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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 inleidingen over aspecten van de 

tuinkunst, tuincultuur en tuin- en landschapsarchitectuur. 

Donateurs ontvangen jaarlijks de Open Tuinen Gids met een 

tuinpas waarmee de NTs-tuinen op de aangegeven 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. 

voorwoord

Tuinieren is driedimensionaal spelen met vormen en kleuren. Kleur spreekt ons 
gevoel aan: kleuren horen bij emoties, bij seizoenen, bij het verstrijken van de dag. 
Kleur drukt een belangrijk stempel op de manier waarop we een tuin beleven. Goethe 
legde indertijd de basis voor een kleurenleer, waarmee hij natuurwetenschappelijke 
principes combineerde met subjectieve ervaringen. Zijn studie heeft in de 
negentiende eeuw een grote invloed gehad op de schilderkunst.
Voor een praktische toepassing van de kleurenleer kan de tuinier misschien beter 
terecht bij de Zwitserse kunstenaar Johannes Itten. Met een beetje fantasie zijn 
Ittens waarnemingen en inzichten namelijk ook in de tuin toe te passen, zo legt  
Éva Kovács uit.
Een smaakvol ingerichte tuin is wat we allen beogen; een spel van licht en schaduw, 
variatie aan kleuren, vormen van bloemen en bladeren en individuele details. Die 
opgave valt best mee omdat de natuur u, volgens Joost Gieskes, terzijde staat.

Leo den Dulk schrijft over het kleurgevoel van Mien Ruys. Hoewel ze in latere perioden 
haar kleurenschema’s vereenvoudigde, hield ze vast aan een aantal basisprincipes. Zij 
behandelde kleur als één van de vormgevingsaspecten van het tuinontwerp. 
In de negentiende eeuw creëerde men met gekleurde ruitjes de illusie van de vier 
seizoenen. Ronald van Immerseel beschrijft hoe in theekoepels, uitzichttorentje en 
andere follies groene, gele, rode en blauwe ruitjes werden aangebracht. Met een blik 
door de ruitjes kon men respectievelijk het park in het voorjaar, de zomer, de herfst en 
de winter aanschouwen.

De Nederlandse Tuinenstichting bestaat dertig jaar en dat willen we dit jaar nadrukkelijk 
samen met u vieren. Het jubileum vieren we met twee lustrumdagen en een bijzondere 
excursie. De eerste lustrumbijeenkomst vond op 10 maart plaats in Schoonhoven, waar 
een burgerinitiatief en hulp van de NTs uiteindelijk hebben geleid tot de renovatie van 
het Springerpark. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste bordjes met het NTs-keurmerk 
gepresenteerd. Dit bordje wordt beschikbaar gesteld aan tuinen die positief beoordeeld 
zijn door de Opentuinencommissie en die het absoluut waard zijn om bezocht te 
worden. Alle tuinen staan in de Open Tuinen Gids 2010, die u op 1 maart van ons heeft 
ontvangen.

In dit Tuinjournaal treft u een uitnodiging aan voor de lustrumbijeenkomst op 24 
september in Velp, een feestelijke interactieve dag met lezingen van plantendeskundigen 
en ontwerpers. ’s Middags kunt u in workshops zelf aan de slag, begeleid door de 
ontwerpers en studenten van de Hogeschool Larenstein. Op deze dag zijn donateurs, 
introducés en andere belangstellenden van harte welkom.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur



          

Nederlandse Tuinenstichting
Antwoordnummer 10685 
1000 RA Amsterdam

postzegel plakken

 is niet nodig

lezingen en workhops
24 september 2010

op Hogeschool Van Hall Larenstein

de plant als bouwsteen

tuin
architectuur 2010

Kleur in de tuin volgens Mien Ruys
Mien Ruys stelde dat kleur één van de belangrijkste elementen is die 
het karakter van de tuin bepalen. Kleur is een abstract gegeven, dat 
rationeel benaderd moest worden.
Leo den Dulk

Cadeaubon voor nieuwe donateurs

Groen erfgoed in de monumentenzorg
De NTs is blij met de toenemende behoefte aan kennis over monumen-
taal groen bij gemeenten, maar bezorgd over de dreigende versnippe-
ring van kenniscentra op het gebied van groen erfgoed.
Henk van der Eijk

Speciale excursies voor donateurs
In juni worden het zeventiende-eeuwse kasteel Wijlre en een particulie-
re tuin in Voerendaal bezocht. De excursie op 9 juli naar Lottum staat 
in het teken van de roos.
Carla de Jonge

Tuin de Lage Oorsprong: oase van kleuren, geuren en vormen
Begin dit jaar zijn overal in de tuin bloembollen aangeplant. Van vroeg 
in het seizoen tot in het najaar biedt Tuin de Lage Oorsprong een veel-
kleurige aanblik. 
Jorieke Klein Leetink en Lietje de Vree

Nieuw project Monumentencommissie: het Wantijpark in Dordrecht
Op verzoek van Stichting Het Wantij, een groep bezorgde omwonen-
den van het Wantijpark, schreef de NTs een brief aan de gemeente-
raad en B&W van Dordrecht om hen te wijzen op de verontrustende 
 ontwikkelingen rond het park.
Marianne van Lidth de Jeude

Bewaker van het groene erfgoed
Verkorte versie van het NTs-jaarverslag 2009
Marian Lenshoek

NTs-nieuws

6 en 7

8

Inhoud Inhoud

20

Lustrumdag in Schoonhoven
De NTs bestaat dertig jaar. De toekomst is helder: de waarde 
van groen onder de aandacht brengen en de bewustwording 
op verschillende maatschappelijke niveaus stimuleren.
Éva Kovács

Artistieke tuinkleuren
Publicaties over tuinkleuren zijn heel inspirerend. Hoe zo’n 
creatief proces in de praktijk verloopt en waarom een planten-
combinatie wel of juist niet aanspreekt, komt de nieuwsgierige 
minder gemakkelijk te weten. 
Éva Kovács

Uitnodiging en programma lustrumdag 24 september

Kleurenleer als basis voor landschapsarchitectuur   
 Eduard Petzold probeerde aan de hand van de kleurenleer 
‘natuurlijke’ harmonische schilderijen voor parken te 
ontwerpen.
Korneel Aschman

Rode beuken, bloedbeuken en bloedbomen
Beuken met rode bladeren zijn vanaf de achttiende eeuw erg 
populair in West-Europa. Zij vormden een statussymbool. 
Leo Goudzwaard

Over kleur en vorm; een essay
Tuinieren is een intensieve maar heerlijke bezigheid. De 
natuur staat u terzijde. Zich daarnaast verdiepen in de 
kleurenleer kan beslist geen kwaad en het verrijkt de geest.
Joost Gieskes

Kleur op de buitenplaats
De Noordwijkse buitenplaats Calorama heeft een oude acht-
zijdige koepel met groene, gele, rode en blauwe ruitjes. Door 
de ruitjes kan men het park respectievelijk in het voorjaar, de 
zomer, de herfst en de winter aanschouwen.
Ronald van Immerseel

9, 10 en 11kleur in de tuin
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13hagen en heggenkleur in de tuin

14 en 15hagen en heggenkleur in de tuin
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18 en 19hagen en heggenkleur in de tuin

30 jaar 



NTs-nieuws

Nieuwe rapporteurs 
NTs Monumentencommissie
De Monumentencommissie heeft zes nieuwe rapporteurs  benoemd. 
Het zijn Vincent Bindels (regio Midden-Limburg), Martin Efdee 
 (regio Zuid-Holland-Noord), Hanny van der Heide (regio  Gelderland 
met uitzondering van de Betuwe), Anneke Meijsen (regio Noord-
Limburg) en Heino van Rijnberk (regio Betuwe). Allen hebben de 
opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed afgerond. De Monumenten-
commissie is nog op zoek naar regiorapporteurs voor Zeeland, 
Drenthe en Groningen. Belangstellenden kunnen zich melden via  
  info@tuinenstichting.nl.
Rapporteurs gaan naar aanleiding van meldingen over bedreigd groen 
op verzoek van de Monumentencommissie op onderzoek uit, en 
 rapporteren en adviseren de commissie vervolgens. In een  volgend 
nummer van het Tuinjournaal aandacht voor de gebiedsindeling en 
werkzaamheden van de rapporteurs.

Nieuwe rapporteur stelt zich voor
Afgelopen tijd zijn zes nieuwe rapporteurs 
voor de Monumentencommissie benoemd. 
Eén van hen stelt zich voor: Anneke  Meijsen, 
voor de regio Noord-Limburg.

“Als enorme tuinliefhebber ben ik al lang lid 
van de Nederlandse Tuinenstichting, maar 
door de opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed 
ben ik er toe gekomen me op te geven als 
rapporteur. 

Als start van mijn rapporteurschap heb ik er voor gekozen ook zelf via 
een persbericht in de regio en via mijn netwerk aandacht te vragen voor 
het werk van de NTs.
Omdat ik, woonachtig in Overasselt, eigenlijk op een ’drieprovinciën-
punt’ zit van Gelderland, Limburg en Brabant, zal ik in goed overleg met 
de andere rapporteurs, ook Noordoost-Brabant (het Land van Cuijk) en 
het Rijk van Nijmegen (zuid) mede in de gaten houden.”

Jaar van de Historische Buitenplaats
In 2009 is het initiatief ontstaan voor het Jaar van de Historische 
 Buitenplaats in 2012, waar ook de NTs actief bij betrokken is. De NTs 
is van plan om in 2012 een symposium te organiseren over de tuinen 
en parken van historische buitenplaatsen. Wie belangstelling heeft om 
mee te helpen met de voorbereiding van dit symposium, kan contact 
opnemen met het bestuur via info@tuinenstichting.nl.

Evenementen 
- Rotterdam Trompenburg Tuinen & Arboretum (zie: www.trompenburg.nl):
-  Zaterdag 18 september 14 uur ‘Eikenwandeling; Trompenburg heeft met 

550 exemplaren de Nationale Collectie eiken’. Deelname: € 2 pp.
-  Zaterdag 12 en zondag 27 juni 14 uur: ‘Planten voor de natte tuin’.  

