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voorwoord

De Nederlandse flora is enorm verrijkt door de eeuwenlange import van 
exotische planten en bomen. Plantenjagers brachten prachtige exoten mee, 
die we voortkweken en koesteren vanwege hun sierwaarde. Onze tuinen staan 
vol met uitheemse planten, maar ze staan ook in de tuinen van Het Loo en in 
onze arboreta omdat we ze zo interessant vinden. Terecht zijn we trots op onze 
uitheemse soorten: ze hebben bijgedragen aan een meer gevarieerd planten- en 
bomensortiment, ze zijn een vertrouwd beeld in tuinen en openbaar groen en we 
genieten volop van hun kleur en langere bloei.

De meeste exotische planten passen zich goed aan, maar een aantal ontwikkelt 
zich explosief en overwoekert onze inheemse flora. Veel mensen zien exotische 
planten- en diersoorten juist als een verrijking en zijn zich niet bewust van de 
schade die ze kunnen aanrichten.

Woekerende planten en bomen gedijen bij gebrek aan natuurlijke belagers. Hun 
opkomst blijkt wereldwijd de belangrijkste oorzaak te zijn van het uitsterven 
van inheemse planten, volgens de World Conservation Union. Ook in ons land 
vormen woekerende uitheemse planten een bedreiging voor de biodiversiteit. 
Het ministerie van LNV heeft daarom het Team Invasieve Exoten opgericht dat 
adviseert over de (potentiële) schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland 
en over mogelijkheden om dat te voorkomen. De Nederlandse Dendrologische 
Vereniging heeft in november zelfs een symposium aan exoten gewijd. 

In dit Tuinjournaal laten we u kennismaken met exoten die andere planten 
overwoekeren. Ze komen binnen en buiten tuinen overal voor. Voorbeelden zijn 
de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) uit de Himalaya, de Kaukasische 
of reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) uit de Kaukasus, 
Rhododendron ponticum en de kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) 
uit Latijns-Amerika, die in 2007 voor het eerst in Nederland is aangetroffen.
Hun overheersing is alleen te temmen door zelf alert te zijn: weet wat u (ver)koopt 
en houdt in de gaten hoe de planten zich in uw tuin gedragen.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Het Tuinjournaal is mede 
mogelijk gemaakt door:
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De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht 
in 1980, streeft naar het behoud van tuinen en 
parken die van belang zijn door vormgeving, 
beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. 
Daartoe worden inventarisaties en onderzoeken 
uitgevoerd en adviezen gegeven aan eigenaren, 
beheerders en overheden over planontwikkeling, 
herstel, beheer en aanpassingen. 

De NTs organiseert voor donateurs en andere 
belangstellenden cursussen, excursies en inleidin-
gen over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur 
en tuin- en landschapsarchitectuur. 

Donateurs ontvangen jaarlijks de Open Tuinen 
Gids met een tuinpas waarmee de NTstuinen op 
de aan-gegeven data gratis te bezoeken zijn. 
De middelen voor deze activiteiten worden door 
donateurs bijeengebracht. De jaarlijkse donatie 
voor particulieren bedraagt minimaal € 42,00. 
Het donateurschap geldt per kalenderjaar en 
wordt automatisch verlengd, tenzij de donateur 
opzegt vóór 1 november van het lopende jaar. 
Daarnaast kent de NTs geschenk- en bedrijfs-
donateurschappen. Bij het bureau is informatie 
te verkrijgen over het doen van schenkingen 
en legaten. 
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Terug naar de wintertuin, een middernachtelijke ontdekking
In een winkel met oude landkaarten lag de sleutel tot een 
mysterie dat me bezighield sinds ik enkele maanden geleden 
als tuinman bij het Vredespaleis ben gaan werken.
Luis Marmol

Dodelijke exoten
De belangrijkste oorzaak van het uitsterven van inheemse 
planten en bomen is de opkomst van invasieve exoten. Hun 
bedreiging is wereldwijd, maar de meest efficiënte bestrijding 
ligt op plaatselijk niveau.
Éva Kovács

  
Eigen soort eerst?  
In Nederland zijn er zorgen over al te enthousiaste nieuwkomers. 
Terecht of onterecht? 
Hanneke Jelles
 
Liever een knotwilg
Het gebruik van exoten is van alle tijden, want wat je ver haalt is lekker. 
Daar is niets mis mee. Maar die karakteristieke, stokoude olijfbomen 
moeten gewoon blijven staan waar ze groeien. Een beetje respect graag!
Julia Voskuil

Streven naar tuinhistorische, horticulturele en ruimtelijke kwaliteit
Na de Verklaring van Arnhem nam de NTs het initiatief voor het 
opzetten van de opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed. Sinds 2004 zijn  
75 studenten gediplomeerd.
Jan-Willem Edinga  

Excursie voor donateurs: ‘Alles verschijnt en verdwijnt’ 
Het licht valt door de takken van de Italiaanse populieren die de zuilen 
verbeelden. Het dak is hier oneindig hoog. ‘Alles verschijnt en ver-
dwijnt’ is het thema van de Groene Kathedraal van Marinus Boezem.
Carla Romijn-Schütte

Jubileumexcursie 
De Nederlandse Tuinenstichting bestaat in 2010 dertig jaar. Dit jubi-
leum is aanleiding om u een tweedaagse excursie aan te bieden naar 
opmerkelijke particuliere tuinen en parken in Groningen en het Noord-
Duitse Ammerland. 

De tuinterreur van zevenblad
Wat is zevenblad anders dan een bijzonder fraaie schermbloemige? In 
mei/juni siert ze met haar witte schermen menig tuindeel; ze trekt zich 
niets aan van slakken, schimmels of virussen.
Marjan Sorgdrager

 
Ontwikkelingen rond het Frederikspark
De NTs is tegen de bouw van noodschoollokalen voor de Dreefschool 
in het rijksmonument Frederikspark in Haarlem.
  
Bedreigd groen meer onder de aandacht brengen
Door middel van een Meldpunt Bedreigd Groen brengt de Monumen-
tencommissie haar werkzaamheden meer onder de aandacht.
Hanny van der Heide

Wertheimpark
Voor Amsterdam heeft het Wertheimpark een belangrijke betekenis, 
door de ligging, rijke historie en het groene karakter. Een herindeling 
van het park is noodzakelijk.
Tom Buys

 

NTs-nieuws 6 en 7

8 en 9

12 en 13

Inhoud Inhoud

10 en 11(on)gewenste exoten

(on)gewenste exoten

22 en 23excursiecommissie

24 en 25opentuinencommissie

26 en 27monumentencommissie

28 en 29

De vogelkers
De Amerikaanse vogelkers is ook bekend onder de naam 
bospest vanwege het woekerende karakter.
Joost Gieskes

De halsbandparkiet
Halsbandparkieten werpen zich massaal op de kruinen van 
platanen en kastanjes. Ze knabbelen dan in sneltreinvaart aan 
de knoppen. 
Joost Gieskes

Invasieve plantensoorten in onze tuinen
Nederland importeert vele honderden plantensoorten. Een 
deel hiervan is goed aangepast. Naar schatting ontwikkelt  
1‰ zich tot een invasieve soort.
Leni Duistermaat

Heracleum mantegazzianum: de grote onvriendelijke reus
Hij staat hoog en fier gekroond langs wegen en rivieren, in 
weilanden, bossen, parken en tuinen. De reuzenberenklauw is 
thuis in het Nederlandse landschap.
Anne Wolff

Een hortulanus over exoten
Stille revolutie, door kruising van exoten onderling of met 
inheemse familie vormt in Trompenburg Tuinen & Arboretum 
geen gevaar. Hortulanus Gert Fortgens: “Dat zijn juist de 
leuke ontdekkingen. Er ontstaan hier spontaan hybriden, zoals 
de rode en gele zuilbeuk.”
Korneel Aschman

14 en 15

16 en 17

(on)gewenste exoten

(on)gewenste exoten

18 en 19

20 en 21

(on)gewenste exoten
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NTs-nieuws

Groene architectuur: 

de plant als bouwsteen
Motto van het 30-jarig lustrum van de NTS

In 2010 bestaat de NTS 30 jaar. We willen dat graag vieren met onze dona-
teurs, met onze zusterorganisaties en met studenten tuinarchitectuur.
In maart 2010, datum en locatie nog niet bekend, openen we het lustrumjaar 
met een bijeenkomst over de horti in nood waarmee de NTS zich verbindt. 
Daar zal ook de Open Tuinen Gids 2010 worden uitgereikt. 
Op vrijdag 24 september 2010 vindt op de Hogeschool Larenstein te Velp 
een actieve ontwerpdag plaats met veel informatie over planten en het ont-
werpen met planten. Sortimentsdeskundigen en ontwerpers geven lezingen. 
Studenten tuinarchitectuur werken mee aan de organisatie en begeleiding 
van de workshops.
U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke bijeenkomsten. Over enige 
tijd ontvangt u de uitnodigingsbrief.

De lustrumcommissie: Éva Kovács, Willem Verhoeven, Suzanne Kooy, Esther van 
der Sluis (projectmanager dag 1) en Marianne van Lidth (projectmanager dag 2).

Bestuur en commissies

Henk van der Eijk, lid van de Monumentencommissie, is toegetreden tot 
het bestuur. Henk heeft een grote belangstelling voor historische tuinen en 
heeft een prachtige website www.historicalgardensblog.com. Marianne van 
Lidth de Jeude gaat zich vanuit het bestuur toeleggen op de ontwikkeling en 
begeleiding van nieuwe publicaties. Zij is ook regiorapporteur geworden voor 
de Monumentencommissie.

Brief naar ministers

In oktober heeft de NTs de ministers Plasterk, 
Cramer en Verburg en de relevante Kamercom-
missies een uitvoerige brief geschreven waarin 
zij haar zorgen uitspreekt over de waarborgen 
rondom groen erfgoed. De brief is een reactie 
op de door minister Plasterk op 29 september 
uitgebrachte Beleidsbrief Modernisering Monu-
mentenzorg, waarin de geplande wijzigingen in 
de wetgeving worden onderbouwd. Overleg met 
de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden in no-
vember; te laat om in dit Tuinjournaal op terug 
te komen. In de komende nummers en via onze 
website houden we u op de hoogte.

