse, aan hun dochter Amanda Canneman.
Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter van
de Publicatiecommissie en initiatiefneemster
van deze ‘special’, vertelde over hun bijzondere
bijdrage aan de Nederlandse tuinkunst in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
en hun betrokkenheid bij de oprichting van de
Nederlandse Tuinenstichting in 1980. Toehoorders
waren o.a. ook fotografe Marijke Heuff en Arend
Jan van der Horst die respectievelijk betrokken
waren bij de uitgave van dit Tuinjournaal en de
oprichting van de NTs.
Hans Kramer leidde de aanwezigen rond over de
moerbedden van de kwekerij en gaf uitleg over
zijn grote liefde: het telen van sterke en bijzondere
vaste planten.
De ‘special’ van het Tuinjournaal over het
echtpaar Canneman-Philipse is voor € 7,00 (excl.
verzendkosten) verkrijgbaar bij het bureau van de
NTs: info@tuinenstichting.nl.

Boven:
Hans Kramer pleit voor
het biologisch kweken van
planten. Rondleiding over
de kwekerij.

Beline Geertsema
overhandigt het
Tuinjournaal aan Amanda
Canneman.

Hans Kramer pleit voor
het biologisch kweken
van planten.

