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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

De tuinier is zich dagelijks bewust van het verloop van de tijd door de bezigheid met zaaien, 
planten, wieden, groei, bloei en verval. Wie in een tuin werkt beleeft intensief het verloop van 
de dag en van de seizoenen. En daarbij is een dag zó om: als je iets doet wat je leuk vindt 
vliegen de uren voorbij. Het boeiende fenomeen ‘tijd’ inspireerde de redactie tot uiteenlopende 
artikelen voor dit Tuinjournaal.

Tuiniers weten het maar al te goed; een tuin is telkens anders, zegt Julia Voskuil. Je kunt nog 
zo goed sturen, die mooie combinatie van vorig jaar ziet er nooit meer hetzelfde uit. Tijd en 
tuin is dromen in toekomstbeelden.  
In het thema past ook het gerenoveerde ‘Stadspark’ in Schoonhoven, ontstaan op een 
eeuwenoud vestingwerk en in 1918 naar ontwerp van Springer als park ingericht volgens de 
landschapsstijl. Een kleine eeuw later was duidelijk dat aan een flinke opknapbeurt niet viel te 
ontkomen. De vraag was: hoe om te gaan met de historische waarde van dit Springerbolwerk?

Constant veranderen. Bij de aanpak van de reconstructie van het landgoed Oranjewoud is 
rekening gehouden met het feit dat de houdbaarheid van een aanleg doorgaans beperkt is 
tot circa honderd jaar. De gekozen aanpak voor de reconstructie betrof niet uitsluitend het 
restaureren van het oorspronkelijke landgoed maar ook uitbreiding en de toevoeging van een 
museum, zo schrijft Auke Boersma. 

Het is niet eenvoudig om een huis vol aangrijpende familiegeschiedenis te erven, met de 
bijbehorende tuin. Celia Egmond schrijft over de tuin van Sophie Lambrechtsen die een balans 
heeft gevonden tussen de oude dingen behouden en er je eigen draai aan geven. Sophie 
Lambrechtsen vindt het nooit bezwaarlijk om deze tuin vol historie te onderhouden: “Ik heb 
het gevoel dat ik er even op mag passen, dat mijn inzet maar tijdelijk is. Voor mij deed mijn 
moeder het en na mij weer iemand anders.”

Met tijd kun je manipuleren, schrijft Lucia Albers. Aan het begin van de landschapsstijl 
ontstonden quasi-natuurlijke tuinen waarin werd gespeeld met ouderdom, bijvoorbeeld door 
een groep beukjes bij elkaar te laten vergroeien tot één kolossale boom. Ook in Nederland 
werd de praktijk van de samengestelde bomen toegepast, onder andere door J.D. Zocher jr. 
en door Springer.

Na een paar moeilijke jaren is de Nederlandse Tuinenstichting in een rustiger vaarwater 
gekomen. De vele vrijwilligers, waaronder de redactieleden van het Tuinjournaal, werken met 
elkaar aan het keuren van tuinen voor de Open Tuinen Gids, het organiseren van excursies voor 
donateurs, het behandelen van aanvragen over bedreigde tuinen en parken en het ondernemen 
van actie, het stimuleren van onderzoek naar tuinarchitecten uit bepaalde periodes. Samen 
bezig, voor uw en onze groene toekomst.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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architectuur 2010

Behoud volksparken als Gesamtkunstwerk
Ons land heeft 23 volksparken, aangelegd om arbeiders geestelijk en 
lichamelijk te verheffen. Het behoud van deze bijzondere parken moet 
meer aandacht krijgen.
Christie Weduwer

Pleidooi herstel villatuin op Het Loo
Eén van de villa’s bij Paleis Het Loo heeft een gardenesk landschap-
pelijk aangelegde tuin. De combinatie met het huis in chaletstijl geeft 
een goed beeld van de (tuin)architectuur in het begin van de twintigste 
eeuw.
Hanny van der Heide en Mariska de Boer

Tuinen met karakter tijdens excursiedagen
De NTs organiseerde excursies voor donateurs naar Groningen en het 
Noord-Duitse Ammerland, naar Lottum en Baarlo en naar Wijlre en 
Voerendaal. Bijzondere tuinen die indruk maakten.
Christie Weduwer, Marjorie Gisolf-Smit, Patrick van Raemdonck