Themawandeling met gids. Deelname € 2 pp.
-  Woensdag 28 juli en woensdag 18 augustus 14 uur: ‘De geschiedenis van 

Trompenburg’, wandeling met foto-expositie. Deelname € 2 pp.
-  Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 10 uur - 16 uur: ‘Herfstplantendagen’. 

Gespecialiseerde kwekers verkopen bijzondere planten.  
Gratis rondleidingen.

 -   Woensdag 20 en zaterdag 23 oktober 14 uur: ‘Zaden en vruchten’. Wande-
ling met gids. Deelname € 2 pp. Woensdag is speciaal voor kinderen. 
Deelname € 10, incl. knutselmateriaal, koffie, thee, limonade en gebak.

 -  Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 december: Kerstmarkt.

Gratis toegang op 26 september.
▪
- 18, 19 en 20 juni: Internationale Kwekerijdagen Bingerden
- 17 en 18 juli Noord-Holland ‘Top op de kop’. Tuin 149 (Sijbekarspel) doet 
NIET mee aan dit evenement. Tuin 149 van Cees Jonker en Atie Jonker-Mol 
is gratis open voor donateurs op zondag 27 juni. 

Correctie icoontjes
(B = botanisch waardevolle beplanting, E = van esthetische waarde (roosje), 
H = historisch waardevol, K = kunst in de tuin, L = liefhebberstuin V = eigen 
kwekerij en verkoop)

- Tuin nr 99  Nijkerkerveen: L.
- Tuin nr 124 IJsselstein: L.
- Tuin nr 145 Laren de Padakkers: géén B&B, geen honden. 
- Tuin nr 172  Biervliet In Goede Aarde: E (roosje), V ( Kwekerij en 

 Verkoop) géén B&B.
- Tuin nr 173 Biervliet Singelhof: geen V.
- Tuin nr 229 Riethoven: L .

E-mailadressen
- Tuin nr 6  Groningen Marum: baljeu250@kpnmail.nl.
- Tuin nr 148 Noord-Holland Rijsenhout: avdlinden1@kpnplanet.nl.
- Tuin in Amersfoort van Marian van Essen: gavanessen@paladijnenweg.nl.

Bezoekdata en entree
-  Tuin nr 89 Gelderland Hoevelaken Op de Haar.
Zaterdag 12 juni gratis voor donateurs. Tevens 
geopend na afspraak . Entree € 6 pp inclusief 
koffie/thee.

-  Tuin nr 148 Noord-Holland Rijsenhout.
Iedere zaterdag van 24 april tot 26 september. 
(behalve 19 juni in verband met vakantie). Gratis 
voor donateurs uitsluitend na afspraak.

-  Tuin nr 129 Utrecht Lopikerkapel Kastanjehof. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei gratis voor 
donateurs van 10 uur - 15 uur (Open Tuinenroute 
Lopikerwaard) Dit evenement vindt NIET plaats 
op 14 en 15 augustus. 

-  Tuin nr 35 Drenthe Koekange. 
De tuin van Joke Kuiperij en Karel Huyts is van-
wege omstandigheden dit jaar NIET te bezoeken.

-  Tuin nr. 194 Zeeland Retranchement. 
De oppervlakte van de tuin bedraagt 30 are. 
Entree is € 2 pp.

- De tuin van Marian van Essen in Amersfoort 
is dit jaar per abuis niet opgenomen. Deze tuin 
is gratis te bezoeken na telefonische afspraak. 
Adres: Paladijnenweg 30, tel.nr.: 033 475 68 24; 
e-mail: gavanessen@paladijnenweg.nl.
Voor verdere gegevens zie de NTs website: 
www.tuinenstichting.nl.

Overzichtskaart provincie 
Friesland op pagina 87
De plaatsen Jubbenga (tuin nr. 21) en Oudwoude 
(tuin nr. 31) zijn helaas omgewisseld.

Aanvullingen en correcties op 
de Open Tuinen Gids 2010

Open Tuinen Gids als tuinpas
Ook dit jaar geldt de Open Tuinen Gids als uw 
tuinpas bij het bezoeken van de aangesloten 
 tuinen. 

In dit Tuinjournaal treft u een cadeaubon 
aan. Mocht u een donateurschap cadeau wil-
len doen dan kunt u bij het NTs-bureau extra 
kaarten aanvragen via info@tuinenstichting.
nl of 020 623 50 58. Bij aanmelding van een 
nieuwe donateur ontvangt u van ons een aar-
digheidje.

Website
De NTs heeft plannen om de website te verande-
ren en aan te passen aan de nieuwe huisstijl. Wij 
zijn verheugd u te kunnen melden dat het Prins 
Bernhard Cultuurfonds heeft  toegezegd om bij te 
dragen in de kosten. Hoewel nog  andere fondsen 
worden benaderd, kan het project  ‘nieuwe website’ 
intussen daadwerkelijk van start gaan. Wij houden 
u op de hoogte!

Nieuw opentuinenbordje
Op de eerste lustrumdag, 10 maart, is het nieuwe 
opentuinenbordje onthuld en aan de aldaar aan-
wezige eigenaren van Open Tuinen uitgereikt. 
Het bord dient als herkenningsteken voor door 
de NTs goedgekeurde Open Tuinen, die zijn 
opgenomen in de Open Tuinen Gids 2010. Het 
bordje werd zeer positief ontvangen. 

Open sneeuwklokjestuinen
In februari waren in het hele land tuinen namens 
de NTs en parken van buitenplaatsen aangeslo-
ten bij de Stichting PHB speciaal open vanwege 
het sneeuwklokje. De meeste tuinen kregen aar-
dig wat bezoekers. Opvallend was het eenslui-
dende enthousiasme bij de bezoekers, die het 
initiatief om tuinen open te stellen in de koude, 
grijze  februarimaand erg waardeerden. 

Geef een donateurschap cadeau
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- tuinkleuren -- nts-lustrumdag -

NTs-lustrumdag 
in Schoonhoven

De toekomst van de Tuinenstichting is helder: de waarde van groen onder de 
aandacht brengen en de bewustwording van deze waarde op verschillende 
maatschappelijke niveaus stimuleren. Een geslaagd voorbeeld is de voltooi-
de renovatie van het Springerpark in Schoonhoven, wat de reden was om de 
feestelijke opening van het lustrumjaar hier te vieren. 

Tegelijkertijd was dit een geschikte gelegenheid om het nieuwe NTs-keurmerk te 
presenteren. De nieuwe huisstijl heeft in het afgelopen jaar met succes zijn intre-
de gedaan en nu was het spannende moment aangebroken om ook de nieuwe, 
metalen keurmerkbordjes te onthullen. De eerste vijf zijn feestelijk aan de leden 
van de Opentuinencommisie uitgereikt: Marianne Bielders, Gonne Doorman, 
Beline Geertsema, Brigitte Gentis en Lietje de Vree. De nieuwe  jubileum-Open 
Tuinen Gids is door hun inzet mooier dan ooit. Het officiële feestexemplaar is 
overhandigd aan Bernt Feis, directeur Stichting Groene Hart.

Na al die feestelijkheden kwam de renovatie van het Springerpark zelf ook 
in beeld. Door Gita Straver, voorzitter van de Werkgroep Springerpark, werd 
het verleden van het park met dia’s toegelicht. Zij vertelde hoe een burger-
initiatief met onder andere de inzet van de NTs tot renovatie leidde. Zij be-
dankte hierbij  met name Jan-Willem Edinga, Joost Gieskes, Marian Lenshoek 
en Marianne van Lidth de Jeude. Zeer boeiend en verhelderend was daarna 
de uitleg van landschapsarchitect en tuinhistoricus Eric Blok van SB4.  Belicht 
werden de uitgangspunten van het ontwerp en hoe de oorspronkelijke ruim-
telijke structuur, het padenstelsel en de zichtlijnen naar het water toe, werd 
hersteld.
Al met al een geslaagde lustrumdag, bekroond met een drankje en een 
 bedankje voor de inzet van de organisatoren, met name Marianne van Lidth 
de Jeude en Rita den Breeje.

Over tuinkleuren zijn talloze publicaties versche-
nen, meestal geïllustreerd met prachtige foto’s. 
Deze afbeeldingen zijn heel inspirerend, maar 
hoe zo’n creatief proces in de praktijk verloopt en 
waarom een plantencombinatie ons wel of juist 
niet aanspreekt, komt de nieuwsgierige minder 
gemakkelijk te weten. Kleur in de tuin is emotie en 
dat is moeilijk in woorden te vatten.

Esthetische kleurenleer, ook voor de tuin
Sinds Newton in 1704 in zijn boek ‘Optics’, de 
geheimen van het spectrum ontrafelde, zijn vele 
technische en esthetische theorieën over de orde-
ning en werking van kleur ontstaan. Een voor een 
leerzame boeken, maar grotendeels geen gemak-
kelijke literatuur. Het ontwikkelen van een begrijpe-
lijke en goed toe te passen esthetische kleurenleer 
is de verdienste van de Zwitserse schilder-theo  re-
ticus Johannes Itten. 
Zijn studieboek ‘Kunst der Farbe’ verscheen in 
1961 en is nog steeds een erkend standaardwerk bij 
 artistieke opleidingen. Itten behandelt  harmonie, 
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De eerste lustrumdag van onze dertigjarige Tuinenstichting heeft op 10 

maart in Schoonhoven plaatsgevonden. In haar welkomstwoord heeft Beline 

Geertsema het belang benadrukt van de vrijwillige inzet van beroepsmensen 

en amateurdeskundigen voor het behoud van bedreigde tuinen en parken.

Tekst - Éva Kovács 

Ontvangst Open Tuinen Gids door de heer Bert Feis.

Beline Geertsema bedankt Marianne van Lidth de 
Jeude van de lustrumcommissie.

•
thema 

kleur in de

tuin

Artistieke tuinkleuren

‘Zoals een woord pas zin en 

betekenis krijgt in samenhang 

met andere woorden, krijgt iedere 

afzonderlijke kleur zijn speciale 

betekenis en zeggingskracht 

pas wanneer deze naast andere 

kleuren wordt gebruikt.’ 