Beleidsplan 2010-2015

Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan goed-
gekeurd voor de periode 2010-2015. Naar aan-
leiding hiervan wordt een actieplan opgesteld, 
waarin duidelijk de doelen staan omschreven die 
het bestuur de komende jaren wil bereiken. 

Lid Excursiecommissie gevraagd

De Excursiecommissie zoekt versterking met een 
lid afkomstig uit Midden-Nederland. De com-
missie bedenkt en organiseert de excursies die 
de NTs jaarlijks aan de donateurs aanbiedt. De 
taken van de commissie worden onder de leden 
van de commissie verdeeld. Nadere informatie en 
aanmeldingen bij Carla de Jonge, voorzitter van 
de Excursiecommissie, op tel. 020 6420835 of via 
e-mail: cjdejonge@kpnplanet.nl.

Vernieuwing website

Een interne werkgroep is een nieuwe website aan 
het voorbereiden, die ook wordt aangepast aan 
onze nieuwe huisstijl. Momenteel worden externe 
fondsen aangeschreven met het verzoek geld be-
schikbaar te stellen voor de beoogde aanpassing, 
zoals ook bij de realisering van het vernieuwde 
Tuinjournaal is gebeurd.

Open Tuinen Gids 2010

Donateurs ontvangen in maart de nieuwe Open 
Tuinen Gids voor het tuinseizoen 2010, met een 
ruim aanbod van particuliere tuinen, gerangschikt 
op datum van openstelling en op provincie. Uniek 
is het kwaliteitsniveau van deze open tuinen, die al-
lemaal zijn bezocht en goedgekeurd door de Open-
tuinencommissie van de NTs.
Het thema van de Open Tuinen Gids 2010 is ‘Stads-
tuinen’, waarin onder andere tuinen in Amsterdam, 
Groningen en Veere worden belicht die op bepaal-
de dagen gratis voor donateurs zijn opengesteld. 
In de Open Tuinen Gids zijn veertig nieuwe tuinen 
opgenomen, waaronder in Noord-Nederland. 
De gids ligt begin maart bij u in de bus.

Sneeuwklokjes kijken in februari
In februari 2010 zijn in het hele land tuinen en een aantal particuliere 
historische buitenplaatsen speciaal opengesteld vanwege hun sneeuw-
klokjes. Februari is de beste tijd van het jaar om sneeuwklokjes te bekij-
ken. De openstelling is een initiatief van de NTs en de Stichting Parti-
culiere Historische Buitenplaatsen (PHB). Samen vonden zij een aantal 
eigenaren bereid om hun tuinen of parken open te stellen voor publiek. 
De meeste tuinen zijn gratis te bezoeken.
De te bezichtigen tuinen en parken variëren van klein tot groot. In som-
mige tuinen ziet het onder de bomen wit van de sneeuwklokjes, in an-
dere zijn veel bijzondere soorten te zien. In verband met het onvoorspel-
bare winterweer worden de data waarop de tuinen open zijn pas begin 
februari bekendgemaakt. We streven ernaar dat u volop kunt genieten 
van hun bijzondere winterpracht. Actuele informatie over data, adressen 
en openingstijden van de tuinen vindt u vanaf februari 2010 op de web-
sites van de Nederlandse Tuinenstichting: www.tuinenstichting.nl en de 
Stichting PHB: www.stichting-phb.nl. Bij hevige sneeuwval of langdurige 
vorst blijven de tuinen wellicht gesloten. Kijk op de websites voor actuele 
informatie.

Vrijwilliger advertentie-acquisitie gezocht

De NTs is op zoek naar een vrijwilliger die wil helpen met het acquireren 
van advertenties voor het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline de Koning: 
035 694 20 72 of via e-mail info@tuinenstichting.nl.

Adverteren in Tuinjournaal of Open Tuinen Gids
 
Wilt u in het Tuinjournaal of in de Open Tuinen Gids adverteren, dan kunt 
u contact opnemen met het NTs-bureau: 020 623 50 58 of via e-mail: 
info@tuinenstichting.nl. Mocht u iemand kennen die mogelijk belang-
stelling heeft om een advertentie in één van beide uitgaven te plaatsen, 
dan horen wij dat graag.

Agenda

-   2010 lustrumjaar NTs: 30-jarig bestaan
-   februari/maart: Sneeuwklokjesweekend
-   begin maart: Feestelijke uitreiking Open Tuinen Gids in verband 

met lustrum NTs
-   28/29 mei: Lustrumtuinenreis voor donateurs naar Duitsland
-  25 juni: excursie naar Zuid-Limburg 
-  9 juli: excursie naar Noord-Limburg
-   24 september: Lustrumviering NTs met lezingen en workshops
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- terug naar de wintertuin -

Bezoekers van de tuin zien aan de westkant een 
rij bomen oprijzen uit een aarden wal om een 
 verhoogde allee te vormen. Zoals door Thomas 
Mawson in 1908 in opdracht van de Carnegie 
Stichting bedacht, heeft de tuin bospaden waar-
onder één die van de tuin naar de Russische kapel 
leidde in de villa Rustenburg aan de westzijde. Toen 
de kapel later werd verplaatst naar de Obrecht-
straat, is de verhoogde allee blijven bestaan. Maar 
in het ontwerp van Mawson kwam geen ophoging 
voor; de oorsprong van de wal was daarom een 
mysterie. De wal leek al te bestaan toen Mawson 
zijn ontwerp maakte en was waarschijnlijk een 
stuifduin in park Sorghvliet. 
Een andere bijzonderheid is een heuvel ten zuiden 
van de klokkentoren van het Vredespaleis. Hoewel 
het heuveltje in de zomer grotendeels onzichtbaar 
is wanneer het met planten is bedekt, zijn de con-
touren in de winter zichtbaar. Ook deze heuvel komt 
niet voor in Mawsons oorspronkelijke ontwerp, dat 
het gebied eenvoudigweg weergeeft als bos.
 
Ontdekking bevestigd
Toen ik de kaart die winternacht in de winkel 
aan de Molenstraat bestudeerde, ontwaarde ik 
op de plek van het heuveltje een cirkelvormige 
tuinparterre. Op de kaart is aan de westkant van 
de tuin een begrenzende bomenrij te zien met 
duinen die aan de straat grenzen. De huidige 
verhoogde allee, zo werd mij duidelijk, was een 
groot duin dat op de kaart verder loopt langs 
de naastgelegen landgoederen. Tegenwoordig 
ligt het duin begraven onder verhoogde straten. 
Later, in de zomer, werd deze ontdekking be-
vestigd toen de ophoging van braamstruiken 
werd ontdaan en inderdaad grotendeels uit zand 
bleek te bestaan. In de archieven van de Carnegie 
Stichting vond ik een overzichtskaart van de tuin 
uit 1907. Het grote duin werd aangeduid als de 
‘Seringen berg’ (het is bekend dat Anna Paulowna 
in de tuin een ‘seringenwandeling’ had en een 
woud van lelietjes-van-dalen, hyacinten en nar-
cissen) en het heuveltje ten zuiden van de toren 
was een ‘Parnassusberg’. Tussen de twee lag een 
doolhof, maar het ontwerp hiervan is niet op de 
kaart weergegeven. De doolhof verwijst wellicht 
naar ongecontroleerde uitgroei van een eerdere 
tuin. In ieder geval diende de Parnassusberg als 
uitkijkpost om van de tuin te genieten.

Evenwicht tussen natuur en ontwerp
Bij het doorbladeren van de kaarten en het werken 
in de tuin, kan ik me goed voorstellen hoe het land-
schap er eeuwen geleden uit zal hebben gezien. 
Wat me raakt zijn de pogingen van de mens om 
de natuur naar zijn hand te zetten, maar tegelijker-
tijd het ontwerp door de natuur te laten bepalen. 
De omringende duinen waren al een element in de 
oudere tuin waar later het Vredespaleis is gebouwd. 
Al die tijd heeft het duin gediend als een natuurlijke 
afscheiding, die de tuin beschermde tegen de wind 
in de winter. Oorspronkelijk bood het duin privacy 
voor de villa’s en bescherming tegen indringers; 
tegen woordig is het een ideale geluidswal tegen het 
omringende verkeer en een microklimaat voor stin-
zenplanten, varens, kleine vogels en zelfs vossen.
Het Vredespaleis is niet de enige plek waar  Mawson 
een bestaand bos in zijn werk heeft toegepast. 
 Mawson was toonaangevend in de Arts-and-craft-
beweging en hij streefde naar evenwicht tussen 
de natuur en menselijke ontwerpen in een periode 
waarin machines steeds populairder werden. Maw-
son was zijn tijd vooruit. Tuiniers lieten zich in die 
tijd leiden door vormgeving en bloemenkeuze en 
niet door de natuur. Mawson liet het bos intact, als 
contrast met zijn meer formele tuinontwerpen die 
de architectuur van het Vredespaleis weerspiege-
len. Wie zijn blik laat gaan langs de bruggen over 
de Haagse Beek ziet hoe de twee onderdelen sa-
menvloeien, waarbij het bos een uitnodiging vormt 
naar het verleden.

Onder links: 
De bruggen over de 
Haagse Beek verbinden 
de formele tuinen met 
het bos.

Onder rechts:
De rozentuinen van 
Mawson weerspiegelen 
de architectuur van het 
Vredespaleis.

De overzichtskaart van de tuin van 
het Vredespaleis uit 1907.
Bron: Archief Carnegie Stichting.

Links: 
De bomen rijzen op uit 
een verhoogde allee.

Tekst en fotografie - Luis Marmol

   

Op een winternacht, toen 

ik door de Molen straat in 

Den Haag reed, viel mijn 

oog op een winkel met 

oude landkaarten. Onder 

een spot in de etalage lag 

een kaart van Cruquius met 

daarop de Haagse Beek van 

bijna 300 jaar geleden. In 

het oude stratenpatroon 

herkende ik de voormalige 

villa’s Rustenburg en 

Hessenhof, later bekend als 

Buitenrust - waar nadien het 

Vredespaleis is gebouwd 

- en hun tuinen zoals die 

er in 1712 uitzagen. Ik kon 

mijn geluk niet op, want 

voor mij lag de sleutel tot 

een mysterie dat me had 

beziggehouden sinds ik 

enkele maanden daarvoor 

als tuinman bij  

het Vredespaleis ben 

gaan werken.
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ontdekking 
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de wintertuin, 
een middernachtelijke 
ontdekking 
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Dodelijke exoten
Tuinen en parken worden van alle kanten bedreigd en, hoe vreemd 

het ook klinkt, ook door sierplanten. Onze mooiste tuinplanten zijn 

vaak door plantenjagers uit verre oorden naar ons toe gebracht. 