Een plek om te bewaren 
Een tuin met geschiedenis in Oosterbeek, die in de oorlog door de 
 ‘Engel van Arnhem’ een bijzondere betekenis kreeg. Over generaties 
lang tuinieren in een tuin vol historie.
Celia Egmond-De Vree

Steun Monumentencommissie voor behoud historisch ensemble in Arcen
De visuele eenheid van het Kasteel in Arcen, zijn tuinen en de 
 dorpskern wordt bedreigd.
Anneke Meijsen 

Bouw bezoekerscentrum bedreigt tuinen Vredespaleis
De Monumentencommissie komt in verweer tegen de bouw van een 
bezoekerscentrum op het terrein van het Vredespaleis.
Joost Gieskes
  

Ingezonden brief
Visie vanuit de praktijk op het ontwerp en de aanleg van het  
Wantijpark in Dordrecht.

Recensies
Movements in Green - Conceptuele tuinarchitectuur; ontwerpen van 
Arend-Jan van der Horst in de afgelopen tien jaar
Woellust en Welgelegen - Tuinen en tuinieren in Groningen
Caroline de Koning

Programma lustrumdag 24 september

NTs-nieuws

6 en 7

8 en 9

10 en 11

12 en 13

14 en 15

16

17

Inhoud Inhoud

20 en 21

Elke dag anders - tijdloos boeiend
Wie zich bezighoudt met ontwerp en aanleg van tuinen en 
parken, werkt met toekomstbeelden. Ervaren professionals 
staat een eindbeeld voor ogen. Daarmee wordt het gedroom-
de beeld richting gegeven. 
Julia Voskuil

Gemanipuleerde tijd, gemaakte ouderdom
Om met tijd te manipuleren, werden tijdens de landschaps-
stijl samengestelde bomen geplant. Pleidooi voor het behoud 
van een fenomeen dat rond 1850 was uitgegroeid tot een rage.
Lucia Albers

‘Niets staat vast’ - Priona Tuinen
Sinds het overlijden van Henk Gerritsen wordt getracht zijn 
manier van tuinieren te behouden. “Henk heeft gezegd: niets 
staat vast. De tuinen moeten geen museum zijn. Een tuin 
moet leven en groeien.”
Hanneke Jelles

Van vestingwerk tot vernieuwd Springerpark  
In 1918 realiseerde Leonard Springer een ontwerp voor de 
vestingwal van Schoonhoven. Een eeuw later viel niet te ont-
komen aan een flinke opknapbeurt. Hoe om te gaan met de 
historische waarde van dit Springerbolwerk?
Julia Voskuil

Landgoed Oranjewoud; constant veranderen  
De reconstructie van Oranjewoud betrof de restauratie van 
het oorspronkelijke landgoed, maar ook een uitbreiding en het 
doorvoeren van een aantal veranderingen. 
Auke Boersma

  
Ecokathedraal: eindeloos durend proces  
Een eindeloos project dat wordt bepaald door de tijd.  
Louis Le Roy werkt al jaren aan de bouw van een ‘Ecokathedraal’.
Marian Lenshoek

In de Hortus is de historie goed voelbaar. Elk plekje vertelt een 
verhaal.
Hanneke Jelles

tijd, de vierde dimensie

tijd, de vierde dimensie

tijd, de vierde dimensie

tijd, de vierde dimensie

tijd, de vierde dimensie

tijd, de vierde dimensie

22 en 23excursiecommissie

24 en 25opentuinencommissie

26 en 27monumentencommissie
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28

29

32



NTs-nieuws

Opschonen donateursbestand
Samen met enkele bestuursleden hebben Suzanne Kooij en Ellen 
 Kickhefer  van het bureau de afgelopen tijd erg hard gewerkt aan het 
opschonen van het donateursbestand. De administratie doen we voort-
aan zelf; dat is efficiënter en goedkoper. Mocht u toevallig horen dat 
mensen geen Tuinjournaal meer ontvangen, terwijl zij wel donateur 
zijn of hebt u andere vragen over uw donateurschap, wilt u dan contact 
 opnemen met het NTs-bureau?