(Johannes Itten) 

 

Tekst en fotografie - Éva Kovács

Vrolijk kleur-tegen-kleur contrast van nagenoeg zuivere kleuren. 
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compositie, vorm, lichtval, ruimtelijke werking, kleursmaak en kleurgevoelens, 
het ordenen van de kleuren in kleurencirkels en het componeren met kleur. 
 Allemaal onmisbare grondbeginselen. De basis van zijn werk zijn de ordening en 
de wisselwerking van de kleuren, het opstellen van de zeven kleurcontrasten. 

Hoewel Ittens kleurenleer een flink boekwerk voor beeldende kunstenaars is, wil 
ik toch een poging wagen om de essentie van ‘zijn kleurcontrasten’ binnen de 
grenzen van dit artikel samen te vatten en te vertalen naar de buitenruimte. De 
wetmatigheden van Ittens kleurcontrasten kunnen, met een beetje fantasie, ook 
in de tuin worden toegepast. Er is wel één wezenlijk verschil. De kleur van de 
planten komt niet uit een tubetje vol met pigmenten, de plant zelf ís het pigment. 
Tuinkleuren zijn niet op een schilderspalet te mengen. Alleen door schikken en 
herschikken kan men tot het gewenste eindresultaat komen. Niet het penseel en 
de verf, maar de schep en de spade, visie, geduld én kennis van de kleurenleer 
zijn de gereedschappen van de artistieke tuinier. 

De zeven kleurcontrasten 
Ten eerste is er het kleur-tegen-kleur contrast. Dit is het eenvoudigst te begrijpen 
en te verbeelden. Dit contrast is op zijn sterkst als de kleuren zuiver zijn. Zo ge-
ven rood met geel en blauw een vrolijk, bont, luidruchtig kleurbeeld en naarmate 
de zuiverheid van de kleuren verzwakt, wordt dit beeld steeds rustiger. 

Het volgende contrast wordt vaak licht-donker contrast genoemd, maar de 
benaming helderheidscontrast  is beter op zijn plaats. Hoewel ook hier mee-
telt of een bepaalde kleur zelf donkerder of lichter is, zoals bijvoorbeeld wijn-
rood of rozerood, gaat het hierbij om de helderheidswaarde van een kleur en 
niet om zijn tint. De verschillende basiskleuren hebben verschillende helder-
heidswaarden: de meest heldere zijn wit en geel, dan volgen oranje, rood, 
blauw en de donkerste zijn violet en zwart. Om een kleur te laten stralen, om 
hem zeggingskracht te geven, is de helderheidswaarde van groot belang. Zo 
kunnen grote witte bloemen hun buren als het ware overstralen. Een rode 
bloem tussen witte bijvoorbeeld, lijkt heel donker en dof, maar geplant in een 

omgeving met een minder helder totaalkarakter, zal zijn kracht toenemen en 
zijn rijke rood ineens gaan stralen.
 
Het warm-koud contrast spreekt meer tot de verbeelding. Kleuren hebben nu 
eenmaal invloed op het gevoel van temperatuur en sfeer. Oranjerood voelt 
als het warmste aan en het koudst is de zeldzame tuinkleur azuurblauw, 
bekend van sommige riddersporen en van de smeerwortel. Met een koud-
warm contrast kan men zeer schilderachtige effecten bereiken. Het is ook 
een belangrijk middel om de plastische- en dieptewerking te vergroten. Met 
koud-warm kan men ook de tuinsferen vochtig-droog, schaduwrijk-zonnig, 
temperamentvol-rustgevend, transparant-dicht, enz. versterken.
 
Van het zeer ingewikkelde werkingsproces van het complementaire contrast 
en het er nauw mee samenhangende simultaancontrast, dat zich in onze 
hersenen afspeelt, zijn de effecten wel duidelijk waar te nemen. Het komt 
erop neer, dat elke kleur een aanvullend kleurenpaar heeft, die elkaar ver-
sterken tot de hoogste stralingskracht wanneer ze naast elkaar staan. De 
belangrijkste complementaire paren zijn: rood-groen, geel-violet en blauw-
oranje.  Teruggrijpend op het voorbeeld bij het helderheidscontrast van de 
rode bloem, zal hij zijn hoogste zeggingskracht niet alleen tegen een don-
kere, maar tegen een donkergroene achtergrond bereiken. Een taxushaag zou 
in dit geval een uitstekende keuze zijn. Of als men meer kracht aan blauw-
paarse riddersporen wil geven, dan zal de  toevoeging van het heldergele 
duizendblad goede diensten bewijzen.
 
Het kwaliteitscontrast betekent hoe voller, verzadigder de kleuren, hoe 
hoger hun kwaliteit en de sterkte van dit contrast is. Kleuren die ver-
zwakt zijn door het vermengen met wit, worden pastelkleuren genoemd. 
Voor een stille, rustige indruk is een zuiver kwaliteitscontrast nodig. 
Dan moeten de doffere kleuren uit dezelfde hoofdkleur gemengd zijn, 
 zoals rood-wijnrood-rozerood. Zo’n reeks wordt ook wel ton-sur-ton ge-
noemd, een geliefd thema van kleurentuiniers. Een ton-sur-ton contrast 
is tegelijkertijd ook een helderheidscontrast, hoe meer wit, hoe helderder.  

Kwantiteitscontrast heeft betrekking op de verhou-
ding tussen de grootte en/of de stralingskracht van 
de kleurvlekken. Zo zal men voor een evenwichtige 
kleurcompositie kleinere vlekken nodig hebben van 
geel en wit, die de grootste stralingskracht hebben, 
dan van violet. In het geval van de blauwe ridder-
sporen en het gele duizendblad zal dit betekenen dat 
voor een evenwichtig contrast veel minder duizend-
blad nodig is dan ridderspoor. Daartegenover staat 
dat sterke kwantiteitscontrasten zeer opwindende 
beelden kunnen opleveren. Denk aan een rode klap-
rozenveld met her en der wat witte margrieten of 
geel koolzaad.

Kort samengevat zijn dit de zeven kleurcontrasten 
die de basis vormen voor een esthetische kleuren-
studie. Het is belangrijk om te weten dat vergelijk-
bare contrasten niet alleen bij het combineren van 
kleuren van belang zijn. Doorgevoerd in de totale 
vormgeving van de kleinste details tot het grote 
 geheel, zijn het de contrasten die, subtiel of krachtig, 
het succes van een boeiende buitenruimte bepalen.

‘Wanneer u, onbewust van de 

kleurenleer, meesterwerken van kleur 

kunt maken, dan is de niet-wetendheid 

uw weg. Wanneer het u door uw  

niet-wetendheid niet lukt om 

meesterwerken van kleur te maken,  

dan moet u het weten u eigen maken.’  

( Johannes Itten)

Vlnr: Evenwichtige kwantiteits- en 
helderheidscontrasten brengen 
samen met het complementaire 
contrast spanning en kracht in 
deze border. 

Beheerste ton-sur-ton combinatie, 
waarbij de hoofdkleur rood is ver-
donkerd. (D’n Nootenboom OTG 
tuin nr. 69)

Het warm-koud contrast van de 
Perovskia-Agapanthus/Crocosmia-
Kniphofia heeft een geweldige 
impact. 

Links: Verbleekte blauwpaars (pastels), veel toegepast 
kwaliteitscontrast. Rechts: Kwaliteitscontrast in verdonkerd 
roodpaars. (‘Tuinzondernaam’ OTG tuin nr. 217) 

Subtiel complementair contrast tussen violet en geel-
groen. (Tuin Laura Dingemans, OTG tuin nr. 212)

- tuinkleuren -
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30 jaar 

de nederlandse tuinenstichting viert haar zesde lustrum met een symposium over de heden-

daagse tuinarchitectuur. de ‘state of the art’ laat vele ontwerpfilosofieën en even zo vele wijzen 

van ontwerpen zien. drie ontwerpers tonen hun werk en vertellen over hun ontwerpfilosofie. 

daarna is er gelegenheid de verschillende benaderingen zelf uit te werken in workshops.  

Symposium over de hedendaagse tuinarchitectuur
24 september 2010 op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

Nederlandse Tuinenstichting
Antwoordnummer 10685 
1000 RA Amsterdam

postzegel plakken
 is niet nodig

lezingen en workhops
24 september 2010

op Hogeschool Van Hall Larenstein

de plant als bouwsteen

tuinarchitectuur 2010

De Nederlandse Tuinenstichting viert haar 6de lustrum met 

een symposium over de hedendaagse Tuinarchitectuur. De 

‘state of the art’ laat vele ontwerpfi losofi eën en even zo vele 

wijzen van ontwerpen zien. Drie ontwerpers tonen hun werk en 

vertellen over hun ontwerpfi losofi e. Daarna is er de gelegenheid 

de verschillende benaderingen zelf uit te werken in workshops. 

De workshops worden begeleid door docenten en studenten 

Tuin- en landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall 

Larenstein.

ontwerpers

Michael van Gessel is een vermaard 

Nederlands landschapsarchitect. hij heeft een 

uitgebreide praktijk als ontwerper van tuinen, 

landgoederen en stedelijke buitenruimten. Hij 

is de ontwerper van de renovaties van de tuin 

van de Hermitage in Amsterdam, het park van 

Kasteel Groeneveld te Baarn, van landgoed 

Twickel te Delden en vele andere.

Het ontwerpburo Duotuin van de kunstenaars 

Tom Mosman en Margriet Essink heeft een 

vrije ontwerpstijl die geïnspireerd is door 

een actuele, maatschappelijke fi losofi e. Zij 

ontwerpen naast de tuinen ook tuinobjecten 

en tuinmeubels.

Met hun tuinontwerpboek ‘Kleur Groen’ 

heeft boomkwekerij Ebben een grote bijdrage 

geleverd aan de kennis van kleurtoepassing van 

de houtige gewassen. Theresia Bos en Marco 

Mouwen tonen u hoe kennis van kleurenleer 

en het boomsortiment leidt tot harmonische 

ontwerpen. 