Maar als planten op een onnatuurlijke manier uit hun thuisland 

worden weggehaald, heeft dat vaak dramatische gevolgen.

Tekst - Éva Kovács

Fotografie - www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb

Met dank aan Prof. Paul Busselen, K.U. Leuven, België

              

De Japanse duizendknoop: een mooie plant, maar vrijwel onuitroeibaar.

De natuurlijke verspreiding van planten vindt 
 geleidelijk plaats. Hierdoor krijgt het hele eco
systeem, zowel vriend als vijand, voldoende kan
sen om zich aan te passen. Veel exoten passen 
goed in het plaatselijke ecosysteem, maar een 
aantal invasieve soorten floreert bij gebrek aan 
natuurlijke belagers zo goed, dat ze de inheemse 
flora verdrijven en daarmee ook de habitat van 
dieren bedreigen. Hierdoor neemt de biodiversi
teit af en wordt de Rode Lijst, waarop de in hun 
voortbestaan bedreigde dier en plantensoorten 
staan, alsmaar langer. Volgens The World Con
servation Union is de belangrijkste oorzaak van 
het uitsterven van inheemse soorten, naast het 
vernielen van hun leefmilieu, de opkomst van de 
invasieve exoten. Hoewel de bedreiging door inva
sieve soorten wereldwijd een probleem is, ligt hun 
meest efficiënte bestrijding op plaatselijk niveau. 
Die is aan u en mij. Vroege ontdekking en snel 
ingrijpen kunnen invasies voorkomen. Om te be
ginnen: (ver)koop ze niet, plant ze niet en geef ze 
ook nooit weg. 

Top 100
Een inventarisatielijst van de 100 ergste soor
ten (niet alleen planten!) is uitgegeven door een 
werkgroep, de ISSG (Invasive Species Specialist 
Group). U kunt deze uitgebreid bekijken op de 
site  www.issg.org, waar veel informatie te vinden 
is. Naast de vele tropische planten die het bij ons 
niet of nauwelijks redden, komen op deze lijst ook 
bekende tuinplanten voor die zeker niet als on
kruid te boek staan en volop worden verkocht; o.a. 
gaspeldoorn, kattenstaart, berenklauw en Japans 
bloedgras. Maar het ergste lijkt de Japanse dui
zendknoop. Hij staat bekend onder verschillende 
namen. Nu heet hij Fallopia japonica, maar de plant 
is in 1777 al benoemd als Reynoutria japonica en in 
1846 door Siebold als Polygonum cuspidatum. Pas 
in 1901 werd duidelijk dat het om dezelfde plant 
ging. Deze duizendknoop is een bossige, overblij
vende plant met forse afmetingen. De talloze rood
gevlekte, bamboeachtige stengels kunnen onder 
optimale omstandigheden een hoogte van twee tot 
drie meter bereiken. Ze groeien snel. Het blad is 
vrij groot, 1015 centimeter lang, ovaal en aan het 
einde puntig. De bloempluimen zijn gebroken wit 
en verschijnen boven op de stengels aan het einde 
van de zomer, in augustusseptember. 

Bestrijding
Fallopia is een mooie tuinplant. Bij bijenhouders 
is hij geliefd vanwege zijn nectarafscheiding en 
door zijn uitgestrekte wortelsysteem is hij nuttig 
tegen erosie. Hierin schuilt ook het gevaar. De dich

te, knobbelige wortelstokken die drie meter diep 
en zeven meter ver van de moederplant kunnen 
reiken, blijken onuitroeibaar. Ze laten zich in hun 
spreidingsdrang nergens door hinderen en groei
en dwars door asfalt, funderingen en riool buizen 
heen. Het gaat inmiddels niet meer alleen om het 
overwoekeren van alle aanwezige flora, maar ook 
de economische schade is aanzienlijk. Buiten  Japan 
kent deze duizendknoop geen natuurlijke  vijanden. 
De bestrijding gaat uiterst moeizaam. Bij jongere 
groepen kan het uitgraven, gecombineerd met 
wegknippen, afmaaien en uittrekken efficiënt zijn, 
maar het blijft een lange strijd. Bijkomende narig
heid is dat de kleinste splinter uit de stengel tot een 
nieuwe plant kan uitgroeien. Het mag duidelijk zijn 
dat het afval niet op de composthoop mag komen 
en dat het een vergelijkbare aandacht verdient als 
chemisch afval. Sproeien met gif (glyfosaat/Round
up) helpt volgens experts als de nog jonge scheu
ten tot ca. vijf centimeter boven de grond worden 
afgebroken en direct daarna met een 25% sterke 
oplossing worden behandeld. Regelmatig herhalen 
is nodig.
In Engeland is de verkoop van deze plant ver
boden en mag hij ook niet in de natuur worden 
uitgeplant. Er staat zelfs tot twee jaar gevange
nisstraf op. Helaas ontbreekt een gezamenlijke 
Europese aanpak van deze en andere dodelijke 
exoten, maar dat laat onverlet dat u en ik hun op
mars liever vandaag dan morgen een halt moeten 
toeroepen.
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- invasieve plantensoorten -

We kennen in Nederland twee soorten vogelkers: de inheemse (Prunus padus) en 

de Amerikaanse (Prunus serotina). Zij komen voor als heester en als boom, met 

respectievelijk een hoogte van twaalf en twintig meter. De Prunus padus heeft 

een rijke voorjaarsbloei met witte bloemtrossen tot wel 20 cm lang.  Hetzelfde is 

het geval voor de Prunus serotina, maar deze bloeit circa twee weken later. In het 

najaar worden aantrekkelijke bessentrossen gevormd. 

Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

Ogenschijnlijk lijken beide soorten op elkaar, maar het blad heeft kenmer-
kende verschillen: Prunus padus heeft dofgroen blad met aan de onderzijde 
een duidelijke nervenstructuur, de Prunus serotina heeft donkerder, glanzend 
blad, en veel minder opvallende nerven.

De Amerikaanse vogelkers is ook bekend onder de naam bospest vanwege 
het woekerend karakter. In de bossen en in de duinen is de Amerikaanse 
vogelkers allerminst geliefd bij de beheerders omdat hij moeilijk is te bestrij-
den. Via de zaden en door opslag verspreidt hij zich gemakkelijk. Bij afzagen 
loopt hij snel weer uit en zullen ter plekke opgehoopte zaden gemakkelijk 
ontkiemen. Vanwege de sierwaarde komen in sommige tuinen en parken 
solitaire bomen van deze exoot niettemin voor. Bij aankoopplannen is de 
Prunus  padus te prefereren, ook omdat vogels dol zijn op de besjes

De vogelkers

De halsbandparkiet
Tekst - Joost S.H. Gieskes 

De halsbandparkiet met zijn felgroene kleur, lange staart en snelle vleugelslag valt direct op, en zijn on-
aangename gekrijs - ook tijdens de vlucht - is niet te missen. Hij heeft zich eind jaren zestig in Nederland 
gevestigd. Sindsdien zijn er duizenden exemplaren, vooral in stadsparken in Den Haag, Amsterdam en 
Haarlem, maar ook elders.

Hij is een kolonievogel en broedt in boomholten of een oud nest van een bonte specht mits het groot 
genoeg is. Of de vogel een bedreiging vormt voor andere holenbroeders is nog niet vastgesteld, maar 
van concurrentie en territoriumstrijd is zeker sprake. Soms kunnen de halsbandparkieten zich massaal 
op de kruinen van bomen werpen en knabbelen dan in sneltreinvaart aan hun knoppen. Dit is waargeno-
men bij platanen en kastanjebomen, maar ook bij een gleditsia. Een rij kastanjes aan de hofvijver in Den 
Haag toonde daardoor midden zomer 2008 verschijnselen alsof het winter was. Maar de ongedurige 
parkieten blijven nooit lang op dezelfde plek. De kastanjes staan er nog steeds slecht bij, reden waarom 
men vermoedt dat er nog iets anders aan de hand is met deze bomen. Het is prematuur om te spreken 
van een plaag zoals wel gebeurt. Het blijft echter oppassen geblazen! 

Prunus padus.

Prunus serotina.

Tekst - Leni Duistermaat, planttaxonomist, Nationaal Herbarium Nederland

Fotografie - Esther van der Sluis

Nederland importeert vele honderden plantensoorten. Een deel hiervan is goed 
aangepast aan het Nederlandse milieu, maar naar schatting ontwikkelt zich 1‰ 
van alle exotische plantensoorten in Nederland tot een invasieve soort die over-
last veroorzaakt. 

De klimaatverandering zou tot gevolg kunnen hebben dat (meer) planten grotere 
problemen kunnen veroorzaken. Daarbij leveren soorten die door besetende vo-
gels worden verspreid een extra risico op.
In sommige landen is de import en verhandeling van sommige planten al verbo-
den. In Nederland geldt dat nu alleen nog voor de waterplant Grote waternavel 
(Hydrocotyle ranunculoides).

Voor tuineigenaren is belangrijk om verstandig om te gaan met tuinafval. Dump 
tuinafval niet zomaar op een verlaten plek in een bosrand en zorg er voor dat wor-
tels, stengels, knollen of zaden niet in het buitengebied terecht kunnen komen. 
Onderstaand overzicht geeft weer welke niet-tropische exotische soorten in Neder-
land verkocht worden en ergens ter wereld al invasief zijn, opgesplitst in een groep 
soorten die bij ons (nog) niet ingeburgerd zijn en soorten die dat al wel zijn, dat 
wil zeggen zich zelfstandig kunnen handhaven en uitbreiden. Aquatische planten 
(vijvers en aquaria) zijn hier buiten beschouwing gelaten (wat niet wil zeggen dat 
die geen probleem vormen, integendeel!).

Invasieve plantensoorten in onze tuinen

Nog niet in Nederland ingeburgerde, niet-tropische 
exotische plantensoorten:
Acacia dealbata
Akebia quinata
Amelanchier spicata
Amorpha fruticosa
Araujia sericifera 
Baccharis halimifolia*
Cortaderia selloana: Cortaderia fulvida
Cotoneaster horizontalis
Gaultheria shallon*
Hakea sericea
Heracleum lehmannianum*
Miscanthus spp.
Oxalis spp.
Pennisetum spp.*: Voor Europa zijn o.a. 
P. setaceum en P. alopecuroides (al in Nederland in 
het wild gesignaleerd) risicovol.
Prunus laurocerasus
Pueraria lobata (var. montana, P. thunbergia)*
Rhus radicans (giftig!!! Poison ivy)*
Stipa spp.