Coördinator vrijwilligers gevraagd
Om de zichtbaarheid te vergroten en nieuwe donateurs te werven, wil 
de NTs vaker deelnemen aan evenementen. Wij zoeken een vrijwilli-
ger die het leuk vindt om te helpen met de inzet van NTs-vrijwilligers 
voor het bemannen van onze voorlichtingsstand. Mocht u belangstel-
ling hebben of wilt u meer informatie: het NTs-bureau is bereikbaar van 
maandag tot en met woensdag van 10-13 uur. 

Publicatiecommissie
Een bijzondere inspiratie van het NTs-bestuur heeft in de jaren tachtig 
en negentig gezorgd voor een uitgebreide reeks studies over de Ne-
derlandse tuinarchitectuur tussen 1850 en 1940. Deze studies werden 
uitgevoerd door Eric Blok en Bonica Zijlstra. De studies geven een in-
zicht in de werken van een groot aantal tuinarchitecten uit die periode 
en - wat van onschatbare waarde is - inventariseerden welke particuliere 
tuinen en parken nog in stand waren en welke dringend bescherming 
behoefden. De rapporten zijn nog verkrijgbaar bij het NTs-bureau.
In het NTs-beleidsplan (zie pagina 7) is het stimuleren van publicaties 
weer opgenomen. Een publicatiecommissie is gevormd met Honey 
Wolff en Marianne van Lidth de Jeude, met als doel studies over de 
tuin- en landschapsarchitectuur van de twintigste eeuw uit te voeren 
en te publiceren. Studies van geringe omvang worden begeleid door 
de commissie. Bij studies van grotere omvang wordt samenwerking 
 gezocht met andere organisaties en studierichtingen.
In het Tuinjournaal worden binnenkort enkele artikelen gepubliceerd 
van oud-studenten van de cursus ‘Groen Ruimtelijk Erfgoed’ over de 
tuinkunst van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Ook is een 
uitgebreide studie in de maak naar de werken van het echtpaar Canne-
man, die zo zeer verbonden waren met de NTs.
Met het Prins Bernhard Cultuurfonds en de stichting BONAS zijn 
afspraken gemaakt over een aantal publicaties in de reeks BONAS 
(Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en 
 Stedenbouwkundigen). Studenten en andere geïnteresseerden kunnen 
bijdragen aan deze publicaties. U kunt hiervoor contact opnemen met 
het NTs-bureau.

Beleid NTs op hoofdlijnen

Voor de komende vijf jaren heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opge-
steld, waarover wij u graag informeren. Om onze inhoudelijke doelstellingen 
- het behoud en de ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevor-
deren van kennisuitwisseling daarover - te kunnen uitdragen en waarmaken 
blijft het van belang om de komende tijd te zorgen voor een stijging van het 
aantal donateurs, om zo het bestaan van de NTs veilig te stellen. Een beter 
functionerende website is daarbij onontbeerlijk. Tevens is in het beleidsplan 
bepaald dat er per jaar een aantal haalbare doelen worden geformuleerd. 

Voor 2010 is het vernieuwen van de website een belangrijk project waar we 
al eerder in het Tuinjournaal over berichtten. Inmiddels is een bouwer van de 
nieuwe website geselecteerd en wordt hard gewerkt aan de realisatie van de 
nieuwe site. We houden u op de hoogte. Verder wil de NTs de donateurs en 
de buitenwereld nog beter informeren over het werk en de behaalde succes-
sen van de Monumentencommissie, om zo het belang van het werk van de 
Monumentencommissie beter zichtbaar te maken. Ook wil de NTs met con-
crete projecten via de Monumentencommissie haar doelstelling verwezenlij-
ken. Te denken valt bijvoorbeeld aan voortzetting en afronding van het al ge-
starte project Groene Wederopbouwmonumenten. Voor dergelijke  projecten 
zullen externe fondsen worden geworven. 
Daarnaast is verdergaande samenwerking tussen de verschillende com-
missies van de NTs een speerpunt. Door onderling overleg zal men elkaar 
inspireren en aanvullen. Te denken valt aan het organiseren van excursies 
naar bedreigde en/of geredde groene monumenten. Ook de Opentuinen-
commissie zal nog meer dan nu het geval is de verbinding zoeken met de 

Advertentie-acquisitie
De NTs zoekt iemand die, tegen betaling, de 
a dvertentie-acquisitie wil doen voor ons perio-
diek het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids. 
Belangstellenden kunnen  contact opnemen 
met het NTs-bureau op maandag tot en met 
woensdag tussen 10-13 uur op 020 623 50 58  
of via email: info@tuinenstichting.nl.

