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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. 

In 1980 besloot een aantal tuinliefhebbers tot het oprichten van de 
Nederlandse Tuinenstichting (NTs) met als doel zich in te zetten 
voor het behoud van tuinen en parken met een bijzondere aanleg.
De oprichters legden allemaal een bedrag van vijftig gulden in en 
zo zag de NTs het levenslicht. Er kwamen steeds meer activiteiten. 
Het nieuwsbulletin werd al gauw het Tuinjournaal, steeds mooier 
wordende boekjes met aan tuincultuur gerelateerde thema-
onderwerpen zagen het licht. Door de Open Tuinen Gids gingen 
er alsmaar meer particuliere tuinen open. Ook financierde de NTs 
allerlei studies op het gebied van historische tuinen en parken zodat 
de Monumentencommissie zich beter in kon zetten voor het behoud 
van tuinen en parken. Daarnaast stond de NTs aan de wieg van 
de uitgave van een aantal boeken, zoals ‘Tuinen in Nederland’ met 
beschrijvingen, beplantingsplannen en foto’s van de mooiste privé-
tuinen in ons eigen land. Tot dan toe bestonden dergelijke boeken 
alleen in Engeland. Excursies van de NTs waren zo in trek dat ze 
‘dubbel’ werden georganiseerd. Met andere woorden: tuinieren en 
historische tuinen werden door een steeds grotere groep op waarde 
geschat. 

Maar hoe is het nu in 2010?
De NTs is nog altijd op veel terreinen actief en wordt in deze 
activiteiten op dit moment gesteund door 3.200 donateurs en 
vrijwilligers. De wereld om ons heen is echter sterk veranderd: er 
zijn steeds meer ontwikkelingen die het werk van de NTs van groter 
belang maken. Parken, tuinen en groenstroken staan voortdurend 
onder druk. In ons voller wordende land wordt het aangelegde 
groen meer en meer opgeofferd aan allerlei bouwactiviteiten, 
van het aanleggen van wegen en woningen tot het creëren van 
parkeerruimtes. De Monumentencommissie krijgt uit het hele land 
verzoeken om te adviseren, en dankzij deze tussenkomst blijven met 
enige regelmaat bedreigde tuinen en parken behouden. En bijna net 
zo belangrijk: steeds meer parken en tuinen worden als beschermd 
monument aangemerkt. Maar dat is niet genoeg. Tuinen en parken 
vragen om onderhoud en daar wordt juist vaak op bezuinigd, 
waardoor vakkennis en vakmanschap dreigen te verdwijnen. Dus ook 

in 2010 is de missie van de NTs heel actueel! 
Voor mij is dit ook de drijfveer om mij met veel 
energie en vrije tijd in te zetten voor de NTs. 
Die drijfveer komt voort uit de liefde voor mijn 
vak (tuinontwerpen), voor bomen en planten, 
de bewondering voor hovenierskunsten en de 
kick die ik krijg als ik door een mooi park of 
een mooie tuin loop. Een stuk levenskwaliteit 
die voor mij essentieel is. 

Terug naar de NTs. Het Tuinjournaal en de 
Open Tuinen Gids eisen een groot deel van 
de donatiegelden op. Het zijn noodzakelijke 
middelen om nieuwe donateurs te werven en 
de kennis van ons groene culturele erfgoed 
bij veel mensen te vergroten. Helaas blijft er 
daarom weinig financiële ruimte over voor 
onze ‘core business’: het behouden van 
cultureel historische tuinen en parken. U zult 
zo langzamerhand mijn punt wel begrijpen: 
de NTs heeft meer donateurs nodig. 4.000 
Is het streven. Met Sinterklaas heb ik mijn 
kinderen een donateurschap cadeau gegeven. 
Die kinderen zijn dertigers, wonend midden 
in Amsterdam, geen tuin, maar wel genietend 
van het Oosterpark, het Vondelpark, Artis en 
het Flevopark.

Het kleine deurtje naar de geheime tuin is 
in mijn ogen nog steeds iets waar mensen 
naar op zoek zijn…...: ook in 2010! Ik wens de 
Tuinenstichting een fantastisch jubileumjaar 
toe met veel nieuwe donateurs!

Beline Geertsema

voorzitter Nederlandse Tuinenstichting

Dertig jaar Nederlandse Tuinenstichting

Van 1980 tot 2010

30 jaar 



Clusiuslezingen 2010: De literaire tuin - The Literary Garden
Thema is het schrijven over tuinen. Met name in Engeland is garden 
writing een in aanzien staand metier.

Goed kijken: het oorspronkelijke ontwerp van hagen
Veldonderzoek is onontbeerlijk. Niet alleen op kaarten en documen-
tatie, maar ook in het veld.
Joost Gieskes

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

Hagen en heggen in de tuinzondernaam
Ons motto is: “Zorg dat je hagen strak in het pak zitten, dan kan een 
uitbundig bloeiende border flink zijn gang gaan.”
Frank Thuyls

Behoud van groen erfgoed leidt tot nieuwe functies
In de groene erfgoedsector is sprake van een ontwikkeling naar spe-
cialistische functies. Voorbeelden zijn tuin- en landschapsconservator, 
erfgoedhovenier en intendant cultuurlandschap.
Jan-Willem Edinga

Recensies
Oude Fruitrassen - Erfgoed uit vroeger tijden
Bladeren door het Amerikaanse Landschap - een index van boeken en 
beelden
Caroline de Koning

  
Recensie
Maakbaar Landschap, Nederlandse landschapsarchitectuur 1945-1970
Marianne van Lidth de Jeude

 

NTs-nieuws

6 en 7

8 en 9

 
 

Inhoud Inhoud

groen nieuws 2020

21
Herstelplan voor het landgoed Twickel
Het groen van landgoed Twickel werd keurig beheerd, maar 
groeide steeds verder dicht. De bekende landschapsarchitect 
Michael van Gessel werkte mee aan het herstelproces.
Hanneke Jelles
  

Groene kamers, groene muren
Een beknopte geschiedenis van heggen en hagen.
Éva Kovács

Heggenlandschappen
Voordat prikkeldraad en harmonicagaas de wereld verdeelden 
in mijn en dijn, was er de heg in alle denkbare toepassingen, 
naast muren van steen en schuttingen van hout.
Floris van Hintum

Hagen, als kader en versiering 
Tuin- en landschapsarchitect Jaap Poortvliet maakt in zijn 
tuinontwerpen veel en graag gebruik van hagen. “Wat muren 
zijn voor een gebouw, zijn hagen voor een tuin, ze zijn het 
ruimtelijke kader.” 
Julia Voskuil

 
‘Na al die jaren ga je zo’n haag kennen’ 
De NTs vroeg Paul Klein Gunnewiek, tuinbaas van kasteel 
Middachten, naar zijn ervaring met het onderhoud van de 
monumentale hagen in de kasteeltuin. 
Korneel Aschman

  
Beeckestijn: Podium voor tuin- en landschapscultuur 
De achttiende-eeuwse buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid 
krijgt een nieuwe functie als nationaal centrum voor tuin- en 
landschapscultuur.
Éva Kovács

  
Dertig jaar Nederlandse Tuinenstichting 
De NTs viert dit jubileum met twee lustrumdagen en speciale 
excursies.
Éva Kovács

10 en 1110 en 11hagen en heggenhagen en heggen

12 en 13hagen en heggenhagen en heggen

14 en 15hagen en heggenhagen en heggen

16 en 17hagen en heggenhagen en heggen

18

19

22 en 23excursiecommissie

24 en 25opentuinencommissie

29

30

26 en 27monumentencommissie
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NTs-nieuws

Bureau
Per 1 januari werkt Quiriene den Oudsten niet 
langer voor de NTs. Voorlopig zet Suzanne Kooij 
haar werkzaamheden als interim Hoofd Bureau 
voort.

Bestuurslid PR en Marketing
gevraagd
De NTs is op zoek naar een nieuw bestuurs-
lid ter ondersteuning en uitbreiding van haar 
PR- en marketingactiviteiten. Voor meer 
 informatie kunt u contact opnemen met  Caroline 
de Koning op 035 694 20 72 of via e-mail:  
info@tuinenstichting.nl.

Excursies
De tweedaagse lustrumexcursie naar Gronin-
gen en het Noord-Duitse Ammerland is enthou-
siast ontvangen en was al binnen een week na 
 verschijning van de aankondiging volgeboekt en 
overtekend. Ook onze andere excursies zijn de 
moeite waard. Kijk op pagina 22 en 23 en boek 
tijdig om teleurstellingen te voorkomen.

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 Ca-
roline de Koning op 035 694 20 72 of via e-mail  
info@tuinenstichting.nl.