In Nederland ingeburgerd 
(Heukels’ Flora van Nederland, ed. 23, 2005):
Acer negundo
Ailanthus altissimus
Amelanchier lamarckii
Asclepias syriaca *
Cornus sericea: 
Fallopia japonica, sacchalinensis, hybriden
Heracleum mantegazzianum
Lupinus polyphyllus (stikstofbinder)* 
Mahonia aquifolium
Persicaria wallichiii*
Phytolacca americana (ook wel aangeboden als 
decandra), esculenta
Prunus serotina
Rhododendron ponticum
Rhus typhina
Robinia psuedoacacia (stikstofbinder)*
Rosa rugosa (vooral in duingebied een probleem)*
Vaccinium corymbosum, en hybride met 
V. angustifolium = x atlanticum
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Risicovol: Pennisetum alopecuroides.
Prunus padus en Prunus serotina: 
herkenbare verschillen.

* soorten die enerzijds nog niet op ruime schaal in Nederland zijn ingeburgerd en aan de andere kant wel potentie hebben in-
geburgerd te raken; of die door verdere aanplant schade berokkenen (de twee stikstofbinders en Rosa rugosa in het duingebied).
Meer informatie: (http://www.eppo.org/QUARANTINE/ias_plants.htm) 
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- heracleum mantegazzianum  -
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Er wordt over hem 

gesproken in militaire 

termen: verovering, 

tegenoffensief, actie-

plannen, preventie, 

vroege detectie, uit-

roeiing, en onstuitbare 

invasie. Het Groningse 

dorp Ten Boer trok ten 

oorlog met schoffels, 

spades en kant stekers. 

Maar de met gif 

 bewapende vijand is al 

overal. Hij staat hoog 

en fier gekroond langs 

wegen en rivieren, in 

weilanden, bossen, 

parken en tuinen. De 

reuzenberenklauw is 

thuis in het Neder-

landse landschap.

Familie
De Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier behoort tot de uitgebreide familie van schermbloe-
men. Door de nadrukkelijke aanwezigheid van de exotische reuzenberenklauw, vergeet men gemak-
kelijk dat de gewone berenklauw, de Heracleum sphondylium, een inheemse plant is. Deze algemeen 
voorkomende plant is aanmerkelijk kleiner, zijn hoogte varieert tussen de 90 en 150 centimeter. Het is 
een bescheiden plant in vergelijking met de reuzenberenklauw die tot vijf meter hoog kan worden. En in 
tegenstelling tot zijn neef is de inheemse berenklauw ongevaarlijk.

Het begin
Het begon allemaal zo mooi. In 1890 vergezelde de Zwitserse arts Emile Levier zijn Italiaanse vriend 
Stephan Sommier op een botanische reis door het Kaukasusgebergte. Het doel van de reis bestond uit 
het bestuderen en verzamelen van de plaatselijke flora. Op 25 augustus van dat jaar verzamelden zij de 
zaden van een hoge schermbloemige, en bij terugkomst werden de zaden geplant in de botanische tuin 
van Genève. Het duurde vier jaar voordat de plant tot volle wasdom kwam. De ontdekkers vernoemden 
“hun” plant naar de Italiaanse etnoloog Paolo Mantegazza. Vanuit Zwitserland werden de zaden van 
de nieuwe species verzonden naar allerlei botanische tuinen in Europa. De monumentale plant werd 
sindsdien geplant en verspreid door enthousiaste tuiniers en kwekers. Maar brak op eigen kracht uit de 
zorgvuldig aangelegde tuinen naar het omliggende landschap.

Nieuw en nog mooier
Sommier en Levier benoemden als eersten de reuzenberenklauw, maar de plant werd al eerder, in 1817, 
beschreven in de zaadlijsten van Kew Gardens. Aan het eind van de negentiende eeuw boden verschil-
lende Nederlandse kwekers de Heracleum giganteum aan. Onder deze naam werden zowel planten met 
een hoogte van 1,5 meter als planten van drie meter aangeboden. Het is onduidelijk of hier al sprake is 
van de Heracleum mantegazzianum.
Een van de grootste pleitbezorgers van de Heracleum mantegazzianum was de invloedrijke Engelse 
tuinarchitecte Gertrude Jekyll. In haar artikel Wall and watergardens uit 1901 beschreef zij de Heracleum 
als een van de beste ornamentele waterkantplanten. Blijkbaar was zij op de hoogte van de nieuwe 
species. “The kind we have known and used so long seems likely to be superseded by the new and still 
handsomer H. mantegazzianum.” De nieuwe plant voldeed aan haar verwachtingen, lyrisch beschrijft 
Jekyll de glanzend groene bladeren en de kolossale bloemenkroon. Ook in de kunst had men oog voor 
de monumentale schoonheid van de nieuwkomer. In de Art Nouveau werd de plant een inspiratiebron 
voor onder andere wanddecoraties, vazen en meubilair. 

Giant Alien
De wittebroodsjaren van de Heracleum mantegazzianum zijn definitief voorbij. Een ieder ziet zijn 
schoonheid maar is zich bewust van het blaren trekkende gif. Nederlandse gemeentes waarschuwen 
hun inwoners voor de gevaren. Tuinbladen en -websites  tonen ter afschrikking de vreselijke gevolgen 
van onbeschermde confrontaties. De verspreidingskaart van de reuzenberenklauw maakt duidelijk dat 
Nederland vol staat. Het is geen zaak van bestrijding maar van beheersing van de huidige situatie. 
Tussen 2002 en 2005 vond het project Giant Alien plaats, waarin de Europese opmars van de reuzen-
berenklauw werd onderzocht en beschreven. Een onderzoek naar de oorsprong, biologie en ecologie, 
zaadverspreiding, de invloed op de omringende flora en de gevaren voor de gezondheid. Het resul-
teerde uiteindelijk in een praktisch rapport waarin de richtlijnen zijn aangegeven voor het bestrijden en 
beheersen van de reuzenberenklauw. De noodzaak van een Europese aanpak spreekt voor zich, planten 
kennen immers geen landsgrenzen. Alleen door internationale samenwerking kan de reuzenberenklauw 
een halt toe worden geroepen.

Heracleum mantegazzianum:  
de grote onvriendelijke reus

Bronnen:

- Nielsen, C., H.P. Ravn, 

W. Nentwig en 

M. Wade (red.), 2005. 

- Thiébaud, Marc-André, 

2005. «Souvent belles, mais 

toujours dangereuses...Qui 

sont-elles?», 

www.etat.geneve.ch.

- Vreeken, B. en R. 

Beringen, 2009. Actualisatie 

status en voorkomen van 

een aantal belangrijke 

invasieve plantensoorten in 

Nederland. Stichting Floron, 

Leiden.

- www.t-c-m-rd.co.uk. 

Tekst - Anne Wolff

Fotografie - enschedeaanzee.nl, Annika Sakkers
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- over exoten -
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Een hortulanus 
over exoten
Buitenplaatsen en arboreta zijn bij uitstek plaatsen waar exotische bomen 

worden gekoesterd. Daarom vroegen wij Gert Fortgens, directeur/hortulanus 

van Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam, naar zijn ervaringen. 

Zowel met terreurdreiging als met het plezier dat exoten geven.

Tekst - Korneel Aschman

Fotografie - Trompenburg 

Tuinen & Arboretum, 

Beline Geertsema-Key

Trompenburg is rond 1820 als buitenplaats aangelegd. De eigenaars van toen wijken niet af van heden-
daagse plantenliefhebbers en plantten graag nieuwigheden aan. Zo zijn volgens overlevering hier de 
eerste Ginkgo en Thuja plicata van Nederland aangeplant. “Rond 1900 ontstond de mogelijkheid tot 
verzamelen,” vertelt Gert. “Alle iepen moesten wegens iepziekte worden gekapt en zo vielen er grote 
gaten in de parkbeplanting. En er was genoeg kapitaal om het park met exoten en andere sierplanten te 
verfraaien. Dat vormde de basis voor het huidige Trompenburg Tuinen & Arboretum.” Zo’n twaalf jaar 
geleden werd Gert Fortgens als directeur/hortulanus aangesteld. Hij is begonnen om ook collecties van 
niet-houtige gewassen aan te leggen. 

Intensieve verzorging voorkomt woekeren
Volgens Gert heeft Trompenburg nauwelijks last van ‘terreurgedrag’ door planten. “De parkaanleg 
vraagt intensieve verzorging, waardoor spontaan woekeren niet snel voorkomt. Daarbij zijn zaailingen 
vaak welkom; ze worden opgepot en verkocht.” Een aantal stinzenplanten zoals salomonszegel en daslook 
breiden wel sterk uit. Zij worden gedoogd en door tuinieren bijgehouden.Stille revolutie, door kruising van 
exoten onderling of met inheemse familie vormt geen gevaar. “Dat zijn juist de leuke ontdekkingen. Er 
ontstaan hier spontaan hybriden, zoals de rode en gele zuilbeuk. Spontane kruisingen worden ‘onder toe-

zicht’ opgekweekt.” Er zijn in het verleden zeker soorten ingevoerd die terreurgedrag vertonen. Maar die 
bevinden zich vooral onder de kruidachtigen. Zoals tegenwoordig blijkt bij een aantal waterplanten. Bij de 
houtige gewassen is Rhododendron ponticum een onverwacht snelle groeier. “In Nederland zaait hij zich 
uit. In Schotland overwoekert de rhodo halve berghellingen en is de soort in de ban gedaan. Een uitzonde-
ring in de eikenfamilie is de Amerikaanse eik, die in sommige bosgebieden flink om zich heen zaait.”

Publieksfunctie
Bij verzamelen wordt niet in eerste instantie gelet op ‘terreur’-eigenschappen. “Er wordt nog steeds 
gezocht naar soorten om de collectie te verdiepen en te verbreden. Er zijn nu eikensoorten die in het 
verleden niet zijn geplant of toen niet aansloegen. Verder is het belangrijk om wilde soorten van zekere 
herkomst te krijgen. En er komen nieuwe soorten op botanisch gebied en uit kwekerijen voort.”