Nieuwe leden commissies
De Opentuinencommissie heeft twee nieuwe 
 leden: Rita den Breeje en Anneke van Apeldoorn. 
Roswitha Kleipool is eerder dit jaar toegetreden 
tot de Excursiecommissie

NTs aanwezig op Bingerden
De nieuwe voorlichtingsstand van de NTs, com-
pleet met vlaggen met het nieuwe logo, kreeg 
veel belangstelling op de Internationale Kwekerij-
dagen op Bingerden in juni. De NTs kon vier keer 
zoveel nieuwe donateurs noteren vergeleken met 
vorig jaar!
De NTs was ook aanwezig met de stand op de 
‘Dag van het Park’ op Beeckestijn in Velsen-Zuid.
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Jaar van de Buitenplaats
Inmiddels is een commissie opgericht die zich 
namens de NTs bezighoudt met de voorbereidin-
gen van het Jaar van de Buitenplaats in 2012. 

 Monumentencommissie en de Excursiecommis-
sie om zo met elkaar het doel en de missie van de 
NTs beter te kunnen dienen. 
Via de nieuwe website krijgen de Opentuineige-
naren de mogelijkheid om met andere donateurs 
in contact te komen en tuinzaken te bespreken. 
Verder zal de NTs de Opentuineigenaren stimu-
leren om zich duidelijk(er) aan de NTs te verbin-
den. Daartoe ontvingen de Opentuineigenaren 
dit seizoen het nieuwe ‘Open Tuinen’-bordje, wat 
garant staat voor de persoonlijke keuring van de 
tuin door de Opentuinencommissie.

Ten slotte heeft de NTs als voornemen en is zij 
al doende om onderzoek en studies te begelei-
den over historische tuinen, parken en tuinarchi-
tecten. Zo wordt momenteel onderzoek gedaan 
naar de tuinarchitecten de heer en mevrouw 
 Canneman en naar volksparken en zijn er nieuwe 
studies in voorbereiding. De studies zullen wor-
den gepubliceerd.
Tot zover de hoofdlijnen uit het beleidsplan 2010-
2015. Voor aanvullende informatie kunt u contact 
opnemen met ons bureau.

Caroline de Koning

De vernieuwde NTs-voorlichtingsstand trok veel 
aandacht.

Een ontwerp uit de wederopbouwperiode van P.A.M. Buys 
voor een binnentuin van de Universiteit van Tilburg. 
Foto - Frank Meijer, MTD landschapsarchitecten, Den Bosch

Onderzoek naar de werken 
van het echtpaar Canneman.
Uit: ‘Herinneringen aan de 
architect E.A. Canneman’ van 
jhr.dr. H.W.M. van der Wyck.



- tuin elke dag anders -
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Wie zich bezighoudt met het ontwerpen en/of de aanleg van tuinen en par-
ken, werkt met toekomstbeelden. Ervaren professionals staat een eindbeeld 
voor ogen, althans in grote lijnen. Zó zal hun creatie er na vijf of tien of … 
jaar uitzien. Bij benadering, want de natuur laat zich niet vastleggen. Daarom 
is een goede lijnvoering zo belangrijk. Daarmee wordt het gedroomde beeld 
richting gegeven. 

Feitelijk hebben tuinen en parken nooit een eindbeeld en is elke foto een 
momentopname. Planten zijn zoals alle levende wezens voortdurend in ont-
wikkeling. Tot de dood er op volgt. Om het menselijk ongeduld niet al te zeer 
op de proef te stellen, heeft de tuinwereld allerlei manieren bedacht om de 
tijd in te halen. Sfeerbeelden en groot plantmateriaal brengen de toekomst 
dichterbij. 