Bezoek open tuin op Madeira
NTs-donateurs de heer en mevrouw Wijker-
Scheltus verblijven een gedeelte van het jaar op het 
prachtige tuinen- en bloemeneiland Madeira. Zij 
geven NTs-donateurs de gelegenheid hun tuin van 
3.000 m2, gelegen bij  Arco San Jorge, van januari tot 
augustus gratis te bezoeken. Om een afspraak te 
maken voor een bezoek, graag vooraf bellen naar:  
(00) 351 291 57 80 73.

Geef de jarige  
NTs een cadeau
Dit jaar bestaat de NTs 30 jaar. Dat we dit lustrum hebben behaald is 
voor een groot deel te danken aan uw steun als donateur. U bent heel 
belangrijk voor de NTs.

Graag willen wij de komende jaren onze missie blijven uitdragen en 
u daarnaast blijven verrassen met onze uitgaven, het Tuinjournaal, 
de Open Tuinen Gids en de excursies die we speciaal voor onze 
donateurs organiseren.

Om dit alles mogelijk te maken hebben wij behoefte aan nieuwe 
donateurs. De economische crisis gaat helaas ook onze deur niet 
voorbij en ons donateursaantal loopt terug. Help ons daarom mee 
nieuwe donateurs te werven. Zoekt u een verjaardagscadeautje, gaan 
er vrienden verhuizen, heeft u een collega die jubilaris wordt? Geef 
een NTs-donateurschap cadeau. In dit Tuinjournaal treft u een kaart 
aan waarmee u uw cadeau - het donateurschap - aan kunt bieden.

Als dank voor het aanbrengen van een nieuwe donateur ontvangt u 
een kleine attentie van de jarige NTs.
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Open Tuinen Gids
Donateurs ontvangen in maart de nieuwe Open Tuinen Gids voor het 
tuinseizoen 2010. De gids biedt een ruim aanbod van particuliere  tuinen 
van donateurs, gerangschikt per provincie en met vermelding op welke 
dagen de tuin gratis toegankelijk is voor NTs-donateurs. Achterin staat 
weer een overzicht op datum van openstelling. De nieuwe gids bevat 
meer dan veertig nieuwe tuinen! Het aanbod varieert weer van kleine 
(maar fijne) tuintjes tot tuinen bij landgoederen. Uniek is het kwaliteits-
niveau van de in de gids opgenomen tuinen, omdat ze allemaal zijn 
bezocht, goedgekeurd en beschreven door de Opentuinencommissie 
van de NTs.
Thema van de Open Tuinen Gids 2010 is ‘Stadstuinen’, waarbij dona-
teurstuinen in Amsterdam, Groningen en Veere worden belicht. De 
Open  Tuinen Gids ligt op 1 maart bij u in de bus.
Aanvullingen en correcties worden gepubliceerd op de website van de 
NTs: Actueel/Open Tuinen Gids.
Donateurs die eind maart nog geen Open Tuinen Gids hebben ontvan-
gen wordt verzocht dit te  melden aan het bureau.

Agenda
- 2010 lustrumjaar NTs: 30-jarig bestaan 
-  februari/maart: Open sneeuwklokjestuinen NTs en PHB.  

Voor actuele informatie zie: www.tuinenstichting.nl;  
www.stichting-phb.nl.

-  10 maart: Feestelijke uitreiking Open Tuinen Gids in verband  
met lustrum NTs

-  28 en 29 mei: Lustrumtuinenreis voor donateurs naar  
Noord-Nederland en Duitsland

- 25 juni: Excursie naar Zuid-Limburg
- 9 juli: Excursie naar Noord-Limburg
-  24 september: Lustrumviering NTs met  lezingen en workshops

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
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- herstelplan delden en twickel -

Albert Schimmelpenninck vroeg de stichting Particuliere Historische Buiten-
plaatsen (PHB) een beheersplan op te stellen, maar dat zette onvoldoende 
zoden aan de dijk. In 1998 stak hij in overleg met het bestuur van de Stich-
ting Twickel en met bewoner Christian zu Castell Rüdenhausen zijn licht op 
bij Carla Oldenburger. Zij noemde een aantal landschapsarchitecten die een 
project van dit formaat aan moesten kunnen. “Van hen kwam de voor mij 
 indertijd volkomen onbekende Michael van Gessel met een aanpak die ons 
het meeste aansprak. Hij wilde niet ‘terugrestaureren’ naar een bepaalde 
 periode en daarop fixeren. Zijn aanpak borduurt voort op de werkwijze die 
hier al eeuwen gangbaar is: bij een nieuw ontwerp wordt zoveel mogelijk 
het oude in zijn waarde gelaten, daar wordt als het ware een nieuwe laag 
overheen gelegd.”

Grondig
Er is veel bekend en bewaard, vooral in het eigen archief van Twickel.   
Van Gessel deed grondig onderzoek. Hij logeerde een tijdlang op Twickel 
om de situatie op allerlei tijdstippen en bij verschillende weersomstandig-
heden te beoordelen. Zijn masterplan was in 1999 klaar, maar tot frustratie 
van alle betrokkenen kwam de financiering eerst niet rond. “De toenmalige 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de buitenplaats tot beschermd 
gebied verklaard. Wij vonden en vinden dat als de overheid iets aanwijst als 
monument, er ook middelen moeten zijn voor het beheer. Gelukkig schoot 
na vijf jaar de provincie Overijssel te hulp, door Europese subsidiegelden 
voor het herstelplan te bestemmen: zo’n 50% van de benodigde 4,5 miljoen 
euro. Het VSB-fonds heeft zo’n 15% bijgedragen, de rest is uit eigen middelen 
opgebracht.” Als eerste kon het Huispark aangepakt worden; het zuidelijke 
deel, vervolgens het noordelijke deel. Waar een visueel accent wenselijk was, 
werden follies en andere bouwwerken in ere hersteld. Er kwam een landgoed-
winkel. Eind 2008 was de uitvoering gereed; voorjaar 2009 vond de officiële 
opening plaats. Wat Michael van Gessel betreft was de samenwerking uit-
stekend. “De mensen van Twickel stellen de vragen goed zonder vooraf het 
antwoord vast te leggen. Dat maakt hen goede opdrachtgevers.”

Rondweg
Al sinds tientallen jaren wordt het landgoed afgesneden van Delden door 
een rondweg. Van Gessel: “Die is zo gedimensioneerd dat het een snelweg 

Herstelplan voor een bijzonder 
gebied: Delden en Twickel
Ir. A.H. graaf Schimmelpenninck trad vijfentwin-

tig jaar geleden aan als rentmeester bij landgoed 

 Twickel bij Delden. Hij vertelt over het herstelproces 

van dit bijzondere gebied, dat afgelopen voorjaar 

werd heropend voor publiek. “Het park werd keurig 

beheerd maar was erg dichtgegroeid. Omgewaaide 

bomen werden vervangen, de jonge bomen kwamen 

vaak net op een andere plek. Van het oorspronkelijke 

ontwerp bleef steeds minder over.”

kon worden, maar dat is nooit gebeurd. De Pro-
vincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente 
dachten mee over mogelijke oplossingen. Dankzij 
een subsidie op grond van de Regeling Project-
subsidies Belvedere hebben we een ruimtelijk 
onderzoek kunnen doen.” Schimmelpenninck:  
“Michael heeft een voorstel gemaakt waarin de 
weg verzinkt in een soort tunnelbak, zodat het 
 geluid minder storend en het verkeer uit zicht is.” 
Het plan ligt er sinds 2003, ook hier is de finan-
ciering het knelpunt. Van Gessel: “Je hebt het over 
zo’n 30 miljoen euro. Onbetaalbaar voor Twickel, 
voor Delden en de provincie. Het moet deel uitma-
ken van een visie over het hele gebied.” Die visie 
is geschetst door Bosch Slabbers uit Den Haag. 
Op 19 maart 2009 hebben de bestuurders van de 
ini tiatiefnemende partijen een intentieovereen-
komst ondertekend waarmee ze de uitgangspun-
ten en ontwikkelingsprincipes onderschrijven. Nu 
het geld nog. 
Van Gessel: “Zaken als het smaller maken en ver-
diepen van de weg waardoor het verkeer minder 
zichtbaar en hoorbaar is, het herstellen van de ver-
bindingen tussen Delden en Twickel, en het  visueel 
laten doorlopen van de parkachtige structuur 
 maken het gebied nog veel aantrekkelijker. Mijn 
ideaalbeeld is dat de weg genegeerd wordt, ruimte-
lijk gezien; hij is er, en tegelijk is hij er niet.”

Vrijwel het hele landgoed is toegankelijk. Het 
kasteelpark, de tuinen en de moestuin kunnen van 
mei tot oktober bezocht worden. Het kasteel is niet 
toegankelijk. 
Meer informatie: www.twickel.nl.

Topografische kaart 1847 met Delden en het huis Twickel.