Lang niet iedereen is in staat om de flora op de natuurlijke locatie te gaan bekijken. “Daarom heeft het 
arboretum een belangrijke publieksfunctie. En je kunt niet ‘in het wilde weg’ verzamelen. Dat is aan 
strikte regels gebonden, middels het Verdrag van Rio de Janeiro.” Daarin hebben arboreta verantwoor-
delijkheid. Plantenjagen dient ook om soorten te vinden die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. 
Trompenburg fungeert mede als monitor voor Alterra voor plaagziekten en –insecten. Daarbij is park-
beplanting een levend geheel, dus moet de beplanting worden verjongd en de collectie op peil worden 
gehouden. En je wilt de kans van slagen bieden en uitproberen, na vijftig jaar merk je wat er van over is. 
Elke tijdsperiode heeft zijn representanten, waardoor je boomverzamelingen kunt herkennen en date-
ren. Bijvoorbeeld de eind achttiende-eeuwse parken met soorten als Libanonceder en honingboom die 
toen werden geïntroduceerd. Een arboretum is zo een bewaar- en bekijkplaats, een cultuurplantentuin 
waar ook oude cultivars worden beheerd en behouden.

Dat planten vinden een kick geeft, beaamt Gert volmondig. “Je wilt de soort niet alleen binnenhalen voor 
de collectie, maar hem ook in zijn natuurlijke gemeenschap zien.” Hij geniet ervan in een traditie te staan; 
“In Japan op de ongerepte berghelling de Japanse esdoorns zien en bedenken dat Von Siebold hier ook 
ooit stond”. Tegenwoordig is kennisuitwisseling bovendien een belangrijk onderdeel van het werk. 

Botanische tuinen zoals Trompenburg mogen zich sinds kort officieel museum noemen. “Trompen-
burg is een oude buitenplaats. Dat zijn door alle eeuwen heen dè plekken om exoten te showen en 
uit te proberen.”

Onder midden: 
Gert Fortgens: “We zoeken 
nog steeds naar soorten 
om de collectie te 
verbreden en te verdiepen.”



tuinjournaal december 2009 - pagina 19

- liever een knotwilg -

Eigen soort eerst?

Het Naturalis Science Café op 13 september droeg de prikkelende titel 
 ‘Eigen soort eerst?’ Zo’n vijftien mensen beluisterden hoe inleider Arnout 
Jaspers, redacteur van het blad NWT Natuurwetenschap & Techniek, twee 
deskundigen ondervroeg. Marien bioloog Arjan Gittenberger is gastmedewer
ker bij Naturalis; milieubioloog Wil Tamis werkt bij het centrum van milieu
wetenschappen van de universiteit van Leiden (CML Universiteit Leiden).

Discussie in Naturalis Science Café
Al gauw bleek de discussie in hoge mate een kwestie van definitie te zijn. 
Wie de Nederlandse natuur ‘zuiver wil houden’ gaat ervan uit dat er een oor
spronkelijke, niet door exoten bezoedelde Nederlandse natuur heeft bestaan. 
Na de laatste IJstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, was ons land een toendra. 
Soorten die er sindsdien bij zijn gekomen zou je als exoten kunnen bestem
pelen, stelde Jaspers. Of is een op eigen kracht gekomen nieuweling mis
schien geen exoot, en een door menselijk toedoen aangevoerde soort wel?
De twee biologen waren het in grote lijnen met elkaar eens. Nederland is 
ofwel zelfgemaakt ofwel vijf keer op de schop geweest. Het romantische idee 

Engeland telt nog zo’n 16.000 rode eekhoorns, en zo’n 3,3 miljoen uitheem

se grijze exemplaren. Zelfs Prins Charles is in de bres gesprongen voor de 

 inheemse Britse eekhoorntjes. Ook in Nederland zijn er zorgen over al te 

 enthousiaste nieuwkomers. Terecht of onterecht? 

dat er een oorspronkelijke Nederlandse natuur 
bestaat, is wat hen betreft onjuist. Er is hier geen 
wilde natuur, misschien met uitzondering van een 
stukje Waddenzee. Juist de aangelegde landschap
pen als stedelijk gebied, havens, dijken, pieren zijn 
rijk aan exoten. De meeste exoten vormen geen 
probleem, maar wat te doen met ‘ecoterroristen’ 
– tijgermuggen, halsbandparkieten, waterteunis
bloem, ambrosia (‘hooikoortsplant’), de Japanse 
duizendknoop die hele terreinen overwoekert? 
Wat Tamis betreft niets aan de hand: onze eigen 
heermoes, brandnetel en zevenblad zijn net zo in
vasief en waar adelaarsvarens dominant zijn, leeft 
ook niets anders. 

Een vertegenwoordiger van het platform ‘Stop in
vasieve exoten’ in de zaal dacht er anders over: 
tegenhouden, al die nieuwkomers. Alles wat na 
1500 in ons land kwam, noemde hij exoot. De 
biologen zagen het niet zo zwartwit. Al berok
kent een agressieve nieuweling lokaal misschien 
schade, in het algemeen levert zijn komst lokaal 
een hogere biodiversiteit op. 
Troost voor tuinliefhebbers: de zomereik (Quercus 
robur) herbergt meer dan tweehonderd insecten, 
terwijl de Amerikaanse eik (Quercus rubra) hier 
niet verder komt dan een handjevol soorten. Maar 
in Amerika is het precies andersom. Waarmee tijd 
de belangrijkste factor lijkt.
Met één minpunt: de verschillen in lokale biodiver
siteit lopen terug. Plekken met hetzelfde  klimaat 
worden straks overal ter wereld door dezelfde 
soorten bewoond. De natuur globaliseert.

De Naturalis Science Café’s vinden eens per kwartaal 
plaats op zondagmiddag van 15.00 17.00 uur in 
Naturalis, Leiden. Meer informatie: www.naturalis.nl.
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Tekst en fotografie - Hanneke Jelles

Een stokoude olijf in een grote kuip is tegenwoordig 
hèt statussymbool voor (kleine) tuinen en terrassen. 
Geen jong exemplaar, maar een eerbiedwaardige grijs-
aard met imposante stam. Wanhopig strekt de boom 
zijn dikke afgezaagde takken ten hemel. Hij voelt zich 
niet thuis in een zeeklimaat en kwijnt, overmand door 
heimwee. Zijn rond gestoken wortelkluit kan geen 
kant uit, de royale afmetingen van de bak of con-
tainer ten spijt. De wortels zijn immers gewend hun 
weg te zoeken in een stenige rotsbodem. Zo is er altijd 
voldoende vocht en voeding beschikbaar om rijk te 
bloeien en overvloedig vrucht te dragen. Als dat geen 
overlevingskunst is! Een olijf van twee eeuwen oud is 
nog lang niet afgeleefd, maar in volle glorie stokoud 
worden is helaas niet elk exemplaar meer gegeven. De 
pechvogels worden uitgegraven en opgepot en gaan 
als kostbare versiering hun voortijdig einde tegemoet. 
Bestemming: een terras of buitenkamer in het land 
van de winderige polders. 

Mag het geen knotwilg zijn? Nee, dat mag niet, want 
één van de tuintrends is ‘mediterraan’. Tuintrends 
zijn een uitvinding van de Nederlandse tuinbranche, 
die daarmee een effectieve manier heeft ontwikkeld 
om consumenten te verleiden tot aanzienlijke aan
kopen onder de noemer ‘beleving’ en ‘emotie’. De 
mediterrane trend sloeg aan en houdt stand, want 
wie wil nu niet permanent in vakantiesfeer verkeren? 
En dus steekt boven menige schutting het blad uit 
van exoten zoals Nieuw Zeelands vlas (Phormi
um), Chinese waaierpalm (Trachicarpus), banaan, 
oleander en olijf. Geholpen door het opwarmende 
klimaat houden zulke exoten het op een beschutte 
plek langere of kortere tijd uit. Bij deze tuin en ter
rasinrichting hoort zachtgele verharding die je kunt 
stofzuigen en beplanting in grote bakken of potten 
die weinig bladval geeft. Loungen is het parool. 

Het gebruik van exoten is van alle tijden, want wat je 
ver haalt is lekker. Daar is niets mis mee. Ik beleef al 
vele jaren plezier aan een (echte) laurier, sterjasmijn, 
witte passiebloem en de elegante roos ‘Mutabilis’ te
gen een zonnige muur bij het terras. Ze werden als 
jonge plant gepoot en groeien tegen de klippen op. 
Maar die karakteristieke, stokoude olijfbomen moe
ten gewoon blijven staan waar ze groeien. Een beetje 
respect voor de ouderdom graag!  

Tekst en fotografie - Julia Voskuilthema 

(on)gewenste 

exoten •

Liever een knotwilg

 Eerbiedwaardige olijf in Hanbury Gardens (Ventimiglia, Italië).Science café: Discussiëren over de definitie van ‘inheems’.
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Streven naar 
tuinhistorische, 

horticulturele en 
ruimtelijke kwaliteit

Eerste lustrum opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed (2004-2009)

Tweede lustrum Verklaring van Arnhem (1999-2009)

Naar aanleiding van de Verklaring van Arnhem 

van 9 oktober 1999 heeft het bestuur van de 

NTs het initiatief genomen om een opleiding 

voor professionals in het groene erfgoed én een 

nadere regeling te ontwikkelen voor de bescher-

ming en subsidiering van groene monumenten. 

Bij de Nederlandse Tuinenstichting kwam tussen september 2001 en juni 2004 
de projectgroep Onderwijs Tuinkunst bij elkaar. Als toenmalig secretaris van 
de NTs heb ik samen met tuinkunsthistorica Alette Fleischer notities gemaakt 
om tot een integrale tuinhistorische en horticulturele hbo-opleiding te komen. 
In september 2004 is de opleiding gestart bij het Centrum voor Natuur en 
Techniek van de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek.
Op het besluit om tot een verbeterde subsidieregeling voor groene monumenten 
te komen hebben we tot september 2009 moeten wachten. 