De tijd verbeeld
Een ontwerper van buitenruimten begint met goed te kijken. Daarna wordt 
het creatieve proces vaak aan de gang gebracht door ideeën te schetsen 
op papier. Vanuit diverse schetsmodellen groeit het ontwerp, al dan niet 
met behulp van computertechnieken in een latere fase. Tegen de tijd dat 
het proces in het eindstadium komt, worden er als referentie sfeerbeelden 
bij gezocht. Die zijn ontleend aan bestaande situaties. Ook 3D-animaties  
en/of maquettes helpen de opdrachtgever inzicht te geven in het beoogde 
effect. Deze hulpmiddelen zijn een projectie van het eindbeeld in het hoofd 
van een ervaren en vakkundig ontwerper. Hij of zij houdt daarbij rekening 
met groeiomstandigheden zoals grondsoort, ligging van het perceel, wind 
en dergelijke en kiest daarop de beplanting. Een gekwalificeerde tuinontwer-
per of tuinarchitect moet dan ook naast creativiteit over veel kennis en erva-
ring beschikken en de presentatie goed kunnen onderbouwen en toelichten, 
 financieel en inhoudelijk. 

De tijd ingehaald
In de uitvoeringsfase zijn ook mogelijkheden om de tijd in te halen. Het plan-
ten en verplanten van vrijwel volwassen bomen bijvoorbeeld. Dat lijkt heel 
modern, maar het werd ook in vorige eeuwen al toegepast, mits de geldmid-
delen dat toelieten. Het is toch ondenkbaar dat de Zonnekoning in Versail-
les tussen jonge aanplant flaneerde? Volwassen plantmateriaal werd toen uit 
bossen gehaald, waaraan onvoorstelbaar veel mankracht en inventiviteit te 
pas moeten zijn gekomen.    
Bij tuinprogramma’s op populaire tv-zenders wordt de toekomst in zó hoge 
mate gemanipuleerd, dat kijkers het als een act beschouwen. In een vol ge-
stampte tuin kan immers niets meer groeien. Bovendien zijn veel en grote 
planten kostbaar, maar bij gesponsorde uitzendingen speelt dat geen rol. 
Tuinen als een grote bloempot. In elk geval willen we niets meer weten van 
‘boompje groot, plantertje dood’. We kopen bomen die direct schaduw geven 
en aardbeiplanten met rijpe vruchten.

Boven: ‘Tijdloos modern’, privétuin in Nederland  
(ontwerp: Jaap Poortvliet).
Links: Historisch ontwerpprincipe: doorzicht naar het 
landschap.
Links onder: Tuin en landschap, tijdloze eenheid in de 
heuvels van Toscane (privétuin, Italië).
Onder: Kasteeltuin en eeuwenoud landschap, tijdloos 
contrast (Castello di Brolio, Italie).

Tuiniers weten het maar al te goed, een tuin is telkens anders. Je kunt 

nog zo goed sturen, die mooie combinatie van vorig jaar ziet er nooit 

meer hetzelfde uit. Tijd en tuin is dromen in toekomstbeelden. 

De tijd als verrassingselement
Als tuinier moet je bereid zijn met verrassingen om 
te gaan. Mag die vlinderstruik uit een zaadje op die 
zelfgekozen plek uitgroeien? Zevenblad,storend 
onkruid of genieten van de schermbloemen? In-
spelen op verrassingen kan ook met veranderin-
gen. Maak van een lekkende vijver een moerasje! 
Zeker zo boeiend, want de kans is groot dat tal 
van inheemse planten zich spontaan vestigen. 
Een moestuin met strak gesnoeide haagjes mag 
een siertuin worden met manshoge artisjokken 
en bruinbladig purperklokje: oogsten wordt kij-
ken. Dat is genieten op een andere manier. Op 
een buitenplaats kan de jarenlang verwaarloosde 
en uitgegroeide haag voortleven als loofgang met 
curieus gevormde stammen. Spelen met moge-
lijkheden die de natuur ons biedt. 
Maar wat is dan een ‘tijdloze’ tuin? Het beeld 
dat daarbij wordt opgeroepen is een buiten-
ruimte zonder fratsen en trendy opleukertjes.  
Rustgevend door een evenwichtige maatvoe-
ring en overwegend groene inrichting. Ruimte, 
 gecreëerd met bomen, gras en water. Slechts 
hier en daar een verrassend element. De natuur 
 gevangen in een persoonlijk paradijs. Elke dag 
een beetje anders. Tijdloos boeiend.