Topografische kaart 2000.

Zicht op Twickel en Delden vanaf N346 bij de weg naar 
Borne.

Zicht vanaf de Marktstraat op de Deldeneres, oude 
situatie.

Zicht op Twickel en Delden vanaf N346 bij de weg 
naar Borne.

Zicht vanaf de Markstraat op de Deldeneres, nieuwe situatie. Park gezien vanaf de Hengelose straat, nieuwe situatie.

Tekst - Hanneke Jelles

Beeld - ‘Ruimtelijk onderzoek naar het herstel van de relatie Delden en Twickel’

tuinjournaal maart 2010 - pagina 9



- groene kamers, groene muren -

thema 

hagen en 

heggen•
Wat is een haag?
Om kort te definiëren: een haag is een aaneenge-
sloten lijnvormige beplanting die door regelmati-
ge snoei in vorm wordt gehouden. Wat zijn functie 
betreft is het antwoord niet in één zin samen te 
vatten. Om te beginnen is er de lage, omzomende 
haag van de monniken die sinds de Renaissance 
tot één van de meest karakteristieke structuurele-
menten van de tuin behoort. Deze hoofdzake-
lijk van Buxus aangeplante randen overleefden 
de komende en gaande tuinrevoluties en zijn 
 tegenwoordig populairder dan ooit. Hun functie 
is onveranderd gebleven. Als omzoming houden 
ze losse beplanting bij elkaar en tegelijkertijd ver-
sterken ze de ruimtelijke structuur. 

De barokke Buxushaagjesvariant, die in sierlijke 
patronen is aangeplant, kijkt op een wat treuriger 
verleden terug. Deze veelvuldig gebruikte ‘parter-
re de broderie’ had alleen een ornamentele functie 
en werd door de nieuwe mode, de landschapstuin, 
abrupt van het toneel gevaagd. Met uitzondering 
van museale tuinen, halen maar weinig tuinbezit-
ters deze buitengewoon arbeidsintensieve orna-
mentatie terug in de hedendaagse tuin.

Van intimiteit tot ruimtelijk structuurelement
Naast de lagere Buxussen ontsnapten andere 
houtgewassen evenmin aan de alles regulerende 
hand van de Franse baroktuin. Met name in de 
werken van Le Nôtre dienden hoog opgesnoeide 
bomen en heesters als wanden van afzonderlijke 
ruimtes. Deze op zichzelf los staande ‘bosketten,’ 
die buiten het symmetrische assenstelsel vielen, 
verleenden meer intimiteit binnen de immense 
barokke tuin en brachten de gelegenheid om elke 
ruimte in te richten met een eigen thema. 

Vergelijkbaar met de bosketten was de kleinscha-
liger Italiaanse ‘giardino segreto’, wiens muren 
steeds vaker uit groenblijvende, geschoren hagen 
bestonden. Deze koele, groene muren functio-
neerden voornamelijk als bescherming tegen on-
gewenste blikken, personen of dieren, om ook bui-
tenshuis prettig van het leven te kunnen genieten. 

Tijdens de mode van de landschapstuin kreeg 
onnatuurlijk ogende beplanting, zoals hagen en 
vormsnoei, geen kans meer. Pas in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, toen de nieuwe 
stedelijke tuinen ontstonden, kwam de haag weer 

De Romeinen wisten al dat je uit 

levend groen, zoals Buxus en mirte, 

ingewikkelde vormfiguren kunt knip-

pen. Het is beeldhouwen met de 

snoeischaar, de plant wordt ornament. 

De nuttige kanten van het in vorm 

knippen werd pas duizend jaar later 

door monniken ontdekt. Hun kruiden-

bedden, die vaak verhoogd waren voor 

een betere waterhuishouding, zetten 

zij met bepaalde planten af, waardoor 

de aarde beter op zijn plaats bleef. 

Ook waren deze randen mooi en duur-

zaam. En door ze strak te knippen 

verleenden ze ordentelijkheid.

Tekst en fotografie - Éva Kovács

tevoorschijn als een goedkoop alternatief voor de 
stenen muur. Sindsdien komt de toepassing van 
hagen meer en meer op gang en niet uitsluitend 
meer als omzoming of als erfafscheiding. Hagen 
kunnen de tuin ook verdelen in compartimenten 
met diverse tuinsferen en functies, een eigentijds 
antwoord op de bosketten en de giardino segreto. 
Door hun verticale en horizontale lijnenspel en 
hun massa, behoren hagen tegenwoordig ook als 
structuurdragers tot de belangrijkste ruimtelijke 
ontwerpelementen van de moderne tuin.

De ene haag is de andere niet 
In principe kunnen alle planten in aanmerking 
komen voor een haag. Toch is het geen overbo-
dige luxe om uw keuze met veel zorgvuldigheid te 
bepalen. Rekening houden met de bodemgesteld-
heid en andere omgevingsfactoren is vanzelfspre-
kend, maar het is minstens zo belangrijk om te 
bepalen welke functie of functies de haag krijgt en 
aan welk sfeerbeeld deze moet beantwoorden. In 
een vochtige, winderige landschapstuin kiest men 
anders dan in een stadstuin op zandige bodem. 
En een haag die als achtergrond moet dienen 
voor een kleurige bloemenborder, vraagt om een 
andere plantensoort dan een omzoming van een 
bloemenperk.

Ten slotte een weetje om duidelijk te maken wat 
het verschil is tussen een haag en een heg. De 
heg is de aanduiding van de manier van beplan-
ten, wat wil zeggen: in een rij, naast elkaar gezet. 
De haag is een geschoren heg. Snoeien is dus een 
belangrijke factor waarmee bij de aanschaf vaak 
onvoldoende rekening wordt gehouden. Jammer 
genoeg, want alleen door juist te knippen krijgt de 
haag zijn eigenlijke ziel.

Groene 
kamers, 
groene 
muren

Foto links en links onder: 
Diverse functies van 
hagen in “De Tuyn-
kamer” in ’s Gravenmoer 
(tuin nr 210 OTG 2010). 
Hier wordt Buxus voor 
omzoming, beuk voor de 
binnenmuren en Thuja 
voor de buitenmuren van 
de kamers gebruikt.

Foto rechts onder: 
Parterre de broderie in 
de tuinen van Het Loo. 
Ook de omzomingen van 
de bloemperken zijn van 
Buxus.
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- heggenlandschappen -

Op oude stafkaarten uit begin 1900 valt op hoe de Maas vanaf Maastricht door een steeds 
breder wordend dal naar het noorden slingert. In het dal zijn soms opvallend grote weide-
complexen zichtbaar. Maar boven Venlo ligt de rivier in een web van heggen, rond de kleinst 
denkbare perceeltjes. Dit heggenlandschap strekte zich uit tot aan Megen in Brabant en 
het prachtige stadje Batenburg in Gelderland. Ooit telde dit geweldige doolhof van heggen 
en weides een oppervlakte van 15.000 hectare! In lengte kwam dat neer op 1760 kilometer 
Maasheggen. Vergelijkbare heggenstelsels werden ook om Waal, Rijn en IJssel aangebracht.

IJsselheggen
Het grootste deel van de uiterwaarden, aan beide oevers van de traag meanderende IJssel, 
bestond vroeger uit heggenlandschap. Alleen ten zuiden van Hattem en Deventer waren de 
waarden kaal en nog tot in de negentiende eeuw in gebruik als gemeenschapsgrond. 
Op kaarten van omstreeks 1800 staan de IJsselheggen al aangegeven. Anders dan langs de 
Maas bestonden er langs de IJssel gevlochten en geknipte, veekerende heggen naast stru-
weelhagen op de slootkanten. In de nog bestaande heggen zijn ook hier knotbomen en fraai 
uitgegroeide eiken en essen te vinden. De samenstelling van de IJsselheggen verschilt van 
die van de Maasheggen: geen haagbeuken en kardinaalsmutsen, bosrank wordt hier ook niet 
aangetroffen. Meidoorns voeren de boventoon naast sleedoorn met hier en daar een rode 
kornoelje en zo nu en dan een Spaanse aak. Ofschoon het overgrote deel van de IJsselwaar-
den zijn heggen heeft verloren, zijn er nog enkele mooie gebieden met heggen overgebleven 
of zelfs hersteld. Zo is het uiterwaardengebied van kasteel Middachten en van de Hof te 
Dieren weer rijk aan heggen met veel knotbomen. In de Havikerwaard zijn in oude heggen 
nog vlechtsporen te vinden, terwijl heggen op de Hof te Dieren opnieuw zijn gevlochten 
volgens eeuwenoude traditie.