Hogeschool Van Hall Larenstein, studierichting Tuin- en 

Landschapsarchitectuur, sponsort het NTS symposium 

Tuinarchitectuur 2010.

30 jaar 
tuin
architectuur
 2010

vele ontwerpfi losofi eën maar altijd ‘de plant als bouwsteen’

symposium 

10.30 Ontvangst op Van Hall Larenstein

11.00  Welkom door Beline Geertsema, voorzitter NTs en Hans van Haeren, 

directeur opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur Van Hall Larenstein 

 Lezingen: drie verschillende ontwerpfi losofi eën

11.15 De vrije vormgeving: Duotuin, Tom Mosman en Margriet Essink 

11.45  De groen-ambachtelijke vormgeving: Theresia Bos en Marco Mouwen, 

boomkwekerij Ebben

12.30 Broodjesbuffet en vrije wandeling door de schooltuinen

13.30 De contextuele vormgeving: Michael van Gessel 

14.15 Inschrijven voor workshops: keuze uit de drie ontwerpfi losofi eën

14.30 Workshops 

15.45 Thee en prijsuitreiking workshopontwerpen

Studenten en docenten tuin- en landschapsarchitectuur begeleiden de workshops.

U kunt u aanmelden voor het symposium dmv de coupon of door een mail te 

sturen aan nts24sept@gmail.com. 

Nadere details staan vermeld op de inschrijfcoupon. 

Adres:       Hogeschool Van Hall Larenstein, 

Larensteinseweg 26a, 6882 ct Velp, tel 026-3695695.

Parkeren:  er is parkeergelegenheid op het terrein van de school. 

Als dat vol is, kunt u parkeren in de omringende straten.
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Sorteren op kleuresthetisch effect
In zijn studie vermeldt hij werken van diverse ‘vak-
broeders’, waaronder Preller, Repton en Goethe. 
Petzold wilde als eerste “de kleuren in de natuur op 
haar natuurwetten terugvoeren en deze op weten-
schap gebaseerd, voor de tuinkunst praktisch, nuttig 
en toepasbaar maken”. Hij probeerde  ‘natuurlijke’ 
harmonische schilderijen voor parken te ontwerpen 
door bomen, heesters en vaste planten naar hun 
kleuresthetische effect te ordenen. Petzold is de 
eerste Duitse tuinarchitect die de kleurenleer sys-
tematisch toelichtte en probeerde om die, in relatie 
met de perspectiefleer, inzichtelijk te maken. Hij 
begint met een uitgebreide uitleg van de elemen-
taire kleurenleer. Een uitleg van de oorzaken van de 
kleurwaarneming liet hij weg, omdat hij dit een te 
natuurwetenschappelijk onderwerp vond.

Kleur geeft ziel en leven 
Petzold stelt dat de werking van de kleuren pas 
duidelijk wordt op basis van de werking van het 
perspectief. ‘De kleur geeft ziel en leven’ en werkt 
zinnelijk op het gevoel. De kleur is het ‘vlees en 

Kleurenleer als basis voor 
landschapsarchitectuur

In 1852 werd Eduard Petzold (1815-1891) ‘garteninspektor’ 

van prins Frederik der Nederlanden op diens landgoed 

Muskau, op de grens tussen Duitsland en Polen. Het jaar 

daarop publiceerde hij zijn ‘Zur Farbenlehre der Landschaft. 

Beiträge zur Landschafts-Gärtnerei’, kleurenleer als basis voor 

landschapsarchitectuur. Sinds zijn studietijd had hij zich in dit 

thema verdiept en de aanleiding om dit boek te schrijven was 

de taak om de bloementuin van Park Muskau om te vormen.

tekst - Korneel Aschman

bloed van het landschap’ en zonder dat blijft de 
vorm een skelet. Daarbij toont de natuur per jaar-
getijde een overheersende kleur, zodat aan de 
kleur van de bloemen het seizoen herkenbaar is 
“De eerste bloemen, zoals Helleborus-soorten 
of het madeliefje, meestal wit. Daarna komen de 
gele en oranje soorten Narcissus, Caltha, Ranun-
culus enzovoort. In de zomer overheerst vervol-
gens rood, purperrood en blauw bij bijvoorbeeld 
de geslachten van Rosa, Lilium, Campanula en 
Aconitum. De herfst brengt weer het geel terug, 
met al haar schakeringen tot bruin en in de winter 
vervolgens weer het wit.” 

Petzolds omgang met kleur in zijn parkontwerpen 
is één van zijn grote kenmerken. Zo blijkt zelfs 
uit een uitspraak van de Raad van State een jaar 
geleden, inzake een hoger beroepzaak over Oud 
Wassenaar bij Wassenaar: “Kenmerkend voor het 
oeuvre van Petzold is de ruimtelijke opbouw met 
sterke perspectiefwerking in de compositie van de 
onderdelen en het bijzondere kleurgebruik van de 
lobbenvormig aangelegde beplanting.”
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PROGRAMMA

10.30 Ontvangst op van Hall Larenstein
11.00  Welkom door Beline Geertsema, voorzitter NTs en Hans van Haeren,  

directeur opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur van Hall Larenstein 
 Lezingen: drie verschillende ontwerpfilosofieën
11.15 Eerste lezing: de vrije vormgeving: duotuin, tom mosman en margriet Essink 
11.45  tweede lezing: de groen-ambachtelijke vormgeving: theresia bos en  

marco mouwen, boomkwekerij Ebben
12.30 Broodjesbuffet en vrije wandeling door de schooltuinen
13.30 derde lezing: de contextuele vormgeving: michael van gessel 
14.15 Inschrijven voor workshops: keuze uit de drie ontwerpfilosofieën
14.30 Workshops 
15.45 Thee en prijsuitreiking workshop ontwerpen

 Studenten en docenten tuin- en landschapsarchitectuur begeleiden de workshops.

 Voor meer informatie kunt u de uitnodiging aanvragen bij de NTs via info@tuinenstichting.nl of 020-623 50 58.

Adres: Hogeschool van Hall Larenstein, Larensteinseweg 26a, 6882 ct velp, tel 026-3695695. 
parkeren: er is parkeergelegenheid op het terrein van de school. Als dat vol is, kunt u parkeren in de omringende straten.

park muskau, fotografie: deutschen bundesstiftung 
Umwelt (dbU).

Hof te dieren, fotografie: 
Jan Holwerda.

park muzakowski, foto-
grafie: Adam Kumiszcza.
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Rode kleurstof
Bij een groot aantal boomsoorten zijn rood bladigen 
ontstaan, die vegetatief worden door gekweekt. 
Roodbladige Noorse en Japanse esdoorns en 
 kerspruim zijn populaire blikvangers.
Anthocyanen veroorzaken de rode kleur in de 
 bladeren, kleurstoffen die rood kleuren in een zure 
omgeving en blauw in een basisch milieu.  Behalve 
in bladeren komen anthocyanen ook voor in rode 
en blauwe vruchten. Deze kleuren maken de vruch-
ten visueel aantrekkelijk voor vruchteneters. Boven-
dien behoren anthocyanen tot de anti- oxidanten, 
stoffen die de gezondheid bevorderen.
In het voorjaar beschermen veel boomsoorten hun 
kwetsbare ontluikende bladeren tegen sterke zon-
bestraling met anthocyaan, die ze rood kleurt, als 
een soort zonnebrandcrème tegen beschadiging 
door fel zonlicht, met name tegen UV-licht. Bij het 
uitgroeien van de bladeren komt de productie van 
het groene chlorofyl op gang, en neemt normaal de 
productie van anthocyanen af, waardoor de groene 
kleur de overhand krijgt. Roodbladige bomen blij-
ven echter anthocyaan produceren in de epidermis 
van de bladeren, waardoor de rode kleur de groene 
kleur binnen in het blad maskeert.

Historische gegevens
Van rode beuken wordt gezegd dat ze al in de 
Germaanse tijd en aan het begin van de middel-
eeuwen hebben bestaan.1 Maar klopt dit wel? De 
Acta Benedicti2 schrijft over offerbomen, bloed-
bomen genaamd, maar de bladkleur is niet gespe-
cificeerd. Nu worden rode beuken in het Duits wel 
 Blutbuchen genoemd, maar zijn bloedbomen daar-
mee ook rode beuken?
Manuscripten uit de middeleeuwen beschrijven 
voor-christelijke gebruiken waarbij men onder 
heilige beuken dieren offerde, en koppen en hui-
den van geslachte dieren hing. Zaailingen die 
onder deze bomen groeiden, in contact met het 
geofferde bloed, waren ook heilig en mochten niet 
worden gekapt.2 Er is niet vermeld dat het hier om 
roodbladige beuken ging.
Het eerste bewijs van roodbladige beuken stamt 
uit 1680. In een Zwitsers beukenbos op de berg 
 Irchel groeiden drie volwassen rode beuken, die 

Rode beuken,    bloedbeuken en bloedbomen

Beuken met rode bladeren zijn 

vanaf de achttiende eeuw een erg 

populair statussymbool in West-

Europa. Iedere landgoedeigenaar 

of bezitter van een grote, land-

schappelijke tuin plantte één of 

meer rode beuken. Tegenwoordig 

zijn er veel kapitale rode beuken, 

de drie dikste beuken van Neder-

land zijn zelfs rode beuken. Hoe 

komen deze bomen aan hun kleur 

en sinds wanneer komen zij voor?

verder nergens anders zouden voorkomen.3 Dit zou de oorsprong van rode 
beuken tot begin zeventiende eeuw terugleiden. In 1834 wordt een rode beuk 
gemeld midden in een bos nabij Sondershausen in Duitsland, die na de kap 
van het omringende beukenbos was blijven staan. Zijn omtrek van 291 cm 
zou de beuk terugleiden tot halverwege de achttiende eeuw. Of deze beuken 
onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan als een spontane mutatie, wordt wel 
gesuggereerd, maar is niet zeker. Het lijkt erop dat beuken met een rode 
bladkleur als spontane mutatie op verschillende plaatsen zijn ontstaan. In 
1763 werden rode beuken al gekweekt in Zwitserland.4

De vermoedelijk oudste rode beuk van Nederland staat in Haastrecht, in de 
achtertuin van museum Bisdom van Vliet. De boom is volgens overlevering 
geplant in 1694, het jaar dat de familie de buitenplaats inrichtte.