Tekst en fotografie - Julia Voskuil

Elke dag anders – tijdloos boeiend

Uitgegroeide haag leeft voort als curieuze loofgang  
(De Manteling, Zeeland).



Boven: Samengestelde beuken in het Potgieterpark van Zwolle.
Rechts boven: Dikke eiken op het voormalige landgoed Beekhuizen in 
 Rheden. Rechts: Vlakbij de dikke eiken staan Philemon en Baucis, met 
elkaar vergroeid. Onder: Een iep op het Lucasbolwerk in Utrecht.

- gemaakte ouderdom -

thema 

tijd, de vierde 

dimensie

•

Tekst en fotografie - Lucia Albers

Met de preromantiek en het neoclassicisme aan het einde van de acht-
tiende eeuw ontstonden ook quasi-natuurlijke tuinen waarin ouderdom 
een grote rol speelde, niet alleen ouderdom van ruïnes en beelden uit de 
oudheid, maar ook van graven en treurbomen, eeuwenoude trotse eiken, 
 duizendjarige linden waar Maria in verscheen, afgeknapte eiken bij schui-
mende watervallen. Dat zijn de beelden die in de vroege landschapstuinen 
werden nagebootst. Maar niet alleen de gebouwen en follies moesten er oud 
uitzien; de elementen waaruit het park was opgebouwd ook. Eeuwenlang had 
een riviertje gemeanderd door de lieflijke weide en bij de brug stond een 
oeroude beuk (Houderinge, De Bilt). Een sprengkop kreeg een Mariabeuk 
(in katholieke streken) en twee sprengkoppen kregen Adam en Eva beuken 
(Molecaten Hattem) (Adam en Eva: eik en beuk bij kasteel Soelen, zo sterk 
met elkaar verstrengeld).

Bomen met elkaar laten vergroeien
De eiken aan de beek van Beekhuizen zijn geen natuurverschijnselen, maar 
door mensen geplante bomen. Een enkele eik is twee keer zo dik als twee 
andere die samen zijn vergroeid en als Philemon en Baucis door het leven 
gaan1. De enorme eikenstam moet wel dateren uit de duistere middeleeu-
wen, toen misschien recht werd gesproken onder de boom bij de beek, al-
thans daar wil de boom ons aan herinneren. Welk verhaal de planter, moge-
lijk  Baron van Spaen, wilde vertellen is niet bekend, maar de extra dikke eik 
die vermoedelijk uit meerdere bomen is samengesteld, wil ook wijzen op de 
eerbiedwaardigheid en het  speciale van de plek, de genius loci.
Een aantal duizendjarige eiken, linden beuken, dennen en taxusbomen zijn 
maximaal 250 jaar geleden geplant. Vanaf het begin van de landschapsstijl tot 
circa 1920 zijn de samengestelde bomen geplant, die met de tijd alleen maar 
kolossaler zijn geworden. Ouderdom was nog niet genoeg, ze kregen nog 
meer betekenis: er werden apostelbomen gemaakt: twaalf bij elkaar gebon-
den beukjes moesten met elkaar tot een boom vergroeien. Bovendien wer-
den ook wel cirkels van twaalf bomen - meestal beuken - geplant.  Omstreeks 
1850 was deze mode een ware rage geworden.
 
Zorg voor behoud
J.D. Zocher jr. liet samengestelde bomen planten, die eruit moesten zien als 
hakhout of als oeroude bomen in al zijn parken. Hij heeft ze ook getekend, 
bij voorkeur op een heuveltje bij een brug. Dat hij bijzondere plantpraktijken 
toepaste, is beschreven in een artikel over hem uit 1887.2 Aan de kastanjes 