Zeeuwse heggen
Op Walcheren en Zuid-Beveland waren heggen vroeger een al even normaal verschijnsel 
als dijken en sloten. Toen de geallieerden op 11 oktober 1944 met bommen de zeedijken van 
Walcheren vernielden, werd het eiland voor lange tijd onder water gezet. Voor de Zeeuwen 
een ramp, voor hun eeuwenoude landschap het einde. Door het binnenstromende zeewater 
werden vele duizenden kilometers heggen in het zilte nat gesmoord. Rondom Nisse bleef een 
klein gebied met slootkantheggen gespaard. In de omgeving van dit reservaat liggen verspreid 
meer heggen met daartussen een middeleeuwse motte, een verdedigingsheuvel. 
Net als de heggen bij Nisse waren de vroegere Walcherse heggen geen veekerende heggen, 
maar spontaan in slootkanten opgroeiende struwelen. De sloot zelf vormde de veekering maar 
de bomen en struiken waren op het vrijwel houtloze eiland een welkome aanvulling op het 
benodigde stookhout voor bakhuizen en kachels.

Heggenlandschappen

Auteur - Floris van Hintum, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Fotografie - Valentijn te Plate, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Heggen en hagen zijn twee door elkaar gebruikte termen voor een groene, 

levende scheiding waarmee de mens over de hele wereld grenzen trok. Zo-

lang er maar iets wilde groeien, van cactusheggen in Spanje en Mexico, van 

 osagedoorns in de Nieuwe Wereld tot meidoornheggen in West-Europa. Tussen 

tuinen in steden kwamen sierheggen van Buxus, beuk of conifeer, Liguster of 

 Cotoneaster. Het waren doornheggen als ze moesten keren of weren wat niet 

welkom was, of iets moesten opsluiten wat niet mocht uitbreken. Voordat prik-

keldraad en harmonicagaas de wereld verdeelde in mijn en dijn, was er de heg in 

alle denkbare toepassingen, naast muren van steen en schuttingen van hout.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)
VNC wil het prikkeldraad en de linten langs alle percelen vervangen 
door natuurlijke erfafscheidingen zoals houtwallen, sloten, heggen en 
bloemrijke akkerranden. Dit geeft een enorme impuls aan de flora & 
fauna en aan de schoonheid, en het doet recht aan de streekeigenheid 
en cultuurhistorie.
Door de eigenaren nu wel marktconform en duurzaam te betalen, kan 
het landschap structureel onderhouden worden. Uit het deltaplan voor 
het landschap van de VNC blijkt onder meer dat dit naast de natuur-
lijke voordelen ook financiële voordelen oplevert; de investeringen 
(12 miljard) worden meer dan terugverdiend (17,8 miljard pure winst).
www.nederlandscultuurlandschap.nl 

Madurodam van het landschap
In Beek-Ubbergen bij Nijmegen kunt u de Maasheggen in 
miniatuur bekijken. Maar ook bijvoorbeeld het Limburgse 
heuvellandschap en de Texelse tuunwallen. Alle cultuurhisto-
rische landschappen zijn exacte kopieën van de werkelijkheid 
dus inclusief de vakwerkhuisjes, streekeigen boerderijen etc.
Tegen inlevering van (een kopie van) dit artikel krijgt u 50% 
korting op de entree van € 5,- (volwassenen) dan wel 
€ 2,50 (kinderen). Dit ‘Madurodam’ is woensdag en zondag 
geopend van 10-17 uur (behalve op feestdagen).
Meer informatie: 
www.nederlandscultuurlandschap.nl/infocentrum.htm.

Maasheggen 
in miniatuur in 
‘landschapsmadurodam’ 
te Beek-Ubbergen.

Maasheggen vanuit de lucht  en 
vanaf de grond.
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- hagen als versiering -

“Hagen worden in België veel toegepast aan de 
straatkant, soms wel in drie lagen achter elkaar 
geplant en op verschillende hoogten gesnoeid. 
Kom daar in Nederland eens om. Het onder-
houdsaspect wordt direct als nadeel genoemd. Het 
is maar wat je belangrijk vindt. Een mooiere  manier 
om de privacy te beschermen is niet denkbaar, 
 terwijl ook de stedelijke woonomgeving erbij wint. 
Bovendien prikkelt een hoge haag de nieuwsgierig-
heid, net als een oude stadsmuur. Wat voor mooie 
dingen zitten er achter?” 

Veelzijdig toepasbaar
Het bureau is klein- en grootschalig actief. “Juist 
de veelzijdigheid en afwisseling maken het werk 
aantrekkelijk. In vrijwel alle ontwerpen spelen ha-
gen een rol, bij landschappelijke opdrachten ook 
heggen. Al in de eerste schetsfase begint het spel 
met de lijnvoering en ruimtelijke structuren. Als in 
vervolgfases blijkt dat een deel van de lijnvoering 
in hagen zou kunnen worden uitgevoerd, is het 
vooral aan de opdrachtgever om te beslissen of 
dit aanspreekt. Behalve als levende wanden, ge-
bruiken wij hagen om diepte in een tuin te ma-
ken, als ruimtelijk en decoratief element, maar 
ook als kader om een woning te verankeren in de 
tuin of het landschap. Hagen zijn niet alleen een 
belangrijk ontwerpmiddel, ze bepalen ook hoe je 
de  buitenruimte beleeft. Ze omsluiten, accentueren 
plekken en geven kijkrichtingen aan. Binnen hagen 
is een individuele en gevarieerde invulling mogelijk, 
wat verrassingen oplevert. Vergelijk het met een 
woning die verschillende functionele ruimtes heeft. 
Ook buiten kunnen diverse functies een plaats 
krijgen. Met hagen.” Jaap gebruikt graag Taxus 
vanwege het wintergroene karakter, maar ook beuk, 
haagbeuk en meidoorn. “De keus hangt samen met 
de grondsoort, het gebied en de functie. Afhankelijk 
van situatie en plek planten we hoge hagen of lage 
brede hagen. Eventuele hekken of afrasteringen kun 
je daarin volledig wegwerken.” 

Tuin- en landschapsarchitect/BNT Jaap Poortvliet maakt in zijn tuinontwerpen veel en graag 

gebruik van hagen. “Wat muren zijn voor een gebouw, zijn hagen voor een tuin, ze zijn het 

ruimtelijke kader. Dat bij een buitenruimte het plafond ontbreekt, geeft zowel mogelijkheden als 

beperkingen ten aanzien van de inrichting.” De kiem voor de liefde voor hagen is wellicht gelegd 

tijdens zijn vakopleiding in Anderlecht. Belgen hebben nu eenmaal een voorkeur voor hagen, 

strak geknipt en soms metershoog. Een mooie manier om de privacy te beschermen.

Tekst en fotografie - Julia Voskuil

Inspiratie
Jaap Poortvliet put inspiratie uit historische voorbeelden en eigentijds design, 
studiereizen en werk van collegae architecten in en buiten Nederland. Over 
architecten zoals Carlo Scarpa (Italië, 1906-1978), Alvar Aalto (Finland, 1998-1976) 
en Ludwig Mies van der Rohe (Duitsland, 1886-1969): “Hun werk ziet er uit alsof 
het gisteren is ontworpen. Strak, sober en het zit technisch goed in elkaar. Je voelt 
direct dat het klopt. Dat gevoel wil ik ook hebben als een opdracht is uitgevoerd.” 

Hagen, 
als kader 

en versiering

Hagen en heggen
Jaap zegt te streven naar een ontwerp met heldere 
lijnen en het gebruik van materialen die aansluiten 
bij deze tijd. Passen hagen daar bij? “Helemaal. 
Wat niet wil zeggen dat dit allemaal nieuw is. Sinds 
jaar en dag worden stekelige struiken gebruikt om 
terreinen te omsluiten om bijvoorbeeld vee bin-
nen te houden. Ook de basisprincipes ten aanzien 
van maatvoering, toepassing van symmetrie en 
onderlinge verhoudingen zijn veelal terug te voe-
ren op historische verworvenheden. Als tuin- en 
landschapsarchitect probeer je vanuit basisprin-
cipes een eigentijdse invulling te geven aan een 
opdracht. Een ontwerp is helder als er niet te veel 
frutsels in zitten. Ik stuur aan op een optimaal 
ruimtelijk  effect en goede verhoudingen. Hagen en 
heggen zijn voor dat doel onmisbaar, zelfs in een 
kleine tuin. Ruimtelijk ontwerpen geeft pas  
bevrediging als ook de uitvoering in orde is. Liefst 
ben ik al vóór de start betrokken, tot de oplevering. 
Dat is intensief, maar ook zeer bevredigend.” 

thema 

hagen en 

heggen•

Links: Taxushagen 
vormen het ruimtelijke 
kader en versterken de 
dieptewerking van de 
spiegelvijvers; blokken 
van haagbeuk onder-
steunen de verticale 
structuur.
Rechts: Geometrische 
Buxusvakken vormen de 
representatieve entree 
van een kantoorgebouw.