Namen
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ is een superieure rode beuk met breed uit-
groeiende takken. Op de entplaats met de onderstam van een groene beuk 
 ontstaat een fraaie entknobbel, karakteristiek voor monumentale rode 
 beuken. Tegenwoordig selecteren kwekers ze uit rode zaailingen, en groeien 
ze op eigen wortel. De kleur van deze zaailingen, die tot de Atropurpurea 
Group behoren5, is variabel.
Andere prachtige beukencultivars uit de negentiende eeuw zijn ‘Riversii’, een 
langzaam groeiende maar uiteindelijk grote boom met een ronde kroon, die 
vanwege diep zwart-roodbruine en grote bladeren de zwarte beuk wordt ge-
noemd; ‘Swat Magret’ (synoniem ‘Purpurea Major’), sterk gelijkend op de 
vorige, maar tien dagen eerder uitbottend en het blad in de herfst langer be-
houdend6; en ‘Rohanii’ de prachtige purperbladige beuk met gezaagd blad.
Door kruising en selectie zijn er in de vorige eeuw roodbladige beuken in 
 allerlei vormen ontstaan: de mooste zijn de treurende ‘Purple Fountain’, en 
de zuilvormige ‘Dawyck Purple’.

Bronnen 1. Moens, F. et al. 2000. Bomen en mensen. 2. d’Achery, L. & Mabillon, J. 
1677. Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti in saeculorum classes distribute (vert. 
in www.northvegr.org). 3.  Wagner, J.J. 1680. Historia naturalis Helvetiae curiosa. 
4. Jäggi, J. 1894. Neujahrsblatt der NGZH. 5. Hoffman, M.H.A. 2005. Naamlijst 
van houtige gewassen. 6. Krüssmann, G. 1977. Manual of cultivated broad-leaved 
trees and shrubs.

Leo Goudzwaard organiseert cursussen op het gebied van herkenning 
en toepassing van bomen en andere planten in openbaar groen bij 
“Bomenkennis”, maakte het informatiesysteem de “Bomenwaaier” en is 
mede-auteur van de boeken “Iep of olm” (2009) en “Bijzondere bomen 
in Nederland” (2010).
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Tekst en fotografie - Leo Goudzwaard

De dikste (rode) beuk van Nederland op een 
begraafplaats in Doesburg. Met een omtrek van
812 cm is het de tweede dikste boom van Nederland. 

Bladeren en vruchten van een rode beuk.
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Gevoel voor kleur
Moeten hoveniers, tuiniers en eenieder die het heerlijk vindt om elk jaar weer vernieuwend in de grond 
te wroeten zich eerst de kleurenleer eigen maken? Dat is misschien wel wat te veel gevraagd. Gevoel 
voor kleur, voor harmonie is ieder mens in meerdere of mindere mate aangeboren. Kleur maakt een 
wezenlijk deel uit van ons leven.
Een smaakvol ingerichte tuin is wat we allen beogen; een opgave is dat wel, maar of het ook moeilijk is? 
Het wonder is dat het best meevalt. Als men bijvoorbeeld een bloemenborder samenstelt, bestaande uit 
een grote verscheidenheid aan planten en bloemen, dan is de kans dat het op ons afkomt als ‘kakelbont’ 
niet eens zo groot. Integendeel, we zullen het al gauw ervaren als vrolijk, zonnig. Hoe dat komt? Door 
het spel van licht en schaduw, door de variatie aan kleuren en, vergeet niet, de vormen van bloemen 
en bladeren, het driedimensionale beeld, waarbij onze blik feilloos de individuele details registreert.  
De natuur schiet ons te hulp, het gaat niet zo gauw fout.
Naast de veelkleurige border kennen we ook borders in één kleur: in de tuin van Hidcote Manor 
 (Engeland) vindt men tuinkamers, elk met een eigen kleur, werkelijk prachtig. Denk eens aan Frankrijk, 
een veld van vuurrode klaprozen, of onafzienbare rijen zonnebloemen. Saai? Allerminst. Nederland, met 
zijn bollenvelden met al die vaak primaire kleuren, dat kan toch eigenlijk niet? En toch bekoort het ons. 
Waarom? Het is  natuur! Toegegeven, in het laatste geval wel een beetje gemanipuleerd.

Kleur en vorm in de tuin
Vorm is misschien wel even belangrijk als kleur, zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Moeten we 
ons bij de aanleg van een tuin aan bepaalde vormgevingsregels houden? Ja, dat spreekt vanzelf. In een 
grote tuin zal men ook niet in een handomdraai een ander ontwerp gaan uitvoeren. Maar er zijn ook 
vele tuiniers die elk jaar weer naar hartelust nieuwe plantjes aanbrengen, de tuin weer eens wat anders 
 inrichten, een intensieve maar heerlijke bezigheid, als doel op zichzelf. En u weet nu, de natuur staat 
u als trouwe vriend terzijde, ook in kleur en vormgeving. Het gaat niet zo gauw mis. En die kleurenleer 
dan? Zich verdiepen in die materie, het kan beslist geen kwaad en het verrijkt de geest; aan u de keus. 

Over kleur en vorm; 
een essay Er zijn meerdere beroepen te vermelden waarvoor grondige 

kennis van de kleurenleer van wezenlijk belang is. Te denken 

valt aan dat van (binnenhuis)architecten, modeontwerpers, 

schoonheidsspecialisten en, niet het minst, kunstschilders. 

Onder onze leden zullen heel wat dames – en een enkele 

heer? – te vinden zijn die een aquarelcursus hebben  gevolgd. 

Zij zullen weten dat, om een bepaald kleurtje op het palet te 

mengen, dit best wat kleurenkennis vereist. 

Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

Van boven naar beneden: 
Italian garden Tatton 
Park, harmony in colour 
and form.
De tuin van Paleis  
Het Loo.
Bont ja, maar toch 
wel vrolijk.
Het herfstblad van de 
juttepeer.

Kleur op de buitenplaats

Het kost wat inlevingsvermogen, maar in de negentiende eeuw creëerde men 
met gekleurde ruitjes de illusie van de vier seizoenen. In theekoepels, uit-
zichttorentjes en andere follies werden groene, gele, rode en blauwe ruitjes 
aangebracht. Met een blik door de ruitjes kon men respectievelijk het park in 
het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter aanschouwen.

Seizoenillusies
Zo kende kasteel Ter Hooge bij Middelburg tot aan de Tweede Wereldoor-
log aan de westzijde van het park, met uitzicht over het omliggende land-
schap een koepel, toepasselijk ‘de vier seizoenentent’ genaamd met derge-
lijke  gekleurde ruitjes. Tot enkele jaren geleden bevonden zich op het terras 
van de uitspanning Westerbouwing bij Arnhem, befaamd om zijn fenome-
nale uitzicht over de Rijn, nog de metalen houders voor het gekleurd glas 
ter vermaak van de bezoekers. Een derde voorbeeld bevond zich omstreeks 
het midden van de negentiende eeuw in de toren van de kasteelboerderij van 
Dordwijk. Hier waren behalve de vier seizoenen ook de avond (donkerrood) 
en de nacht (purper) beleefbaar.
Vermoedelijk zijn er in de negentiende eeuw veel meer van dergelijke 
 ‘seizoenillusies’ geweest. Helaas is dit bijzondere aspect van het kleurgebruik 
in tuin en park grotendeels in de vergetelheid geraakt. Alhoewel… op een zes 
meter hoog bergje in het park van de Noordwijkse buitenplaats Calorama 
bevindt zich een negentiende-eeuwse achtzijdige koepel. Na aan vandalisme 
ten prooi te zijn gevallen, zijn bij de restauratie van de koepel enkele jaren 
geleden wederom, op ooghoogte, stroken gekleurd glas teruggeplaatst die de 
vier seizoenen symboliseren. 

Literatuur:
R.H.M. van Immerseel, ‘De buitenplaats Calorama en zijn park’, in De Woon-
stede door de eeuwen heen, juni 1998, nr. 118, 16-29; W. Meulenkamp, ‘Kleurig 
uitzicht. Opmerkingen over het gebruik van gekleurd glas in de landschapstuin’ 
in Cascade;  Bulletin voor tuinhistorie, 15e jg. nr.1 (2006), 6-12.

Tekst - Ronald van Immerseel

Dat er kleur in tuin en park te vinden is in alle seizoenen 

zal geen verwondering wekken. Maar dat op sommige 

 buiten  plaatsen op ieder moment het park in elk jaar-

getijde te beleven valt, is minder voor de hand liggend. 

Tuin Uithuizen Groningen, familie De Winter, Open 
Tuinen Gids tuin nr. 15; fotografie: familie De Winter.
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Kleur in de tuin 
volgens Mien Ruys

Bij het maken van een beplantingsplan was ‘zoeken naar de juiste 

verhoudingen’ volgens tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999) de 

essentie van het creatieve proces. ‘We zoeken naar evenwicht in 

kleur en afwisseling van vorm, we tasten naar de juiste verhoudingen 

en zo groeit langzaam de border’. 

Doordat ze vanaf het begin van haar carrière voor het bedrijf van haar vader, 
Kwekerij Moerheim, vaak bloemententoonstellingen inrichtte, had Mien Ruys 
een goed kleurgevoel ontwikkeld. Het maken van de juiste kleurencompo-
sities beschouwde ze als een artistieke bezigheid en ze besteedde er veel 
aandacht aan, zoals uit verschillende dagboekaantekeningen blijkt. In enkele 
aantekeningenboekjes uit de jaren twintig en dertig noteerde ze in eindeloze 
lijsten bij alle cultivars van tuinplanten de kleurnuances van de bloemen. In 
latere perioden lijkt ze haar kleurenschema’s te vereenvoudigen. Toch hield 
ze altijd vast aan een aantal basisprincipes, die ze in verschillende publicaties 
verwoordde. 