Verrijken beroepspraktijk
Sinds september 2004 zijn 75 deelnemers van de hbo-opleiding Groen 
Ruimtelijk Erfgoed gediplomeerd. Negentig groene objecten, complexen en 
gebieden zijn onderzocht en van een integraal instandhoudings- en beheerplan 
voorzien. Deelnemers komen uit de sectoren van het (tuin/kunst/cultuur-)
historische onderzoek en de tuin- en landschapsarchitectuur, de horticulturele 
en hovenierswereld, of zijn werkzaam als beherend eigenaar en medewerker of 
adviseur van instellingen en overheden. Het kan daarbij gaan om functies of 
opdrachten als tuin- en landschapsconservator, beleidsmedewerker/adviseur/
projectleider instandhouden onroerend erfgoed of als erfgoedhovenier/hortu-
lanus/tuinbaas. Ook gemotiveerde career-changers zijn welkom.
De opleiding geeft een verrijking en verdieping van de beroepspraktijk, leidt 
tot verbetering van instandhoudings- en beheermaatregelen en tot ver ho ging 
van de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving.  

Integraal instandhoudingsplan
De opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed is integraal opgezet. In een tuin, park 
of landschap komen naast architectonische en horticulturele vormgeving en 
inrichting, ook gebouwen, wegen, waterlopen, en oudheidkundige objecten 
voor. Om een instandhoudings- en beheerplan te maken, te beoordelen en de 
uitvoering goed te begeleiden zijn kennis en waardestelling van de andere (cul-
tuur historische) objecten nodig. 
Deze waardestelling betreft naast cultuur-, architectuur-, natuur- , en tuin histo-
ri  sche waarden, ecologische, recreatieve en belevingsaspecten. 

Tuin- en landschapsconservator, intendant cultuurlandschap 
Het onderzoek en de analyse van deze waarden zijn de basis voor de te 
ontwikkelen visie en het op te stellen integrale instandhoudings- en beheerplan. 
Zoals bij andere cultuurhistorische objecten een conservator instandhouding, 
onderzoek, educatie en presentatie begeleidt, is bij historische tuinen, parken 
en landschapselementen een tuin- en landschapsconservator of een intendant 
cultuurlandschap in te schakelen. De tuin- en landschapsconservator overziet 
de groene erfgoedsector, weet onderzoek en integrale planontwikkeling in 
gang te zetten, kent de deskundige specialisten en uitvoerenden, kan beheer, 
onderhoud, exploitatie en bekostiging aansturen en weet de plek tot de 
verbeelding te laten spreken en met visie door de tijd te brengen. 
Allumni van de opleiding ontwikkelen hun loopbaan. Deelnemers gaan 
samenwerkingsverbanden aan om tot integrale instandhoudings- en 
uitvoeringsplannen te komen, verbinden zich aan tuin- en landschapsbureaus, 
erfgoed beherende instellingen en overheden of starten onderzoeksprojecten 
voor publicaties en presentaties. 

Perspectieven groen erfgoed 
De NTs blijft zich volop inzetten voor bescher-
ming van groen erfgoed; in 2010 verschijnt de 
ver nieuwde en uitgebreidere subsidieregeling 
voor groene monumenten, waarbij ook tuin- en 
landschapshistorisch onderzoek en de instel ling 
van een groene erfgoedwacht aan de orde zijn. De 
beroepsopleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed zal 
de integrale benadering van omgevingsgerichte 
erf goed- en monumentenzorg intensiveren en 
wer ken den in en betrokkenen bij de groene 
erfgoedsector voorbereiden op hun nieuwe taken 
en werkvelden. 

Tekst en fotografie - Jan-Willem Edinga

Excursie/studiedag 
baroktuin Het Loo en 
het Koninklijk Park in 
Apeldoorn.

Excursie/velddag opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed naar 
Beeckestijn en Frankendael.

Bij het honderdjarig bestaan van het park Sonsbeek, is de 
Verklaring van Arnhem aangenomen. In de Verklaring van 
Arnhem is de bezorgdheid uitgesproken over het behoud van 
cultuurhistorische groenstructuren. Dat zijn landgoederen, 
buitenplaatsen, parken, tuinen, plantsoenen, singels, 
tuinwijken en begraafplaatsen.
Betrokken organisaties:
• Bomenstichting
•  Bibliotheek Wageningen UR/Documentatiecentrum TUIN
•  Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
•  Donderberggroep
•  Nederlandse Tuinenstichting
•  De Terebinth
•  Stichting tot behoud van Particuliere Historische 

Buitenplaatsen
•  Stadswerk - vakgroep Groen, Natuur en Landschap
•  Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling voor de 

Geschiedenis van Architectuur, Stedenbouw en Tuin- en 
Landschapsarchitectuur

Voor informatie over de beroepsopleiding Groen Ruimtelijk 
Erfgoed en de Verklaring van Arnhem kunt u contact 
opnemen met Jan-Willem Edinga, via jwedinga@xs4all.nl.



tuinjournaal december 2009 - pagina 23

- excursiecommissie -exc
excursie
commissie

Excursie Almere en het Gooi: 

Startpunt voor de NTs-excursie op vrijdag 21 augustus was restaurant ‘De Kemphaan’ bij Almere, waar wij werden ontvangen 
door Carla de Jonge, Helma van Vlerken en Corry van der Wardt van de Excursiecommissie. Het programma bestond uit twee 
delen:  ‘s och tends Landschapskunst in Flevoland en ’s middags drie tuinen in het Gooi waar wij bijzonder hartelijk werden ont-
vangen. Na een interessante inleiding over ’Land Art’ door onze gids mevrouw Frouke Hansum werd ‘De Groene Kathedraal’ van 
kunstenaar Marinus Boezem bezocht. Uitgangspunt van zijn ontwerp is de plattegrond van de kathedraal van Reims. Het licht dat 
in de kathedraal in Reims naar binnen schijnt door het hoge gekleurde glas, valt hier door de takken van de Italiaanse populieren 
die de zuilen verbeelden. Het dak is hier oneindig hoog. ‘Alles verschijnt en verdwijnt’ is het thema van Marinus Boezem: ook deze 
Groene Kathedraal zal uiteindelijk verdwijnen als de populieren zijn gestorven en alles is overgroeid.
Het volgende kunstwerk, ‘Aardzee’ van Piet Slegers, is een ‘ervaringslandschap’ van aarde en water. Refererend aan de voormalige 
Zuiderzee worden op de grens van land en zee de golven met schuimkoppen weergegeven door zigzaggende schelpenpaadjes. 

’s Middags bezochten wij ‘De Immenhof’ in Laren die op basis van een schetsontwerp van Hans Veldhoen is uitgegroeid tot een 
prachtige landschappelijke tuin met bloemenborders en verrassende kronkelpaadjes en met een monumentale oude beuk in het 
gazon naast het huis. Een deel van de tuin bestaat uit snoep- en eettuin waar van de druiven zelfs wijn wordt gemaakt.
Daarna gingen wij naar ‘De Bloemenzee’ in Laren, een tuin in Cottagestijl met een weelderige losse beplanting binnen een  structuur 
van graspaden, muurtjes en terrassen. Kunstwerkjes verlevendigen de borders en de vijver. 
Tot slot een tuin in Blaricum ontworpen door Piet Oudolf. De geometrie van hoge beukenhagen en blokhagen van haagbeuk langs 
de grens, vormt de basis waarbinnen de golvende lijnen van kleurrijke vasteplantenborders het grote gazon omzomen. Achter een 
beukenhaag ligt de stiltetuin. Gebruik van slechts twee kleuren hier temidden van het groen: paars van Salvia Mainacht en roest-
bruin van lage gebogen stalen wanden in het bloemperk. Als toegift bij deze tuin was een aardige tentoonstelling van het werk van 
beeldend kunstenaar Christine Boer, die grafische etsen verwerkt tot bijzondere landschappen.

Heel veel dank aan de Excursiecommissie die deze prachtige gevarieerde excursie heeft samengesteld 
en georganiseerd. 

 ‘Alles verschijnt en verdwijnt’ 

De Immenhof: prachtige tuin met borders en 
kronkelpaadjes.

Een tuin van Piet Oudolf: geometrische hagen 
gecombineerd met golvende borders.

Tekst en fotografie - Carla Romijn-Schütte

Fotografie - Paul Rekker

De Nederlandse Tuinenstichting bestaat in 2010 dertig jaar. Ter gelegen-
heid van dit jubileum bieden wij u een tweedaagse excursie aan. De ex-
cursie is bestemd voor tuinliefhebbers en plantenkenners en voert naar 
opmerkelijke particuliere tuinen en parken in Groningen en het Noord-
Duitse Ammerland. 

Vrijdagochtend vertrekken we vanaf station Haren naar een verscholen 
kleinood in Slochteren. Subtiele borders vormen met geknipte heesters, 
zichtassen en doorkijkjes enerzijds een contrast met, en anderzijds, een 
harmonieuze overgang naar het weidse Groningse landschap. Vervolgens 
gaat de reis verder langs de Blauwe Stad waar land water werd. De agra-
rische traditie is nog te vinden in de te bezoeken ‘boeren’- slingertuin. 
Na de lunch een tuin aan de oever van het Oldambtmeer. Een letterlijk 
eindeloze tuin waar verzamelingen en verrassingen zich stapelen: drie-
honderd soorten hosta’s, clematissen en een rariteitenkabinet met bij-
zondere planten zijn slechts een fractie van wat er te zien zal zijn. Daarna 
richting Winschoten naar een tuin met onverwachte hoogteverschillen. 
De natuurlijk-nonchalante tuin sluit aan bij het aangrenzende bos. De 
dag eindigt in het park van Landgoed Ekenstein, in 1827 aangelegd door 
L.P. Roodbaard. Sporen van het ontwerp van Roodbaard, wiens stijl zich 
kenmerkt door lange slingerende waterpartijen, zijn er ruim terug te vin-
den. We dineren en logeren op Landgoed Ekenstein. 

Op de tweede dag gaan we de grens over naar Duitland. In Esklum, even 
onder Leer, ligt een opvallende liefhebberstuin. Het voormalige terrein 
van de dorpsschool werd in 1989 als tuin ingericht met respect voor de 
bestaande elementen en het omringende landschap. Daarna reizen we 
door naar het Ammerland, waar de grootste boomkwekerijen van Duits-
land te vinden zijn. Maar het is ook hét Rhododendrongebied bij uitstek. 
In Westerstede bezoeken we het Maxwaldpark, het oudste Rhododen-
dronpark van Noord-Duitsland. Het particuliere park van tien hectare is 
spaarzaam voor publiek geopend. Het werd in 1890 door de grootvader 
van de huidige eigenaar - onze gids - aangeplant. In zijn park zijn naast 
huizenhoge Rhododendrons en Enkianthussen, onder andere zeldzame 
naaldbomen en een Azaleatuin te vinden. Na de lunch een perfect onder-
houden tuin van 20.000 m2 ter afsluiting. Diverse tuinkamers met ver-
schillende sferen, vaste planten, rozenborders en bostuinen. Zowel de 
tuinliefhebber als de plantenkenner zal opkijken. Aan het eind van de 
middag zijn we terug in Haren.   