Boven: Een haag van beuk markeert de overgang naar 
het bos, een Taxushaag omsluit de siertuin.
Rechts boven: Verschillende hagen in diverse hoogten 
accentueren de zitplek met klassieke Luytjens-bank.
Links onder: Taxushagen sluiten aan bij de bouwkun-
dige kolommen van het gebouw.
Rechts onder: Wolkenstructuur van geknipte Taxus.
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- middachten -

Onderhoudsbeurt
Hagen die horen bij de parkaanleg komen alleen voor 
in de binnentuin. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
waren de hagen sterk uit model gegroeid en toe aan een 
grote onderhoudsbeurt. Hoe de eigenaar en  Poortman 
de hagen voor ogen hadden, blijkt uit het rijke archief 
van Middachten. Paul maakt graag gebruik van de mo-
gelijkheid die de familie hem biedt om het archief te 
onderzoeken. “Er is een schat aan oude foto’s en ook 
de rekeningboeken geven veel informatie over het on-
derhoud aan de tuin.”
De verjonging van de hagen was zo’n grote klus, dat 
dit in kleinere deelprojecten is uitgevoerd. Het eerste 
project, met het hagentheater, werd vanaf 1983 gedaan. 
Dit was nog voor Paul op Middachten werkte. “Het 
 hagentheater is in vier fases over een groot aantal ja-
ren aangepakt. Ook omdat de gravin dit vooraf wel heel 
ingrijpend vond. In het voorjaar werden de Taxussen 
afgezet tot zo’n vijftien centimeter van de stam. Het 
project pakte uit zoals verwacht; er was weinig uitval 
van haagplanten en binnen vier jaar stond er weer een 
mooie, strakke haag. Achteraf was iedereen er zeer over 
te spreken. Helemaal toen het theater weer gebruikt 
kon worden voor de zomerconcerten in juli.” 
Na de renovatie van de hagen is er veel aan bodem-
verbetering gedaan. Hierbij werden grondig alle snoei-
resten weggeschraapt om ziekten door schimmels te 
voorkomen. 
Bij de lange beukenhagen langs het oostelijke pad 
werd tien jaar geleden ook eerst een proefstuk terug-
gesnoeid. De oude stammen waren in prima conditie; 
binnen korte tijd maakten ze jonge uitlopers. Het his-
torische model was goed herkenbaar. De oude hoogte 
was zichtbaar in de ‘knotten’ van de stammen en in de 
breedte lijnen de hagen uit met de kolommen op de 
tuinmuur. Inmiddels moeten de oude koppen van de 
haagplanten uitgedund worden.

Efficiënter snoeien
Na de grote beurt waren de hagen veel efficiënter te 
snoeien. Met name door de enorme breedte waren zij 
aan de bovenkant nauwelijks bij te houden. Dit laatste 
is ook het geval bij de oudste beukenhaag van Mid-
dachten. Deze haag staat achter het rosarium en heeft 

De binnentuin van kasteel Middachten 

in De Steeg kent een variatie aan 

hagen. Voor het merendeel dateren 

zij uit begin twintigste eeuw. Toen 

liet het echtpaar Van Aldenburg 

Bentinck een parkontwerp maken 

door Hugo Poortman. Die ontwierp 

een trendy park met retro-barokke 

invulling met een aaneenschakeling 

van tuinkamers en parterres. Op een 

aantal plaatsen paste hij hagen toe. 

Zoals hoge beukenhagen langs het 

oostelijke pad, het  hagentheater van 

Taxus en langs plantvakken een grote 

hoeveelheid ‘kantlijnen’ van Buxus. Al 

het haagwerk vraagt veel onderhoud. 

De verantwoordelijke hiervoor is Paul 

Klein Gunnewiek. Al achttien jaar werkt 

hij via Stichting Particuliere Historische 

Buitenplaatsen (PHB) op Middachten. 

Eerst als hovenier en sinds een aantal 

jaar vervult Paul de functie van tuinbaas 

van Middachten. Wij vroegen Paul naar 

zijn ervaring met het onderhoud van de 

monumentale hagen in de kasteeltuin. 

Tekst - Korneel Aschman

Fotografie - Paul Klein Gunnewiek/ Stichting PHB 

‘ Na al die jaren ga je  
zo’n haag kennen’ 

enorme afmetingen. Om de haag ook veilig vanaf 
het talud aan de grachtzijde te kunnen snoeien, is 
onlangs een speciale steiger geconstrueerd. Deze 
kan op het talud worden opgebouwd, zodat de 
tuinlieden veilig de metershoge en -brede haag 
kunnen onderhouden.
De reguliere onderhoudssnoei gebeurt één keer 
per jaar. In juli beginnen de tuinlieden met knip-
pen, na de zomerperiode gaat dit weer door tot ze 
begin november helemaal rond zijn.
Paul somt desgevraagd de gigantische hoeveel-
heden op; 327 vierkante meter Buxus, 1.700 
 vierkante meter Taxus, 1.100 vierkante meter beuk 
en 1.600 vierkante meter haagbeuk.
Even later lopen we door de tuin. Bij het hagen-
theater knipt Paul en passant wat eigenzinnige tak-
jes weg. Hagen onderhouden is meer dan één keer 
per jaar snoeien. “Dat is het mooie van fulltime 
voor de tuin zorgen; je ziet in de hagen de zwakke 
plekken en weet dat je bepaalde delen anders moet 
snoeien. Na al die jaren ga je zo’n haag kennen.” 

Linkerpag, boven: Het eenjarigenhof omzoomd door vele buxushaagjes.
Linkerpag, onder: Het hagentheater, dat in vier fasen is vernieuwd.
Onder: De beukenhagen langs het oostelijke pad zijn nu efficiënter te snoeien.

Paul Klein Gunnewiek 
tijdens de onderhouds-
werk zaam heden.
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- beeckestijn - - lustrum nts -

Tijdens deze bijeenkomst wordt een nieuw ‘keur-
merk’ voor de NTs Open Tuinen onthuld en wordt 
de eerste Open Tuinen Gids van het jaar uitgereikt 
aan de directeur van de stichting ‘Groene Hart’. 
Alle eigenaren die hun tuin namens de NTs open-
stellen worden uitgenodigd, evenals aan de NTs 
verwante organisaties en de ‘groene pers’. In het 
vorige Tuinjournaal hebben wij u nog bericht dat 
deze bijeenkomst over ‘de horti in nood’, waar 
de NTs zich ook mee verbindt, zal gaan. Maar in 
verband met de lastige organisatie zijn wij overge-
stapt naar de succesvolle actie rond het Springer-
park. Deze stap wil niet zeggen, dat het streven 
naar het behouden van de bedreigde horti van de 
agenda verdwijnt.

De tweede lustrumdag vindt plaats op vrijdag 24 
september 2010 op Hogeschool Larenstein te 
Velp met een ontwerpdag. Het thema is  ‘Groene 
architectuur, de plant als bouwsteen’. Over een 
van deze plantaardige bouwelementen, de hagen, 
kunt u in dit nummer meer lezen. Deze feestdag is 
dan ook aanbevolen voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het ontwerpen van tuinen, met specia-
le aandacht voor de architecturale  eigenschappen 
van planten. Het is een interactieve dag waarbij 
de ochtend aan lezingen van plantendeskundigen 
en ontwerpers wordt besteed. In de middag kun-
nen de deelnemers in workshops zelf aan het ont-
werpen gaan. De ontwerpers en de studenten tuin-
architectuur van de Hogeschool begeleiden deze 
workshops. Larenstein is gelegen op een landgoed 
en heeft een uitgebreide sortimentstuin waar u vele 
bomen, heesters en planten kunt bewonderen. 

Donateurs, introducés en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Uitgebreide informa-
tie over het programma van de tweede lustrum-
dag en het aanmelden daarvoor vindt u in het 
juninummer, maar u kunt de datum alvast in uw 
agenda zetten.

Inlichtingen bij Rita den Breeje:
denbreeje@planet.nl.

Dertig jaar 
Nederlandse Tuinenstichting

De achttiende-eeuwse buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid krijgt een nieuwe functie als nationaal 
centrum voor tuin- en landschapscultuur. Het initiatief voor de nieuwe functie is genomen door de 
 Vereniging Hendrick de Keyser (de nieuwe eigenaar van het hoofdgebouw), Natuurmonumenten (die 
het landgoed in beheer heeft genomen), Piet van den Bos (van de naastgelegen buitenplaats Waterland) 
en de Stichting Vrienden van Beeckestijn. Gezamenlijk hebben zij een stichting in het leven geroepen 
om de plannen te realiseren. 