Abstract gegeven
Tegenover de strenge opvattingen over kleurtoepassing van modernistische 
kunstenaars en architecten, stelde Mien Ruys dat tuinen bij moderne gebou-
wen een specifieke rol dienden te vervullen: de rijke beplanting functioneerde 
als contrast voor de strenge belijning van de architectuur. In de artistieke 
weergave van de tuin raakte ze zelf geleidelijk minder geïnteresseerd, ge-
tuige haar steeds minimalistischer uitvoering van ontwerpschetsen en zelfs 
van presentatietekeningen, waarvan de uitvoering na 1945 sterk ging lijken 
op die van een architectentekening. Zij behandelde kleur als een van de 
vorm gevingsaspecten van het tuinontwerp en als een abstract gegeven, dat 
 rationeel benaderd moest worden. Anderzijds erkende ook zij dat het juist de 
praktijk is die uitwijst wat in een beplantingsplan wel en niet werkt.

Combinaties
Over kleurencombinaties zegt Mien Ruys in Borders, hoe men ze maakt en 
onderhoudt (1939): “Het is van sommige planten, vooral van de tussen-
kleuren, heel moeilijk ze juist onder te brengen. Bovendien verstaat niet 
 iedereen hetzelfde onder een bepaalde tint. De verschillen tussen bruinrood 
en zuiver rood of karmijnrood en roze, tussen lila en blauw, zijn soms zo 
gering, dat meningsverschil over kleuren niet uit kan blijven. Ik reken tot 
 karmijnrood alle rood dat mooi is naast roze; zelfs in de Phloxen is vergissing 
dan uitgesloten”. 
Ze stelde vast dat kleurencombinaties voor een border in twee groepen moe-
ten worden gesplitst. “De ene geel, oranje, rood met paars en blauw, de andere 
roze, karmijnrood, lila en paars. Deze twee zeer verschillende kleurenopeen-
volgingen mogen nooit vermengd worden; of de ene, of de andere groep kun-
nen we kiezen; alleen in heel grote borders van ten minste 40 m lang kunnen 
we beginnen met de zachtroze en lila tinten, afgewisseld door karmijnrood. 
Daarna gaan we over naar paars, waartussen zachtgeel komt, dan wordt het 
geel sterker, overheersend en de kleur stijgt door oranje naar vuurrood.
Het paars blijft zich er tussenin handhaven, maar in plaats van lila paars wordt 
het nu blauw paars, om tenslotte over te gaan in zuiver blauw. Het vuurrood 

Tekst - Leo den Dulk

Fotografie - Buro Mien Ruys

Tuin Abe Bonnema, Hardegarijp.

Omslag Moerheimcatalogus uit 1938.

wordt verderop weer lichter en gaat via oranje naar 
geel terug, zodat het blauw tussen oranje en geel 
komt te staan. Nu begint het geel meer sporadisch 
voor te komen; naast het blauw komt teer roze en 
we eindigen de border met dezelfde tinten als aan 
het begin.” 

Vormgeving hoofdzaak
In haar niet gepubliceerde boek From Chaos to 
Order (1982) stelde Mien Ruys dat kleur een van 
de belangrijkste elementen is die het karakter van 
de tuin bepalen. Toch is kleur niet onmisbaar, 
het gaat er vooral om hoe die wordt toegepast.  
Te veel kleur is niet goed, te weinig evenmin, 
maar: “in een goed vormgegeven tuin kan één 
enkele bloeiende struik of boom voldoende leven 
brengen, zelfs al geeft hij maar enkele weken per 
jaar kleur”. Vormgeving is de hoofdzaak, het be-
wegen van het blad in de wind en het beleven van 
de seizoenen is net zo belangrijk als kleur. Eenzij-
dig kleur benadrukken is af te raden in een tuin.  
Dat smaken in kleuren veranderen is in de mode 
geen probleem, maar in de tuin gelden andere 
wetten. Een eenmaal gekozen kleurschema moet 
bij voorkeur worden vastgehouden. 

Leo den Dulk is tuinhistorisch onderzoeker en 
voorzitter van St. Tuinhistorisch Genootschap 
Cascade. 
Hij bereidt een publicatie voor over leven en 
werken van Mien Ruys.
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In november 2009 werd in een kamerdebat duidelijk dat voor de historische buitenplaatsen op de korte 
termijn geld beschikbaar zou blijven. In het debat kwam ook een van de kernpunten van onze zorgen 
aan de orde: de kennisontwikkeling van lokale ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor groen erfgoed. 
Groen erfgoed is zoveel meer dan buitenplaatsen alleen en de NTs strijdt al dertig jaar om de kennis op 
dat gebied op de juiste plaats te krijgen.
Het resultaat van het debat was op dit gebied wat teleurstellend: de minister stelde dat de gemeenten 
niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en dat hij weinig kon doen aan de ontwikkeling van het 
kennisniveau van de betreffende ambtenaren. Uiteindelijk gaf hij de toezegging dat een voorstel voor 
verbeteringen op dit gebied eind 2010 zou volgen. Een vol jaar later dus!
Een en ander blijkt toch sneller te gaan dan gevreesd: ondanks de val van het kabinet werkt het  ministerie 
aan een voorstel dat vóór de zomer klaar zou moeten zijn. 

Samenwerking noodzakelijk
Maar naast die ontwikkelingen in de politiek gebeurt er heel veel in het veld zelf. Organisaties die op een 
of andere manier betrokken zijn bij de monumentenzorg zijn bezig opnieuw hun positie te bepalen ten 
opzichte van de politiek en mogelijke opdrachtgevers.
Een trend in het groene erfgoed zijn de kenniscentra, die ontstaan naast de Rijksdienst voor het  Cultureel 
Erfgoed (RCE), dat dient als kenniscentrum voor de minister. Van KNOB tot samenwerkende tuinbazen, 
overal schieten de kenniscentra voor groen erfgoed uit de grond.
Ondertussen groeit de behoefte aan kennis ook bij de gemeenteambtenaren zelf, die onlangs vroegen 
om meer cursussen op het gebied van monumentenzorg.
De NTs kijkt met een mengeling van tevredenheid en zorg naar deze ontwikkelingen: blij met de aan-
dacht voor kennisontwikkeling, maar bezorgd over de dreigende versnippering. De noodzaak groeit om 
vanuit een nationaal opererende organisatie te zorgen dat verantwoordelijke ambtenaren over de juiste 
kennis beschikken. Met aandacht voor de grote lijn en voor detail: ‘nationaal verleiden, regionaal onder-
scheiden’, zou het onderliggende motto kunnen zijn. Samenwerking tussen nu nog apart opererende 
organisaties lijkt daarvoor noodzakelijk.

Groen erfgoed in de monumentenzorg

In december 2009 werd het in de nieuwsrubriek van 
het Tuinjournaal al vermeld: bestuur en monumenten

commissie van de NTs bemoeien zich actief met de 
vormgeving van het nieuwe monumentenbeleid. Vorig jaar 
reageerde de NTs twee maal per brief op visies van minis

ter Plasterk, onder wiens verantwoordelijkheid de moderni
sering van de monumentenzorg (MoMo) is ingezet. 

Boven: Kleur 
in Arboretum 
Trompenburg, 
Rotterdam.

Tekst en fotografie  Henk van der Eijk

Ik geef een 1-jaar donateurschap cadeau aan:  

naam 

m/v 

straat en nr 

postcode 

plaats 

telefoon 

email 

Mijn gegevens: 

naam 

straat en nr 

postcode 

plaats

email 

bankrekeningnummer 

datum 

handtekening  

Na ontvangst van uw aanmelding 
ontvangt u een bevestiging en nota van 
€  42,00 van de Nederlandse Tuinenstichting  

Gefeliciteerd!
U krijgt als nieuwe donateur van de Nederlandse Tuinenstichting 

gedurende een jaar cadeau:

•  De Open Tuinen Gids die gratis toegang geeft tot ruim 200 

geselecteerde tuinen

• Het magazine Tuinjournaal

•  Mogelijkheid tot deelname aan speciaal voor donateurs 

georganiseerde excursies, studiedagen en lezingen

Donateur 210x148.5.DEF.indd   1 02-02-2010   18:47:25

Werf een nieuwe donateur

Volg de instructies en u maakt in een handomdraai iemand donateur voor een jaar

➜  Vul de naam- en adresgegevens van uzelf en de nieuwe donateur in op de 

achterzijde van de cadeaukaart die is bijgevoegd in dit Tuinjournaal

➜   Knip de adresgegevens van de cadeaukaart en stuur deze in een 

ongefrankeerde enveloppe naar de NTs

➜  Schrijf een persoonlijke boodschap op de achterzijde van de cadeaukaart 

en geef deze aan de nieuwe donateur

➜   U ontvangt de rekening, de nieuwe donateur krijgt onze publicaties

➜   Na betaling ontvangt u van ons het pakketje bloemzaden thuis gestuurd

Overigens kunt u op het NTs-bureau altijd nieuwe cadeaukaarten aanvragen.

en ontvang als dank een speciaal 
samengesteld pakketje bloemzaden

van de CruydtHoeck
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Tekst - Carla de Jonge

Fotografie - André Zwinkels en Bertie Bloemers

Vrijdag 25 juni: excursie naar Zuid-Limburg

Op vrijdag 25 juni worden het zeventiende-eeuwse kasteel Wijlre en een 
 particuliere tuin in Voerendaal bezocht. Voor dit bezoek zijn ook de leden 
uitgenodigd van Open Tuinen België. Aanvang vanaf 10.15 uur in een café in 
 Wijlre waar u ontvangen wordt met een kopje koffie/thee met vlaai. De excur-
sie eindigt om ca. 16.00 uur. De excursie wordt met eigen auto’s uitgevoerd.
De 3 hectare grote tuin van kasteel Wijlre bestaat uit meerdere kleine tuinen die 
met elkaar zijn verbonden door verschillende soorten hagen. De hagen spelen 
een belangrijke rol in de architectuur van de tuin. Samen met de grachten 
verbinden zij kasteel en tuinen tot één geheel. De tuin vormt onderdeel van 
het Europees Tuinennetwerk. De heer Eijck, eigenaar van het kasteel, begeleidt 
ons op onze wandeling door de tijd waarbij, behalve bij de tuinen, ook wordt 
stilgestaan bij de kunstcollectie die de heer en mevrouw Eijck bijeen hebben 
gebracht. 