Kosten voor donateurs en één introducé € 185,- per persoon op 
basis van een tweepersoonskamer (toeslag  eenpersoonskamer 
€ 25,-); overige introducés betalen € 190,- pp, incl. koffie en 
thee gedurende de excursie, tweemaal lunch, diner op Ekenstein, 
toegang tot tuinen en parken met gids, busvervoer en logies op 
Landgoed Ekenstein. Reageer snel want het aantal plaatsen is 
beperkt!  Zie ook www.ekenstein.com en www.maxwaldpark.de.

Tweedaagse excursie NTs-lustrum 2010

vrijdag 28 mei Groningen en zaterdag 29 mei Ammerland (D)

Het park van Ekenstein naar een ontwerp van L.P. Roodbaard.

Meer excursies voor 
donateurs in 2010
In 2010 worden nog twee excursies georgani-
seerd. Op 25 juni bezoeken we de kasteeltuinen 
van het 17e-eeuwse Kasteel Wylre en een particu-
liere tuin in Voerendaal. Voor deze dag worden 
ook de donateurs van de Belgische Open Tuinen 
uitgenodigd. Op 9 juli bezoeken we Lottum, het 
rozendorp aan de Maas bij Venlo. In het Tuinjour-
naal van maart volgen uitgebreide beschrijvingen 
en de aanmeldingscoupons. 
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Onbevangen streek ik met manlief en drie zeer jonge dames zo’n vijftien jaar 
geleden neer in de tuin in Koekange. Onze boerderij, een voormalige vee
houderij uit 1923, wordt omringd door zo’n 3.500 vierkante meter grond. Met 
daarop een stukje siertuin en vooral boomkwekerijproducten (coniferen). In 
de siertuin staan vooral boerenplanten als Phloxen, Sedum en Hemerocallis. 
Ook tiert in diezelfde siertuin het zevenblad welig, maar ach, dat was voor mij 
een onbelangrijk gegeven. 
Dus begin ik vol goede moed planten te verzetten, de daglelies gaan naar de 
kweekhoek achter de boerderij en de rijkelijk aanwezige Geranium phaeum 
plant ik in de schaduwrijke heesterborders uit. Ik maak me er totaal niet druk 
om dat met deze handelingen ook heel wat zevenblad meeverhuist. Ik ben 
immers tuinier in hart en nieren en ben dat zevenblad toch zo de baas. 

Snelle vermeerdering
In de loop van jaren verandert de tuin in een klein paradijs vol bloemen en 
steeds meer bijzondere heesters. En telkens als ik een nieuw kleinood aan de 
aarde toevertrouw, breek ik zevenbladwortels waardoor ze zich twee keer zo 
snel kunnen vermeerderen.
Lang heb ik naïef gedacht, ach het komt wel goed. Morgen ga ik er even flink 
doorheen en dan is dat zevenblad zo weer weg. Maar morgen wordt over
morgen, volgende week of volgend jaar. Tijdens mijn hoveniersopleiding in 
Frederiksoord wist docent plantkunde Theo Janson te vertellen dat wegpluk
ken wortels uitput en zo de planten doodt. En jarenlang trek ik met hem in 
gedachten regelmatig wat blad weg.
Tot ik op een dag in het voorjaar door de tuin loop en overal om me heen alleen 
maar zevenblad zie. Het longkruid, de kostbare Helleborus, de  duizenden 
sneeuwklokjes proberen tegen de verdrukking in te groeien, maar ze hebben 
het moeilijk. Want zevenblad is sterk, niet ziektegevoelig en het loopt met 
zevenmijlslaarzen vanaf vroeg in het jaar de tuin door. Ik kijk wanhopig om me 

De tuinterreur van 
zevenblad

‘What’s in a name’ zijn gevleugelde woorden van 

Shakespeare. Wat is kruid en onkruid. Zevenblad is 

een prachtig kruid als het bloeit, maar wat hebben we 

er allemaal een gruwelijke hekel aan. Gelukkig had ik 

nog nooit met dit onkruid te maken gehad toen ik 

naar mijn, ondanks alles, heerlijke tuin verhuisde. 

heen en slaak een diepe zucht, waar moet ik beginnen! In de vijvertuin valt het 
nog mee, al groeit er wel een flink tapijt onder mijn geurige Rosa Constance 
Spry. Wat verderop in de pluktuin (op een wat later tijdstip ontgonnen) fleur 
ik helemaal op, geen zevenblaadje te zien. Richting boomgaard raak ik weer 
in de mineur, rondom de hof staat het kruid kniehoog te bloeien. Mijn laatste 
gang is naar de cottagetuin, officieel één oase vol bloemen. En ook hier is het 
zevenblad sterk, veel sterker dan de vaste planten die moedig boven het kruid 
uit proberen te groeien. Maar het zevenblad bloeit en rijst majestueus boven 
de beplanting op.

Fraaie schermbloemige
Dan ineens raak ik verrukt. Ik ben gek op schermbloemigen.En wat is zeven
blad anders dan een bijzonder fraaie schermbloemige, in de Verenigde  Staten 
weten ze dat allang. In mei/juni siert ze met haar witte schermen menig 
tuindeel, ze trekt zich niets aan van slakken, schimmels of virussen en kan 
zonder steun.

De Tuin vol woorden (tuin nr. 24 in de Open 
Tuinen Gids 2009) van Marjan Sorgdrager is 
geopend van 1 februari t/m 30 oktober iedere 2e 
en 4e dinsdag van de maand. Voor- en najaar 
even bellen. Entree: € 2,-. Daarnaast is de tuin 
open op het open sneeuwklokjesweekend in 
februari 2010 (zie website NTs in februari 2010 
voor meer informatie).
Marjan Sorgdrager, Koekangerdwarsdijk 53, 
7958 SR Koekange, telefoon 0522 452 333,
e-mail: info@bureautuinleven.nl.

Nu ik ineens met andere ogen de tuin bekijk word 
ik weer helemaal vrolijk en ben vol optimisme.  
Ik ga de strijd nog één keer aan, maar wel gericht. 
Het zevenblad staat prachtig onder de heg, hier 
vormt het een frisse bodembedekker en bloeit 
prachtig, net als in de strooisellaag van mijn bosje. 
Maar in de cottagetuin moet het echt weg. 
Ten slotte is na een jaar één border vrij van zeven
blad. Al is de vreugde van korte duur, want mijn 
cottagetuin telt er zeven.
Zevenblad tuinterreur? Misschien wel, toch is 
mijn advies, leg je erbij neer. Want hoe hevig ik het 
kruid ook verwens, mijn ontspannendste uurtjes 
bestaan uit urenlang plukken op warme zomer
avonden. 

Tekst en fotografie - Marjan Sorgdrager

Bloeiend zevenblad rijst majestueus tussen de beplanting op.
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Mogelijk blijvende aantastingen 
Hoewel het een rijksmonument betreft, is het niet 
meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
die adviseert in gevallen van ‘tijdelijk’ bouwen. De 
adviesbevoegdheid is gelegd bij de gemeentelijke 
commissies. De commissie van Haarlem was 
sterk gekant tegen de bouw, maar ging akkoord 
omdat het slechts een tijdelijke voorziening be-
trof. Er bestaat onder de inwoners van Haarlem 
grote twijfel of de bouw wel een tijdelijk karakter 
heeft. De NTs maakt zich vooral zorgen over de 
achteruitgang van het park. In de commentaren 
gaan de adviseurs van de gemeente nauwelijks in 
op het groenaspect. De vraag rijst dan ook of er 
wel voldoende ‘groen’-deskundigheid in huis is.

Terugwinnen van groen
Dat behoort volgens het Groenstructuurplan tot 
het beleid van de gemeente Haarlem. Maar met 

Ontwikkelingen rond het 
Frederikspark in Haarlem

De NTs is tegen de bouw van noodschoollokalen voor de Dreefschool in 

het rijksmonument Frederikspark te Haarlem. Christo Van Zweeden van de 

Monumentencommissie heeft op de hoorzitting van de gemeente Haarlem 

over deze kwestie het NTs-standpunt toegelicht. 

de komst van de noodlokalen moet een aantal niet-
monumentale bomen worden gekapt en ingrijpen-
de ondergrondse voorzieningen worden getroffen. 
Een beheersplan is er nog niet voor dit park, zodat 
onzekerheid bestaat over tijdstip, vorm en finan-
ciering van het herstel van deze aantastingen. 
Duidelijk is dat het park na de verkrijging van 
de monumentenstatus in 2002 en de eerste op-
knapbeurten in groot aanzien is komen te staan 
bij de bevolking in deze verstedelijkte omgeving. 
Volgens het Groenstuctuurplan heeft Haarlem van 
alle grotere steden het minste groen per inwoner. 
Terugwinnen van groen staat daarom in dit plan 
centraal. Het plaatsen van noodlokalen voor drie 
tot vijf jaar valt hiermee moeilijk te rijmen.
Het gevolg van de plaatsing van de noodlokalen 
is bovendien dat het herstel, waarvoor met grote 
moeite ook uit de private sector financiële mid-
delen zijn bijeengebracht, goeddeels teniet wordt 
gedaan en dat het geplande herstel voorlopig niet 
kan volgen. 

Weliswaar worden de monumentale bomen ge-
spaard, maar de te kappen bomen die deze rol 
voor de volgende generaties hadden moeten over-
nemen, lopen een achterstand op van twintig jaar.
Inmiddels is ook het bouwplan medio mei ter 
 visie gelegd en daarop heeft de NTs eveneens haar 
zienswijze gegeven. Wij hopen van harte - samen 
met de vele andere organisaties en burgers die 
hun verontrusting hebben laten blijken - dat de 
gemeente Haarlem alsnog kiest voor bestaande 
bouw. In deze sector zijn goede alternatieven voor-
handen. 

Artist’s impression 
van Frederikspark met 
noodlokaal.