Voor het publiek wordt een permanente binnen- en buitententoonstelling ingericht over de relatie 
van de mens met zijn in cultuur gebrachte omgeving. Dit podium moet een sterke fundering bieden 
voor  wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal het een metafoor zijn voor de Nederlandse ontwerp-
kwaliteiten en zal het allerlei activiteiten op dit gebied integreren. Hier is plaats voor debatten, educatie 
en kennisoverdracht waarin ook de moderne problemen, zoals waterbeheer of de veranderende sociale 
betekenis van tuin en landschap een rol zullen spelen. Beeckestijn krijgt tevens congresfaciliteiten.

Beeckestijn krijgt nieuwe bestemming

Podium voor tuin- 
en landschapscultuur
Tekst - Éva Kovács

Beeckestijn is één van de best 

 bewaarde buitenplaatsen van Neder-

land. Op het landgoed is de oudste 

landschapstuin van Nederland te 

vinden, waarin naast de vroege 

landschapselementen ook elementen 

van de formele aanleg te herkennen 

zijn. Tot voor enkele jaren was er in 

het hoofdgebouw een museum met 

stijlkamers gevestigd en volgens de 

plannen zal in de loop van 2010 de 

museale functie wederom terugkeren, 

maar met een nieuwe bestemming.
Landgoed Beeckestijn; huis, tuinen en park vanuit de lucht. 
Foto: Fotostudio Honing.
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De Nederlandse Tuinenstichting bestaat in 

2010 dertig jaar. Dit zesde lustrum laten wij 

niet ongemerkt voorbijgaan. Het jubileum 

wordt met twee lustrumdagen en speciale 

excursies gevierd. De startbijeenkomst vindt 

plaats op 10 maart in het gerenoveerde 

Springerpark in Schoonhoven. De geslaagde 

renovatie, waarbij de Monumentencommissie 

van de NTs betrokken is geweest, is de 

aanleiding om daar het lustrumjaar met een 

feestelijke middag in te luiden. Lezingen over 

de renovatie van het Springerpark en de actie 

die er toe leidde, worden gegeven door Gita 

Straver, destijds voorzitter van de werkgroep 

Springerpark, door wethouder Peter Mattheij 

en door landschapsarchitect Eric Blok die het 

renovatieplan ontwierp. 
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groen nieuws

- oorspronkelijk ontwerp van hagen -- groen nieuws -

Clusiuslezingen 2010:  

De literaire tuin - The Literary Garden

De Clusiuslezingen 2010 begeven zich op geheel ander terrein dan de voor-
gaande jaren. Werd eerder steeds een inhoudelijk thema aan de orde ge-
steld, dit jaar gaat het om een thematische vorm: het schrijven over tuinen.

In een aantal van de ons omringende landen heeft de literaire reflectie over 
tuinen zich een vaste plaats verworven in kranten en tijdschriften. Met name 
in Engeland is garden writing een in aanzien staand metier. In Nederland is 
dat nog niet het geval - enkele grote uitzonderingen daargelaten. De Clusius-
lezingen 2010 laten zien hoe intrigerend het schrijven over tuinen als genre 
is, en hoe rijk de associaties die met de tuin zijn verbonden.
Twee dichters en twee schrijvers, waaronder de beroemde Engelse schrijver-
columnist Robin Lane Fox, zullen deze literaire tuinmiddag gestalte geven. De 
Clusiuslezingen 2010 richten zich dan ook niet alleen op een tuin minnend, 
maar nadrukkelijk op een algemeen publiek, onder het motto: ‘Iedereen heeft 
een tuin in zich, niet iedereen weet het nog’.

Programma:
•  Schrijver en beeldend kunstenaar Maria Barnas en dichteres Hester Knibbe 

lezen tuingedichten.
•  Advocaat en journalist Paul Geerts spreekt over de tuin in de literatuur en 

hoe de literatuur soms ook doordringt in de tuin.
•  Robin Lane Fox: My life as a gardening correspondent: Every week for forty 

years. Lane Fox schreef sinds 1970 een wekelijkse column in de Financial 
Times en publiceerde twee klassieke boeken in de tuinliteratuur: Better Gar-
dening (1982) en Variations on a Garden (1974, 1986).

De lezingen vinden plaats op woensdag 21 april 2010 van 14.00 tot 17.30 
uur in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes gebouw van de Universiteit 
Leiden, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden. Na afloop is er gelegenheid voor een 
nadere gedachtewisseling. 
Opgave via e-mailadres info@clusiusstichting.nl of bij uitzondering via  
tel. 023 525 6013. Voor meer informatie: www.clusiusstichting.nl.

De Clusiusstichting is vernoemd naar Carolus Clusius (Charles de l’Écluse, 1526-1609), 
humanist, botanicus en grondlegger van de Hortus Botanicus te Leiden. De Stichting stelt zich 
ten doel de belangstelling te bevorderen voor de historische en culturele aspecten van de tuin, 
het landschap en de botanie, en die van een wetenschappelijk draagvlak te voorzien. 
De stichting haakt daarbij in op de groeiende belangstelling voor de tuincultuur. Zij organiseert 
internationale symposia en een jaarlijkse Clusiuslezing met gerenommeerde sprekers. Zij 
heeft ook een Japanse tuin tot stand gebracht in de Leidse Hortus Botanicus en heeft de 
oorspronkelijke botanische tuin uit de zestiende eeuw hersteld bij zijn 400 jarig jubileum 
in 1990. Op initiatief van de Stichting heeft de Universiteit Leiden een bijzondere leerstoel 
ingesteld voor de bestudering van de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur. 
Bron: www.clusiusstichting.nl.

Goed kijken:  
het oorspronkelijke ontwerp van hagen
Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

Bij historisch onderzoek op buitenplaatsen is veldonderzoek onontbeer-
lijk. In onbevangenheid moet een inventarisatie worden gemaakt van de 
aanwezige vegetatie qua soort, als ensemble, positionering, groeigedrag, 
geschatte ouderdom, mogelijke intenties van de ontwerper, om maar een 
aantal criteria te noemen.

In bijgaand voorbeeld (buitenplaats Arendsdorp, Den Haag) zien wij forse 
exemplaren van beuk, pal naast een kennelijke laan van eikenbomen. In 
eerste instantie een bevreemdende aanblik, maar na een interview met een 
oude bekende ter plaatse, blijkt hier over de gehele lengte van de laan een 
beukenhaag te hebben gestaan.
Een ander voorbeeld is een voormalige berceau: een rijtje opgeschoten vrij 
dunne beuken, eveneens in Arendsdorp. Ze staan hier, omgeven door veel 
groen, ogenschijnlijk een beetje te verpieteren, maar zij zijn aanzienlijk ouder 
dan hun diameter doet vermoeden.
In Bisdom van Vliet, Haastrecht, staat een rij esdoorns. In dit geval is het niet 
moeilijk om vast te stellen dat hier sprake was van een - weinig toegepaste - 
esdoornhaag. De moraal van het verhaal is, dat men goed moet leren kijken 
om de oorsprong van een ontwerp te doorgronden. Niet alleen op kaarten en 
documentatie, maar ook in het veld.

Rechts: Restant van 
een beukenhaag in een 
eikenlaan.

Voormalige berceau in 
Arendsdorp, Den Haag.

Uitgegroeide esdoornhaag in Bisdom van Vliet, Haastrecht.
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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. 

De kosten van de excursies zijn inclusief een kopje koffie/thee met een plaatselijke lekkernij, lunch en   
’s middags een drankje en waar van toepassing het vervoer per touringcar. 
Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen, kan vervoer van een nabij het vertrekpunt 
gelegen station worden geregeld.

Tweedaagse excursie NTs-lustrum 2010

In het vorige nummer van het Tuinjournaal werd een tweedaagse excursie aangekondigd ter gelegenheid 
van het dertigjarig bestaan van de NTs, naar Groningen en het Noord-Duitse Ammerland. Door een 
overweldigende belangstelling is inschrijving hiervoor echter helaas niet meer mogelijk.

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 excursie 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 stilge-
staan 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 beplan-
ting betreft aansluit bij de tuin rondom het huis, 
staat een aantal bomen waaronder Cercis canaden-
sis ‘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 overige introducés. 

Vrijdag 9 juli: Lottum en omgeving

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 ro-
zenteelt aan de hand van een prachtige collectie 
hedendaagse en oude rozen verzameld in de Ro-
zenhof. 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 vasteplantenborders, een rijk 
begroeide loofgang en verrassende hoekjes met 
bijzondere plantencombinaties. In tegenstelling 
tot deze overvloed heeft de tuin ook een sober-
der bosachtige hoek. Voor een gedeelte van de 
tuin waaruit men vanuit de woonkamer zicht op 
heeft, is zelfs inspiratie gevonden in Japanse tui-
nen. Weelderig, met een waterval aan prachtig op 

Speciale excursies 
voor donateurs

Particuliere tuin 
in Voerendaal.

 elkaar afgestemde tinten zijn typeringen die de 
tuin en de sfeer prima omschrijven.