Na de lunch bezoeken we een particuliere tuin in Voerendaal. In deze tuin 
vallen de vloeiende lijnen op; leidraad bij de aanleg is de organische vorm 
van de vijver. Langs de graspaden lopen we langs bloemenborders met veel 
vaste planten. Vanaf het terras is er een schitterend uitzicht op de hoeve van 
 kasteel Cortenbach. In de voortuin, die wat beplanting betreft aansluit bij de 
tuin rondom het huis, staat een aantal bomen waaronder Cercis canadensis 
‘Forest Pansy’ en ‘Avondale’, Paulownia fargesii en Pyrus salicifolia ‘Pendula’.

De kosten voor deze excursie bedragen voor donateurs en 
één introducé € 25,00 pp en € 30,00 pp voor de overige introducés. 

Vrijdag 9 juli: Lottum en omgeving

Meld u aan, er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Deze excursie staat in het teken van de roos. We gaan naar Lottum, het 
rozendorp gelegen aan de Maas vlak bij Venlo. Een klein dorp te midden 
van velden vol rozen. U krijgt uitleg over rozen en rozenteelt aan de hand van 
een prachtige collectie hedendaagse en oude rozen verzameld in de Rozen-
hof. Daarnaast bezoeken we een rosarium en twee particuliere tuinen, één in 
Lottum en één in Baarlo met prachtige borders met rozen; zelfs bij de lunch 
spelen rozen een rol. 

Tuin Lottum. De tuin van de familie Verheggen heeft uitbundige vasteplanten-
borders, een rijk begroeide loofgang en verrassende hoekjes met bijzondere 
plantencombinaties. In tegenstelling tot deze overvloed heeft de tuin ook een 
soberder bosachtige hoek. Voor een gedeelte van de tuin waaruit men vanuit 
de woonkamer zicht op heeft, is zelfs inspiratie gevonden in Japanse tuinen. 
Weelderig, met een waterval aan prachtig op elkaar afgestemde tinten zijn 
typeringen die de tuin en de sfeer prima omschrijven.

Tuin van Huys De Bong in Baarlo. Deze tuin wordt gekenmerkt door een 
verfijnde kleurstelling en speelse symmetrie. De sfeer is Engels en medi-
terraan door de taxushagen, borders, irissen en grijsbladige planten. De 
entree voert u door een hoogstam fruitboomgaard waar rozen, bramen en 
clematis worden gecombineerd. U vindt hier onder meer een verzameling 
oude  rozensoorten en David Austin-rozen, die alle geuren. Voorts is er een 
 Italiaanse tuin waarin veel grijstinten worden gecombineerd met rozen en 
irissen. Vervolgens komt u in de bostuin die betoverend mooi kan zijn door 
het spel van licht en schaduw. Al deze tuinen liggen rondom het centrale 
gazon met twee grote zomerborders.

Ontvangst vanaf 9.45 uur in de Rozenhof in Lottum met koffie/thee met vlaai. 
’s Ochtends wordt gewandeld van de Rozenhof naar een particuliere tuin en 
daarna naar het lunchadres. 
Na afloop een wandeling langs velden van rozen en afrikanen.’s Middags is 
het vervoer per touringcar. Einde van de excursie om ca. 17.00 uur. De lengte 
van de wandelingen variëren tussen de 15 en 45 minuten per wandeling.

De kosten voor deze excursie bedragen voor donateurs en 
één introducé € 42,50 pp en € 47,50 pp voor overige introducés. 

Voerendaal: 
bloemenborders met 

veel vaste planten.

De sfeer van de tuin van Huys De Bong in Baarlo is 
Engels en mediterraan door de Taxushagen, borders, 

irissen en grijsbladige planten.

De Nederlandse Tuinenstichting 
organiseert voor haar donateurs 

interessante excursies. U kunt zich 
voor deze excursies aanmelden via 

de coupon achter in dit nummer 
van het Tuinjournaal. 
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Tuin de Lage Oorsprong: 
oase van kleuren, geuren 
en vormen

Tekst -  Jorieke Klein Leetink en 

Lietje de Vree

Fotografie - Henk Gerritsen
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 bekende Jørn Copijn te zijn. Hij herkende het beeld. Zijn vrouw Lia had op dezelfde wijze in het hele land 
berceaus opgemeten. Zo ontstond een enerverend gesprek. Bureau Copijn zette Luc van Dam in om de 
berceau voor Tuin de Lage Oorsprong te ontwerpen. Het resultaat is nu al mooi: een kleurrijke berceau 
van blauwe regen en bloeiende rozen als ‘Compassion’ en diverse ramblers.

Zes kamers van Jacqueline van der Kloet
Rondom de berceau zijn zes door Jacqueline van der Kloet ontworpen en beplante tuinkamers aan
gelegd. Ze worden omsloten door beukenhagen en kleuren spelen een belangrijke rol. De meest kleur
rijke kamer heeft grote kleurcontrasten door de toepassing van vaste planten in zachtgeel, geelgroen, 
donkerpurper, paarsroze en donkerrood. In de witte kamer is alle beplanting wit met de bedoeling een 
serene sfeer te scheppen die zorgt voor rust en schoonheid. De vormenkamer is ingericht met speelse 
knipvormen. Het is een groene ruimte met links en rechts twee in kantelen gesnoeide beuken. Daar
tussen staan vormhagen die, als je er recht voor staat, een groen bouwwerk vormen. In de geurende 
tuinkamer dertig bijzonder sterk ruikende rozen, naast geurende vaste planten. Ronde buxusbollen zijn 
hier verwerkt tot ‘buxuswolken’. De romantische tuinkamer is ingericht naar de Engelse stijl van  Gertrude 
Jekyll en Vita SackvilleWest. De kleuren zijn zacht en op elkaar afgestemd en vormen een groot contrast 
met de volgende kamer. De Springerkamer vlakbij de oranjerie is ingericht naar een oud en nooit uitge
voerd ontwerp van Leonard Springer voor een rozentuin voor Tuin de Lage Oorsprong.  Springers grote 
voorliefde voor geelabrikooszachtrozerood is hier terug te vinden. Voor deze kamer zijn verschillende 
historische rozen uitgezocht, zoals de diep abrikoosgele klimmer ‘Lady Hillingdon’, de vroegbloeiende 
koraalrode klimmer ‘Mme Edouard Herriot’, ‘Mme Caroline Testout’ met sterk  geurende zachtroze bloe
men en ‘Marie Van Houtte’, een roze theehybride met een citroengeel hart. Enkele rozen hebben nog de 
onderstammen die dateren uit de tijd van Springer.
Behalve de tuinkamers valt er nog veel meer te genieten: zo heeft de tuin een fruitmuur, koude bakken 
met blauwe agapanthussen, een kruidentuin, een lotusvijver en een waterloop met negen watervallen. 
Het is bewonderenswaardig wat hier met hulp van velen in betrekkelijk korte tijd tot stand is gebracht.

Een heel jaar kleur
Begin dit jaar zijn overal in de tuin bloembollen aangeplant, naar een ontwerp van Jacqueline van der 
Kloet. Van vroeg in het seizoen tot in het najaar is er een groot scala aan kleuren te vinden. En voor wie 
met een tastbare herinnering naar huis wil gaan: er is ook een bessen en bloemenpluktuin. Tuin de Lage 
Oorsprong heet u van harte welkom!

Aan het begin van deze eeuw betrokken Egbert Reerink en Mariëlle Kempen 
het tuinmanshuis en vielen voor de betovering van de plek. Ze richtten een 
stichting op, lieten onder andere door de NTs historisch onderzoek doen, 
kregen subsidie en startten in 2006 vol bezieling met de restauratie van 
de tuin. De lat lag hoog en grote namen in de wereld van kwekers en tuin
architecten verleenden hun medewerking om de tuin weer tot bloei te laten 
komen. Landschapsarchitect Ron Pfeiffer maakte op basis van Springers ont
werp een reconstructie en een herinrichtingsplan. De bekende tuinarchitecte 
Jacqueline van der Kloet zorgde voor de beplanting.

Kleurrijke doorgang
Midden in de tuin stond volgens oude tekeningen een berceau. Mariëlle be
zocht verschillende berceaus en mat ze één voor één op om tot het perfecte 
resultaat te komen. Op een dag, toen ze in de moestuin van het Muiderslot 
de berceau stond op te meten, werd ze op haar schouder getikt. “Waarde 
collega, mag ik u de hand schudden?” Ze draaide zich om en keek in de 
ogen van een in het zwart geklede man met een strooien hoed. Het bleek de 

Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek, Gelderland, is een bijzon

dere, historische plek. De tuin is onderdeel van het landgoed de 

Lage Oorsprong en is in 19211922 door Leonard Springer aangelegd 

als bloemengroentetuin bij het vroegere grote huis. In de Tweede 

 Wereldoorlog werden huis en tuin zwaar getroffen: het huis brandde 

volledig af en de Lage Oorsprong raakte in de vergetelheid.

Tuin de Lage Oorsprong
Van Borsselenweg 36
6862 BJ Oosterbeek
Open: iedere woensdag, 
zaterdag en zondag van 
1 april tot 1 oktober van 
13.00 tot 17.00 uur; 
entree € 4,50 pp.
026 339 29 44
e-mail: 
info@tuindelageoorsprong.nl
website: 
www.tuindelageoorsprong.nl
Open Tuinen Gids: 
tuin nr. 102

Vlnr: De Springerkamer toont 
Springer’s grote voorliefde voor 

geel-abrikoos-zachtroze-rood.

De schaduwborder aan de zuid-
zijde van de tuin.