Fotografie en artist’s impression - Erik Haverkorn 
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Bedreigd groen meer onder 
de aandacht brengen
Tekst - Hanny van der Heide

De Monumentencommissie en de regionale rapporteurs van de Nederlandse 
Tuinenstichting zijn in september bijeen geweest op de Heerlijkheid Het  Isselt 
in Amersfoort , waar ze gastvrij zijn ontvangen door de heer en mevrouw  Van 
Dam van Isselt.  De Monumentencommissie en de rapporteurs komen twee-
jaarlijks bijeen om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De regionale rapporteurs gaan op verzoek van de Monumentencommis-
sie op pad om gerichte bedreigde groene monumenten te bekijken op basis 
van meldingen die bij de NTs binnenkomen. De rapporteurs onderzoeken 
de situatie ter plekke en brengen advies uit aan de Monumentencommissie. 
Daarnaast hebben de rapporteurs ook een eigen verantwoordelijkheid in het 
signaleren van bedreigde groene monumenten. Doordat de verschillende 
 regio’s soms erg groot zijn is uitbreiding van het aantal rapporteurs wenselijk 
om ook de signaleringsfunctie goed te kunnen uitoefenen. Gestreefd wordt 
naar twee rapporteurs per regio. Dit biedt ook de mogelijkheid om samen 
op een melding af te gaan. Voor de regio Zeeland is op dit moment helaas 
helemaal geen rapporteur beschikbaar. De Monumentencommissie gaat de 
komende tijd actief op zoek naar betrokken en deskundige rapporteurs. Er 
wordt naar gestreefd per provincie een goed overzicht te hebben van groene 
monumenten. Ook de donateurs van de NTs kunnen hierbij een rol spelen.  
Door middel van een Meldpunt Bedreigd Groen wil de Monumentencommis-
sie haar werkzaamheden in de toekomst meer onder de aandacht brengen. 
 
Monumentencommissie en rapporteurs hebben voorts gesignaleerd dat spra-
ke is van weinig know-how bij gemeenten om historisch groen op waarde te 
schatten. Gelet op de gewijzigde Wet Ruimtelijke Ordening waarbij gemeen-
ten verplicht zijn structuurvisies op te stellen als vertrekpunt voor bestem-
mingsplannen en de veranderingen die optreden in het kader van de Moder-
nisering Monumentenzorg is het van essentieel belang dat historisch groen 
in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij het opstellen van de plannen.  
De Monumentencommissie wil om die reden het belang van cultuur- en tuin-
historische kennis onder de aandacht brengen van uitvoerende instanties. 
Na de inhoudelijke bespreking hield Patricia Debie een boeiende presentatie 
over het instandhoudings- en ontwikkelingsplan voor de kapeltuin van Het 
 Isselt (zie ook Tuinjournaal nr. 3, juni 2009), gevolgd door een rondleiding 
over het bijzondere terrein waarin restanten van de oude zeventiende-eeuwse 
omgrachting nog zichtbaar aanwezig zijn met centraal in het gebied een fraaie 
middeleeuwse kapel.
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- wertheimpark -

Voor de Hbo-opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed 
aan de Hogeschool van Utrecht heb ik als integrale 
projectopdracht gekozen voor het Wertheimpark. 
Na een eigen historisch onderzoek met waarde-
ring en analyse moest een instandhoudings- en 
beheerplan worden opgesteld. Het ruim driehon-
derd jaar oude park is tezamen met de nabijgele-
gen Hortus Botanicus en Artis een horticultureel 
bepaalde plek. In de loop der tijd is het bovendien 
een belangrijke plek geworden in de ontwikkeling 
van de Amsterdamse stadsgeschiedenis.

Culturele festiviteiten
In de zeventiende eeuw, bij de vierde stadsuitleg, 
werd het park als ‘Bosch’ aangelegd tussen het 
stadscentrum en het nieuw ingerichte Plantage-
gebied. Na een niet uitgevoerd plan van Koning 
Lodewijk Napoleon, die er een Jardin Royal wilde 
realiseren aan het begin van de negentiende eeuw, 
kwam er in 1815 wel een wandelpark in landschap-
stijl naar ontwerp van stadsbouwmeester Abraham 
van der Hart. Met de bouw van de feestzaal Tivoli 
in 1816, rond 1850 vervangen door een Parkzaal en 
uiteindelijk een grootse Parkschouwburg in 1883, 
was ‘Het Park’ het middelpunt van culturele fes-
tiviteiten voor Amsterdam. Tal van evenementen 
als concerten en theatervoorstellingen werden in 
‘Het Park’, ook wel ‘Parktuin’ georganiseerd.

Sportterrein
Sinds 1849 is het een openbaar wandelpark ge-
worden. In 1898 kreeg het park na een herindeling 
zijn huidige naam: ‘Wertheimpark’, vernoemd 
naar de Amsterdamse bankier en weldoener Abra-
ham Carel Wertheim. Voor hem werd in het park 
in datzelfde jaar een prachtige fontein opgericht 
die onlangs is gerestaureerd.
Nadat de Parkschouwburg in 1911 werd gesloopt 
heeft men dit gedeelte ingericht als een openlucht 
sportoefenterrein. Tot op de dag van vandaag is het 
dat gebleven en draagt het de naam Parkschouw-
burgterrein. Ondanks dat het sportterrein afbreuk 
doet aan de planologische, stedenbouwkundige si-
tuering van het park, is het voor de gebruikers van 
belang dit enige sportterrein in de binnenstad, te 
behouden.

Wertheimpark
Met een fraaie toegang, gemarkeerd door Sfinxen, gelegen 

aan de Plantage Middenlaan en Nieuwe Herengracht is 

het Wertheimpark bij het grote publiek vooral bekend 

door het Auschwitzmonument van Jan Wolkers. Het is 

Amsterdams oudste stadspark en ligt in de oostelijke 

binnenstad in de Plantagebuurt.

Herinrichting
Voor Amsterdam heeft het Wertheimpark een belangrijke betekenis, door zijn 
ligging, rijke historie en het groene karakter. Met een toekomstige herinrichting 
van de oostelijke binnenstad wordt er onder de naam: ‘Aanpak Plantage aan 
de Amstel’, nagedacht over de functie van het Wertheimpark met het aangren-
zend Parkschouwburgterrein die samen ooit één mooi wandelpark waren. Het 
Wertheimpark en Parkschouwburgterrein zijn samen niet groter dan 1 ha. Van 
het oorspronkelijk ontwerp voor het park uit 1815 is weinig terug te vinden. 
De bedoeling is om het park, dat nu slechts één ingang heeft, aan meerdere 
zijden te ontsluiten zodat het een functioneel, doorgaand wandelgebied kan 
worden. Een verbindingszone tussen tal van musea en instellingen in de buurt. 
Dit b etekent wel dat een herindeling van het park noodzakelijk is.

In de komende tijd zullen er wellicht plannen gepresenteerd gaan worden 
waarin het Wertheimpark de functie kan gaan vervullen van een doorlopende 
openbare wandelroute. Het biedt hier uitdagende mogelijkheden voor, mede 
door zijn unieke ligging. Een ander opvallend gegeven is dat als de huidige 
kantine op het sportterrein afgebroken zou worden, dit een prachtige zichtas 
oplevert naar de hoofdingang van Artis.
Bij de planmakers die met het gebied bezig zijn, liggen wensen om het Wert-
heimpark aantrekkelijker te maken voor buurtbewoners en publiek van bui-
tenaf. Het samenspel cultuur, natuur en geschiedenis als uitgangspunt te 
laten dienen. Het moet een plek zijn voor ontspanning, sport, cultuur en 
bio diversiteit.

Driehonderd jaar geleden werd deze plek al beschreven als een waar de Am-
sterdamse burgerij ‘zich aangenaam kon verpozen’. Het park met daarin een 
aantal monumentale bomen ademt nog steeds die sfeer. Van harte hoop ik 
dat een landschapsarchitect de opdracht zal krijgen om, met alle wensen die 
er zijn, het park zijn authentieke karakter te laten behouden.

Tom Buys is sinds 2002 werkzaam als tuinmedewerker bij de Hortus Botanicus 
Amsterdam aan de Plantage Middenlaan.

Het park rond 1825. 
bron: Beeldbank, 

Stadsarchief 

Amsterdam.

De huidige indeling van het terrein.

Van het oorspronkelijke ontwerp 
is weinig meer terug te vinden.

Tekst en fotografie - Tom Buys



word donateur of 
maak iemand donateur

Als donateur geniet u van de volgende 
voordelen:
• u ontvangt jaarlijks de Open Tuinen Gids
•  de NTs-tuinpas geeft toegang tot meer 

dan 200 geselecteerde donateurstuinen
• u ontvangt 4 x per jaar het Tuinjournaal
•  u kunt advies vragen aan onze 

deskundige Monumentencommissie
•  de NTs-excursies brengen u naar 

bijzondere tuinen en parken
•  u steunt als donateur de doelstellingen 

van de NTs: het beschermen van 
waardevol tuinhistorisch erfgoed

Interesse? Neem contact met ons op! 
Zie voor gegevens hierboven.
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groene historie

groene toekomst

nederlandse tuinenstichting
nieuwezijds voorburgwal 75 sous  
1012 re amsterdam
 

Tuin Leonie Meijneke-van der Heijden, Velp (tuin nr. 88, Open Tuinen Gids 2009).

wilt u een  
groene toekomst?
Met een erfstelling, een schenking 
of een legaat helpt u de Nederlandse 
Tuinenstichting om zich te blijven inzetten 
voor tuinen en parken in Nederland: 
voor een groen verleden en een groene 
toekomst. Zodat de generaties na u ook 
kunnen blijven genieten van mooie tuinen 
en parken. Uw notaris kan u adviseren 
over de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie dan kunt u maandag 
t/m woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur 
contact opnemen met het secretariaat  
van de Nederlandse Tuinenstichting op  
(020) 623 50 58 of via  
e-mail: info@tuinenstichting.nl.
De NTs beschikt over een notaris die 
bereid is om de akte gratis te passeren.
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tuinarchitecten & hoveniers met passie

KASTEELPARK RENSWOUDE, DORPSSTRAAT 1A, T +31 (0)318 573292, 
WWW.DEBIEENVERKUIJL.NL

tuinen met een ziel 
                      en historie

TUINARCHITECTEN BNT

BURO VOOR TUIN EN PARKRESTAURATIE
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