Tuin Baarlo. Deze tuin wordt gekenmerkt door 
een verfijnde kleurstelling en speelse symmetrie. 
De sfeer is Engels en mediterraan door de Taxus-
hagen, borders, irissen en grijsbladige planten. De 
entree voert u door een hoogstam fruitboomgaard 
waar rozen, bramen en clematis worden gecombi-
neerd. 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 09.45 uur in de Rozenhof in Lot-
tum 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. 

Bloemenborders met 
veel vaste planten in 
Voerendaal.

 Fotografie - Bertie Bloemers
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Hagen en heggen in 
de tuinzondernaam
Heggen en hagen. Wij werden er lyrisch van toen wij in het 

verleden beroemde tuinen bezochten in Engeland, en de hagen en 

heggen bewonderden waar vooral Kent zo rijk aan is. Glooiende 

landschappen, doorsneden met weggetjes omringd door hagen, 

hagen en nog eens hagen. 

Tekst - Frank Thuyls

Fotografie - Ad van Gerwen
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Linkerpagina
Links boven: Mooi 
 samenspel van beuken- 
en Taxushagen.
Links onder: Formele 
Taxustuin met 
 pyramides.
Rechts: Taxuszuilen met 
vazen.
Rechterpagina
Buxus ‘negerzoenen’ in 
de roze border.

De inspiratie die we daar opdeden pasten we in 1992 toe, toen onze tuin volledig op de schop ging en wij 
kozen voor ‘tuinkamers’ à la Ineke Greve. Het werden er uiteindelijk tien. Ze werden omgeven door beu-
ken, Taxus, hulst oftewel Ilex. Inmiddels zijn ze volwassen en staan ze te pronken in de ‘tuinzondernaam’.   
Ze  zorgen ervoor dat er besloten ruimtes ontstaan, elk met een eigen karakter. Ik neem u mee op een 
wandeling.

Mooie dingen maken
Om groene elementen in de tuin aan te brengen, 
die zorgen voor de nodige rust in een border, een 
mooi silhouet in de winter, gingen we Hedera 
 Arborescens in mooie bollen knippen. Dat vergt 
wel vijf knipbeurten per jaar, maar dan heb je wel 
iets. Met Buxus kun je ontzettend mooie dingen 
maken. Hagen, figuren noem maar op. We hebben 
Amsterdammertjes, negerzoenen, uien, donuts, 
spiralen te veel om op te noemen. Voor een goed 
resultaat is veel snoeien aan te bevelen, waardoor 
op den duur de blaadjes heel klein worden. Aan-
gezien dit mijn hobby is, kan ik me hierin heerlijk 
uitleven net als in al het werk in de tuin. Een tot de 
composthoop veroordeelde Taxus wisten we door 
snoeien, sproeien en bemesten nieuw leven in te 
blazen met als resultaat een prachtige ‘ballerina’.
Daarnaast besloten we toen al om ook blokken 
van Taxus en beuk, voornamelijk rondom Pyrus 
Salicifolia Pendula aan te planten. Heden ten 
dage ziet men dit steeds meer toegepast.

Strak in het pak
Ons motto is: “zorg dat je hagen strak in het pak 
zitten, dan kan een uitbundig bloeiende border 
flink zijn gang gaan”. Zij vormen een evenwich-
tige achtergrond voor al dat spektakel zoals bij-
voorbeeld in de blauw-crème border met een 
Taxushaag in toogvorm. 
In de hagen langs het grasveld zitten uitsparingen 
die het spannend maken. Je wordt nieuwsgierig 
naar hetgeen erachter staat (biechtstoel), groeit 
en beweegt. Deze hagen en de daar achterlig-
gende beukenhagen, hebben verschillende hoog-
tes, zodat je weer contrasten krijgt, Taxus van 1.50 
meter met daarachter een beukenhaag van 1.80 
meter. Fantastisch.
Hagen en heggen. Bestaat er iets mooiers ? Ik zou 
zeggen: “plant toch een haag, een oerlelijke schut-
ting kan nog altijd”. 

De tuinzondernaam van Frank Thuyls,  
Astensedreef 3, 5757 SJ in Liessel, 0493 342 552.  
Voor donateurs is de tuin gratis open op: za 26 en 
zo 27 juni 10-17 uur. Zie tevens Open Tuinen Gids 
(tuin nr. 217). Website: www.tuinzondernaam.nl.

Eigen karakter
De afgelopen winter heb ik vanuit het keukenraam weer genoten van mijn 
lievelingscombinatie, mooi bruin beukenblad met het roze van de Viburnum 
Bodnantense Dawn in de roze border.
De formele Taxustuin heeft naast oplopende hagen met zuilen waarop vazen 
groeien, vakken met piramides en cipresachtige vormen. Het mocht niet op 
een kerkhof lijken, vandaar dat we hier een ‘oude’ muur gebouwd hebben.
De beukenhaag in de bordeauxrode tuin loopt taps toe en heet daarom de 
troffeltuin. Ze biedt volop nestruimte aan tientallen vogels. Dwars geplaatste 
Taxushagen, op diverse hoogtes, sorteren een geweldig effect.

Waar wij ook dol op zijn is Berberis, door iedereen verfoeid om zijn scherpe 
dorens. Berberis verdient beter, je kunt er fantastische dingen mee doen. In 
de bostuin bevindt zich een Berberishaag gesnoeid in de vorm van een kudde 
olifanten. De openingen in de haag laten de bezoeker genieten van onder 
andere Clematissen, Thalictrums, Rubus tibetanicus, zuilbeuk et cetera.

De beukenhaag in de rozentuin heeft diverse ‘poorten’ en ‘kijkgaten’, het 
 lijken wel kasteelmuren. De ronde Buxushaagjes, Buxuspyramides en toren-
tjes geven de rozentuin een klassieke uitstraling, de ultieme plaats voor de 
urn van mijn overleden vriend Pierre.
Het beukenmoskeetje verbindt deze tuin met de ‘hot garden’. De hoge rode 
beukenhaag tempert de wind, die af en toe flink tekeer kan gaan in het open 
veld waarin onze tuin gelegen is. 
In de groentetuin zit tussen de rode beuken een beukeniglo. In nissen, 
 uitgesneden in de daar tegenoverstaande haag, staan vier jaargetijden uit-
gebeeld in terracotta.
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Behoud groen erfgoed geeft nieuwe functies

Erfgoedhovenier, tuin- en 
landschapconservator,  
intendant cultuurlandschap

Omgevingsgericht erfgoedbeleid 
Natuur, landschap, tuinen en parken zijn deel van 
het culturele erfgoed en verbeteren de ruimtelij
ke kwaliteit van onze omgeving. In het door de 
overheid aangestuurde ruimtelijk erfgoedbeleid is 
omgevingsgericht ruimtelijk erfgoedbeleid nu ook 
het beleidsdoel.
Behoud en gebruik van gebouwd erfgoed, bodem
erfgoed en groen erfgoed zullen in het vervolg 
geregeld worden via ruimtelijke structuurvisies en 
bestemmingsplannen. 

Nieuwe functies groen erfgoed. 
Dit leidt tot de ontwikkeling van specialistische 
functies in de groene erfgoedsector. Het gaat 
bijvoorbeeld om de functies van tuin en land
schapsconservator, erfgoedhovenier en intendant 
cultuurlandschap. Integrale, omgevingsgerichte 
benadering staat hierbij voorop. Cultuurhistorie 
en ruimtelijk erfgoed zijn de onderlegger, initiator 
en inspirator voor behoud, ontwikkeling en ruim
telijke kwaliteit van historische tuinen, parken en 
landschappen. 

Tuin- en landschapsconservator 
De tuin en landschapsconservator organiseert 
cultuurhistorisch onderzoek, de planontwikke
ling voor herstel, restauratie en onderhoud, en    
hij/zij maakt en begeleidt (publieks)presentaties 
en publi caties. Tot de taken hoort onderzoek naar 
en interpretatie van de historische gegevens en 

van de feitelijke situatie. Daaruit ontstaan instandhoudingsvisies en streef
beelden voor herstel en restauratie. Ook het opstellen en begeleiden van 
 instandhoudingsplannen behoort tot het werk. Naast de organisatie van 
openstelling, en van exposities en themaevenementen.
Veel instellingen en overheden die historisch groen beheren, werken nog 
met een medewerker/onderzoeker cultuurhistorie die weinig of geen verant
woordelijkheid draagt voor integrale visieontwikkeling en instandhoudings
plannen. Dat zal mogelijk veranderen als het beheer, dat vanuit sectorale 
natuurdoelstellingen gebeurt (flora, fauna, natuur/bos, verandert in integrale 
cultuurdoelstellingen (mens, cultuur, gebruik, natuur en ecologie). 