Oude broeibak gevuld met 
kleurige Dahlia ‘Bishop of 

Canterbury’.
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bestuur nts
Beline Geertsema-Key, voorzitter, Caroline de Koning, 
vice-voorzitter en redactiecommissie, Marna Spoon, 
secretaris, Robert Kreder, penningmeester, Carla 
de Jonge, excursiecommissie, Henk van der Eijk, 
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Volkspark omringd door dijk
Het Wantijpark is een mooi en interessant park. Het hoort tot de zogehe-
ten volksparken, parken die aangelegd zijn ter ontspanning van de burger-
bevolking, met wandelpaden, ligweiden, dierenweiden, sportaccommodaties 
en een restaurant. Het is ontworpen door D.F. Tersteeg in 1933 en uitgevoerd 
als werkverschaffingsproject. Het park is ontworpen in een gemengde stijl: 
het overgrote deel in de landschapsstijl met slingerende paden en waterpar-
tijen, de entreepartij in de architectonische stijl, het zo bekende handschrift 
van Tersteeg.

Nieuw project Monumenten-
commissie: het Wantijpark 
in Dordrecht

Het Wantijpark in Dordrecht is een nieuw project op de agenda van de 

Monumentencommissie. Gereageerd werd op een vraag van de Stichting 

Het Wantij, een groep verontruste omwonenden van het park.

 
Het park heeft een bijzondere intimiteit door een rondom liggend, met 
hoge populieren beplant dijkje. Dat dijkje beschermt het park tegen over-
stromingen vanuit het riviertje Het Wantij, dat in open verbinding staat met 
de  Beneden-Merwede, en dus getijden kent. Via de oevers van Het Wantij is 
het park deel van een belangrijke ecologische zone, de Dordtse ‘Biesbosch’.

Ontwikkelingen verontrustend
Het park, dat vroeger aan de rand van de stad lag, wordt nu omringd door 
jonge woonwijken. Het is vanaf het begin populair geweest bij de Dordtse 
bevolking en dat is er niet minder op geworden. Er wordt veel gewandeld, 
gejogd, op bankjes met uitzicht gezeten, op grasvelden gespeeld, dieren 
 gevoerd en iets gedronken op het terras van het restaurant. Er is een aantal 
jaarlijkse festivals. De populariteit van het park is een zegen, omdat het de 
gemeentelijke investeringen in het onderhoud en beheer rechtvaardigt. De 
gebruiksdruk is echter wel erg hoog en dreigt nog hoger te worden, nu de 
gemeente vanuit de omringende woonwijken meer entrees tot het park wil 
maken dan de oorspronkelijke ene entree. Dit dreigt de oorspronkelijke, in 
zichzelf gekeerde, parkstructuur dramatisch te veranderen. 

Het park heeft ook aan kwaliteit ingeboet doordat ooit het centrale restaurant-
gebouw door brand is verwoest, en het vervangende gebouw te weinig uit-
straling heeft om als visueel hoogtepunt te dienen. Achterstallig onderhoud 
en niet al te deskundig beheer hebben verder de visuele kwaliteit  aangetast. 

De gemeente heeft het probleem van het oude bomenbestand onderkend en 
een bomenbeheersplan laten maken. De Stichting Het Wantij heeft geprotes-
teerd tegen de kap van bomen volgens het nieuwe bomenbeheersplan, mede 
omdat de oude bomen nest- en fourageplekken zijn van o.a. de rans- en de 
bosuil en spechtensoorten.

NTs-advies
Het gevolg is dat de kap is opgeschort. De NTs heeft op verzoek van de 
 Stichting Het Wantij de gemeenteraad en B&W een brief gestuurd waarin 
verontrusting wordt geformuleerd over de ontwikkelingen in het park ten 
aanzien van het beheer en de oorspronkelijke architectuur van het park. Zij 
adviseert het onderhoud en beheer van het park fundamenteel te bezien van-
uit een tuinarchitectonische restauratie of renovatie op basis van het oor-
spronkelijke ontwerp van Tersteeg.

Het park staat beschreven in Gids voor de Nederlandse Tuin- en Land-
schapsarchitectuur, bezoekersgids en vademecum tuin- en landschapsar-
chitectuur in Nederland, deel West, Carla S. Oldenburger-Ebbers, e.a., 
uitgeverij De Hef Publishers Rotterdam, 1998.

Tekst en fotografie - Marianne van Lidth de Jeude

Het park is voor het grootste deel aangelegd in de land-
schapsstijl, met slingerende paden en waterpartijen.
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Bewaker van het groene erfgoed

Kwaliteitsverbetering publicaties
In 2009 hebben het Prins Bernhard Cultuur Fonds, de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting en kfHein fonds financieel bijgedragen aan de kwaliteits-
verbetering van de uitgaven het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids. Het 
vernieuwde Tuinjournaal is met enthousiasme ontvangen.

Mien Ruys herdacht
In 2009 was het tien jaar geleden dat de bekende tuin- en landschaps-
architecte Mien Ruys is overleden. De NTs heeft dit feit herdacht met studie-
dagen/excursies, op 17 mei in Bergeijk en op 19 september in de Tuinen van 
Mien Ruys te Dedemsvaart.

Onderwijs
In 2009 behaalden dertien studenten het diploma van de door de NTs 
 ontwikkelde opleiding ‘Tuinkunst en Parken, historie en instandhouding’, die 
wordt gegeven op de Hogeschool Utrecht. In januari 2009 startte het vijfde 
cursusjaar 2008-2009. De naam van de opleiding is inmiddels gewijzigd in 
‘Groen Ruimtelijk Erfgoed’.

Om de kennis over groen erfgoed te vergroten, laat de NTs de volgende 
 studies uitvoeren:
•  ‘Tuinen van het echtpaar Canneman’ door Carla Schütte, student Opleiding 

Tuinarchitectuur Hogeschool Van Hall/Larenstein.
•  ‘Volksparken’ door Christie Weduwer, student Kunstgeschiedenis  Univer-

siteit van Utrecht.

MOMO-overleg  
De NTs heeft een reactie gegeven op de beleidsbrief ‘Modernisering 
 Monumentenzorg’ (MoMo) van het ministerie van OCW, waarin de omme-
zwaai van objectgerichtheid van de monumentenzorg naar gebiedsgericht-
heid wordt onderschreven. In haar reactie heeft de NTs ook een voorstel 
gedaan voor een aanvulling op de oorspronkelijke top 100-lijst met monu-
mentwaardige groene objecten uit de wederopbouwtijd.

Monumenten
Naar aanleiding van meldingen van donateurs, provinciale rapporteurs, 
 belangstellenden en omwonenden doet de Monumentencommissie, met 

Als belangrijkste doel voor de komende tijd heeft de Nederlandse Tuinenstichting gesteld dat het aantal donateurs moet 
stijgen, om het bestaan van de organisatie zeker te stellen. Het benaderen van nieuwe doelgroepen is essentieel om nieuwe 
donateurs te kunnen werven. In het nieuwe beleidsplan 2010-2015 zijn per jaar een aantal haalbare doelen geformuleerd. Alle 
beleidsvoornemens worden voorzien van een duidelijke projectplanning met realistische deadlines en een projecteigenaar.

 behulp van deskundige vrijwilligers, onderzoek naar 
 bedreigd groen erfgoed, waarover vervolgens advies wordt 
gegeven. De stand van zaken wordt jaarlijks gepubliceerd 
in het jaarverslag. In 2009 adviseerde de Monumenten-
commissie bij de volgende projecten: 
• Het Volkspark de Leidse Hout in Leiden
• De Museumtuin in ‘s-Hertogenbosch
• Het Rosa Spierhuis Laren
• Het Muzenhof in Amsterdam
• De Beukenhof in Oegstgeest
• De Sylvahoeve in Arnhem
• Het Wantijpark in Dordrecht
• De tuin van Huize Olterterp in Beetsterzwaag
•  De herinrichting van het landgoed Oostduin- Arendsdorp 

in Den Haag
• Het Frederikspark in Haarlem
• Het Nuonterrein in Alkmaar

Daarnaast volgt de Monumentencommissie de 
ontwikkelingen rond de volgende projecten: 
• Spuikompark in Philippine
• Gimborn Arboretum in Doorn
• Cantonspark in Baarn 
• Sortimentstuin in Boskoop
• Groot Bronswijk in Wagenborgen
• Griffietuin Paviljoen Welgelegen in Haarlem
• Florapark in Haarlem
• De bolwerken van Haarlem
• Park Burchtplein in Wassenaar
• Behoud rozencollectie van de Universiteit Wageningen
• Hortus van de Vrije Universiteit Wageningen
• Ungerplein in Rotterdam

Open tuinen
In de Open Tuinen Gids 2009 zijn 221 kwalitatief hoogstaande, gekeurde privétuinen opgenomen, alle 
van donateurs van de NTs. Thema voor 2009 was ‘water’. Ten behoeve van de Open Tuinen Gids 2010 
bezocht de Opentuinencommissie vijftig tuinen, waarvan er 46 in de Gids zijn opgenomen. 
Dertig tuinen werden herbezocht. 

Tuinjournaal
Het Tuinjournaal, de periodieke uitgave van de NTs, verscheen in 2009 vier keer. Thema’s: Monumentale 
Bomen (maart 2009), Volkstuinen (juni 2009), Tuinen uit de wederopbouwperiode (september 2009) en 
(On)gewenste exoten (december 2009).

Excursies
Ieder jaar organiseert de NTS excursies voor haar donateurs. In 2009 vonden de volgende excursies 
plaats:
- 28 maart: Stinzenflora-excursie Friesland
- 6 juni: Water-excursie Apeldoorn en omgeving
- 26 juni: Kasteel van Gaasbeek (ten Zuiden van Brussel)
- 21 augustus: Almere en het Gooi

Tekst - Marian Lenshoek

Fotografie - Marianne van Lidth de Jeude, Piet Bakker, Jan-Willem Edinga en Carla Romijn-Schütte

Dit is een verkorte versie van 
het jaarverslag. De integrale 
versie staat op de website: 
www.tuinenstichting.nl.

De bedreigde tuin van het Rosa Spier Huis.

Velddag opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed.

verkorte versie van het jaarverslag NTs 2009

Excursie voor donateurs naar ‘De Bloemenzee’ in Laren.
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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
 

De stadstuin Dolfijn in Veere (tuin nr. 198, Open Tuinen Gids 2010).

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
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tuinen met een ziel 
                      en historie
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