aan weerszijden van de toegangsweg tot het huis 
Leiduin te Aerdenhout is te zien dat ook Springer 
in 1921 die praktijk nog toepaste. 
In het boek Bijzondere bomen in Nederland, 250 
verhalen, is een twintigtal vermeld onder de noe-
mer ‘boomboeket’. De kenmerken van samenge-
stelde bomen zijn vermeld in een artikel in Arbor 
Vitae. Twee teksten zijn gevonden3 die bewijzen 
dat de praktijk om bomen bij elkaar te binden en 
samen te laten vergroeien daadwerkelijk is toege-
past; nu wordt het tijd om genetisch onderzoek te 
doen om te bewijzen welke bomen al dan niet uit 
verschillende exemplaren zijn samengesteld. 
Mijn grote zorg is dat bij uitval van een enkele 
stam van een samengestelde boom, vaak de hele 
boom wordt verwijderd. Maar nog lastiger is dat 
er geen reële vervanging is voor de boom die dan 
uiteindelijk toch dood gaat. Geen kweker heeft ge-
schreven hoe hij in de praktijk de bomen ‘maakte’, 
die vele samengestelde bomen die onze land-
schapsparken nog sieren en het karakter ervan be-
palen. We zijn allemaal gevoelig voor oude bomen 
en die komen niet spontaan terug door slechts 
jonge te planten. Er moeten veel meer inspan-
ningen worden gepleegd voor behoud en, indien 
niet meer te redden, herplant van  samengestelde 
bomen.

1  Frank Moens (red.) Bijzondere bomen in Nederland, 
250 verhalen, Bomenstichting, Boom Amsterdam, 
2010, p.143.

2  Wim Meulenkamp, Lisette Coenen, De twaalf 
Apostelen  als semi-religieus motief in de tuinkunst, 
Cascade, Bulletin voor tuinhsitorie, nr 1 2004, p.34-44.

3  Lucia Albers, Bijzondere boomvormen. Arbor Vitae,  
jg 20, aug 2010.

Gemanipuleerde tijd,
 gemaakte ouderdom

Ouderdom heeft verval en vergankelijkheid in zich, maar ook bezonkenheid, wijsheid en edelmoe-

digheid van geslacht op geslacht. De behoefte om de geschiedenis te beleven, het navoelen en 

kunnen aflezen van een lange historie is niet alleen van deze tijd, maar leefde ook heel sterk in de 

negentiende eeuw. Met ouderdom werd gespeeld door de aanplant van samengestelde bomen.
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Kader: ‘Niets staat vast’
Priona Tuinen

De imposante bomen staan er nog en de sfeer is als 

vanouds. Maar de mannen die de Priona Tuinen tot een 

paradijsje maakten zijn overleden: Anton Schlepers in 

1993 en Henk Gerritsen in 2008. Om het voortbestaan 

van de tuinen te garanderen werd de Stichting Priona 

Tuinen benoemd als erfgenaam. “We hebben een plek 

geërfd, en een manier van tuinieren.”

Heilien Tonckens is één van de bestuursleden van 
de Stichting Priona Tuinen. “In 1986, ik had inder-
tijd een kwekerij van wilde planten, bezocht ik de 
tuinen voor het eerst. Een feest van herkenning. 
De manier van tuinieren van Henk en Anton sloot 
aan op waar ik zelf mee bezig was.” 

Hoogtijdagen
Sindsdien kwamen Tonckens en Gerritsen elkaar 
regelmatig tegen. “Ik stond elk jaar op Bingerden, 
Henk zei dan altijd dat hij mijn grootste klant 
was. Hij wist te waarderen wat ik bij me had.” Op 
open dagen leidde Heilien bezoekers rond door 
de  Priona Tuinen, een taak waar Henk niet dol op 
was. Het waren hoogtijdagen voor het tuinieren in 
het algemeen, herinnert Tonckens zich. “In de  jaren 
tachtig verschenen de boeken van Elisabeth de Les-
trieux en Henks boek ‘Spelen met de natuur’; ver-
volgens hadden de boeken die Piet Oudolf en Henk 
 Gerritsen samen schreven grote invloed.” 
Toen Henk later ziek werd spraken Henk en Heilien 
er over hoe het verder zou moeten met de tuinen 
als Henk er niet meer was. “Hij had daar uitgespro-
ken ideeën over, met name over uitbreiding waar 
hij zelf niet aan toe was gekomen. Ineens ging het 
begin 2008 slechter met hem. In korte tijd is toen 
de overdracht geregeld. Waarbij Henk vanaf zijn 
ziekbed meepraatte. De maandag erop zat hij al-
weer buiten een sigaretje te roken. Hij heeft nog 
geleefd tot november dat jaar. Dat gaf hem de tijd 
zijn boek ‘Buiten is het Groen’ af te maken, waarin 
zijn ideeën over tuinieren vastgelegd zijn.”