Erfgoedhovenier
De erfgoedhovenier is deskundig op het terrein van integraal beheer, vak
kundige uitvoering en onderhoud. Uitgebreide kennis van en ervaring met 
historische horticultuur en hovenierskunst zijn een basisvereiste. In samen
werking met de opdrachtgever/eigenaar, tuin en landschapsconservator 
zorgt de erfgoedhovenier voor uitvoering van instandhoudings en beheer
plannen, en beplantings en onderhoudsplannen voor de korte, middel
lange en lange termijn. Met het organiseren van openstelling en een tuin
vrijwilligersorganisatie kan de erfgoedhovenier vakkennis overdragen.

Intendant cultuurlandschap
Voor ruimtelijke ontwikkelingen die grotere gebieden bestrijken dan tuin, 
park, en landschapsdelen is het raadzaam gebruik te maken van een inten
dant cultuurlandschap. De intendant weet gedegen visies en cultuurhisto
risch te verantwoorden, ontwikkelings en beheerplannen op te stellen en 
tot uitvoering te brengen. Bij uitvoering wordt een betekenisvolle bijdrage 
gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze functie is vooral van 
belang voor (verenigde) particuliere grondeigenaren, bewoners en gebrui
kers van stads en dorpsgezichten, de agrarische en natuurbeheersector en 
provincies en gemeenten. 

Werken aan ruimtelijke kwaliteit 
Onderzoekers, ontwerpers en vormgevers, hoveniers, groenaannemers en 
rentmeesters/beheerders die bij instandhouding van groen erfgoed zijn 
 betrokken zijn vaak nog niet of onvoldoende doordrongen van het belang van 
een integrale benadering van het omgevingsgerichte erfgoedbeleid. Hiervoor 
is verdere na en bijscholing of een beroepsopleiding dan ook nodig. Voor 
eigenaren en opdrachtgevers is het van belang na te gaan of bedrijven die zij 
inhuren voldoende kennis van en ervaring met groen erfgoed hebben, en of 
medewerkers integraal werkende groenerfgoeddeskundigen zijn.
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Streven naar behoud van historische tuinen, parken en landschappen leidt tot nieuwe functies. Het 
eeuwenoude vak van hovenier, tuinbaas en rentmeester krijgt extra invulling. En een integrale bena-
deringswijze. Ruim honderd jaar aandacht voor onze omgang met natuur en cultuur, heeft geleid tot 
ontwikkeling en toekenning van maatschappelijke waarden. Natuurbehoud, landschapsontwikkeling 
en ruimtelijk erfgoed zijn kernwaarden geworden bij ruimtelijke vormgeving en inrichting. 

Tekst en fotografie - Jan-Willem Edinga 

De Viersprong Wou-
denberg, werk van 
tuin- en landschaps-
conservator en erf-
goedhovenier Richard 
Zweekhorst.

Historisch planten-
sortiment in de Hortus 
bulborum, Limmen: 
werk van de erfgoed-
hovenier.

Geuldal Epen, integraal herstel van het 
cultuurlandschap.

Erfgoedhoveniers aan het werk op Het Loo 
met het plaatsen van kuipplanten.
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Wat is er mooier dan een hoogstam fruitboomgaard? Zo’n gaard appelleert 
aan het buitengevoel en in de nazomer kun je ook nog eens genieten van de 
oogst. Hoogstammen van vooral de oude rassen zijn over het algemeen ster-
ke, gezonde bomen die minder afhankelijk zijn van chemische bestrijdings-
middelen. Om een keuze te maken voor een oude ras fruitboom of gewoon 
uw kennis te verbreden, is dit boek een goed hulpmiddel. Het boek beschrijft 
44 appel-, 14 pruimen- en 19 perenrassen, waarbij telkens de herkomst en 
de teelteigenschappen zijn beschreven. Alle beschrijvingen zijn voorzien van 
fraaie afbeeldingen. En wie wil er nou niet meer weten van bijvoorbeeld appel 
Dubbele Zure Paradijs of de wellicht wat bekendere Schone van Boskoop? 
Het boek betreft een bundeling van de in Landleven verschenen serie ‘Kijk 
op Oude Fruitrassen’.

Oude Fruitrassen
Henny Rossel
Illustraties Lineke Rekers
ISBN 978 90 5439 189 0
€ 19,95, 167 pagina’s 
Reed Business 

Oude Fruitrassen

Erfgoed uit vroeger tijden

Tekst - Caroline de Koning

Bladeren door het Amerikaanse Landschap

Een index van boeken en beelden
Het Amerikaanse landschap kent vele verschijningsvormen. Op initiatief 
van het fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst trok een 
 gezelschap van landschapsarchitecten, architecten, stedenbouw kundigen, 
beeldend kunstenaars en critici door dit landschap en onderzocht de 
 geschiedenis en de veranderingen die het heeft ondergaan als inspiratiebron 
voor eigen werk. Deze uitgave bevat de opgedane kennis en ervaringen in de 
vorm van twintig geschreven essays en vier beeldessays. Deze essays vindt u 
verspreid door het boek, omringd door vele pagina’s met vooral fotoma teriaal 
(6.500 foto’s!) die de essays onderbouwen, en verhalen over het landschap. 
Een niet alledaags boek dat verrassend gemakkelijk - als een telefoonboek - 
bladert en zo Amerika in zijn veelzijdigheid toont.

Bladeren door het Amerikaanse Landschap
een index van boeken en beelden
Red.: Lex ter Braak, David Hamers, Anne Hoogewoning, Erik de Jong, 
Hanneke Schreiber, Dirk Sijmons, Marcel Witvoet
ISBN 978 90 5662 702 7
€ 39,50, 928 pagina’s paperback
NAi Uitgevers
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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
 

Hanneke’s Tuin in Zuid-Scharwoude (tuin nr. 152, 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.

Maakbaar Landschap, Nederlandse  
landschapsarchitectuur 1945-1970

Velen van ons waren kind in de Wederopbouwtijd 
en zijn opgegroeid in wederopbouwwijken. Dat 
die wijken en die parken nu bijzonder en monu-
mentwaardig zouden zijn, kan vreemd aandoen. 
Maar die leefomgeving van toen is wel degelijk de 
aandacht waard.

De bouwactiviteiten in de periode na de oorlog 
waren enorm. Er moest snel gebouwd worden, 
maar kwaliteit werd in de haast niet vergeten.  
Er werd vanuit de bewoner en gebruiker gedacht. 
Stedenbouwkundige plannen werden in samen-
hang met de groenstructuur ontworpen. Er was 
geen plaats voor overbodige fratsen, maar wel 
voor een esthetiek van eenvoud. Op elke schaal 
is de architectonische stijl van de Wederopbouw-
periode herkenbaar, van huis tot stadswijk, van tuin 
tot landschap. Bijhouwer, landschapsarchitect en 
een centrale figuur van de tijd, ontwierp van klein 

De Wederopbouwperiode wordt vijftig jaar na dato op waarde geschat. 

Dat blijkt uit tal van zaken, waaronder het verschijnen van een 

prachtig, lijvig boek over de tuin- en landschapsarchitectuur van die 

tijd: Maakbaar Landschap, 1945-1970. 

 
 

 oorlogsmonument tot hele landschappen. Mien Ruys ontwierp van kleine tuin 
tot stadspark. Beroemd zijn haar binnentuinen bij woonblokken in Amsterdam. 
Ook het plantensortiment onderging een vereenvoudiging. Van belang was de 
bruikbaarheid van de plant voor architectonische ruimtevorming door lanen, 
boom- en struikgroepen, hagen en grasvelden. 
Een nieuw onderwerp voor de landschapsarchitect was de vormgeving van het 
nieuwe wegenlandschap. De toegenomen welvaart vertaalde zich in een flinke 
groei van de mobiele recreatie. Behalve nieuwe steden en wegen ontstonden 
er in de Wederopbouwperiode ook geheel nieuwe landschappen. Grote delen 
van Nederland werden opnieuw ingericht door ruilverkaveling en een nieuwe 
landbouwtechnische opzet. De IJsselmeerpolders kwamen droog en werden 
ingericht en grote delen van Zeeland werden hersteld na het bombardement 
van Walcheren in 1944 en de Watersnood van 1953. 
Het was in deze tijd dat het vak van de Nederlandse landschapsarchitectuur 
gestalte kreeg. 

Maakbaar Landschap, Nederlandse landschapsarchitectuur 1945-1970
Marinke Steenhuis en Fransje Hooimeijer (red), Nai Uitgevers 

- recensie -

Krijtschets van het 
boscomplex bij de 
Volkeraksluizen, 
Ellen Brandes, 
Staatsbosbeheer, 1965.

Tekst - Marianne van Lidth de Jeude