Exploitatie
Hoe de tuin verder beheerd en ontwikkeld zou 
moeten worden, is dan ook geen grote vraag. Het 
boek fungeerde als ‘groen testament’, en vrijwilli-
gers die soms al jaren in de tuinen werkten zetten 
hun werk voort. Het punt is hoe het onderhoud 
van huis en tuinen gefinancierd moet worden. “Er 
is achterstallig onderhoud aan de gebouwen. Het 
is heel anders als je ergens woont en tuiniert, op 

een dag het hek opent, koffie en thee zet en iedereen uitnodigt. Wij doen 
dat op afstand; wie begeleidt en betaalt dat? Het lukte Henk al niet om dat 
alleen met tuinbezoek rond te krijgen. Het eerste jaar na zijn dood is door 
alle betrokkenen met man en macht gewerkt om een organisatie op poten te 
krijgen. Het tweede jaar is gekozen om de tuinen nog maar beperkt open te 
stellen, zodat bezoekers de tuinen op hun mooist kunnen zien en het onder-
houd naar de open dagen toe kan werken. Adviseurs zoals zielsverwant Mark 
Brown geeft workshops in de tuin, en Marres, Centrum voor Contemporaine 
Cultuur in Maastricht, onderzoekt nieuwe manieren om een grotere groep 
van bezoekers aan de Priona Tuinen te binden.”
“De mensen die in de tuin werken, leggen hun eigen persoonlijkheid erin, 
zonder dat dat afbreuk doet aan Henks werk. Wij hebben zijn erfenis gekre-
gen in de vorm van een plek, plus een boek met uitleg over zijn manier van 
tuinieren. Henk heeft gezegd: niets staat vast. Natuurlijk: de oude bomen, 
de oude heg, die moeten blijven. Maar de tuinen moeten geen museum zijn. 
Een tuin moet leven en groeien.”  

Priona Tuinen
Schuineslootweg 13
7777RE Schuinesloot
info@prionatuinen.com
www.prionatuinen.com
De Priona Herfstdagen zijn in 2010 op 16 en 17 oktober. 

Een bezoek aan de Priona Tuinen is goed te combineren met een bezoek aan de 
nabijgelegen tuinen van zijn inspirator Mien Ruys. 
In het najaar vindt in het Garden Museum in Londen een expositie plaats over 
Henk Gerritsen, Ton Terlinden, Piet Oudolf en Rob Leopold. Zie voor data en 
tijden t.z.t. www.gardenmuseum.org.uk.

Heilien Tonckens: “De manier van tuinieren van Henk en Anton sloot aan op waar ik 
zelf mee bezig was.”

Boven: “Wij hebben zijn erfenis gekregen in de vorm van een plek.”
Rechts: “Henk heeft gezegd: niets staat vast. Een tuin moet leven en groeien.”
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Tekst en fotografie - Hanneke Jelles
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Nadat de vestingwerken van steden als bescherming waren achterhaald, 
kregen ze andere functies. In Schoonhoven werden ze vanaf 1827 geleidelijk 
aan geëgaliseerd en deels met bomen beplant en van wandelpaden voorzien. 
Wandelen (‘flaneren’) werd in die tijd een populair onderdeel van stedelijk 
wonen. In 1874 werd bij wet geregeld dat een deel van de stedelijke wallen 
als stadspark diende te worden ingericht. Leonard A. Springer (1855-1940) 
was, naast vader en zoon Zocher, de tuinarchitect die voor tal van stadswal-
len ontwerpen heeft gemaakt. Zijn ontwerp voor het park op een deel van de 
voormalige vestingwal en een van de bastions van Schoonhoven werd in 1918 
gerealiseerd. Een kleine eeuw later was duidelijk dat aan een flinke opknap-
beurt niet viel te ontkomen. De vraag was: hoe om te gaan met de historische 
waarde van dit Springerbolwerk?

In de geest van…
De locatie bood Springer mogelijkheden zijn ontwerp van de schilderachtige 
elementen te voorzien waar hij zo van hield. Zo werd de vestinggracht een 
‘meanderende rivierarm’ en creëerde hij vloeiende paden. Bomen en hees-
tergroepen ontwikkelden zich na 1918 tot een dichte begroeiing. Er ontstond 
een natuurlijke rijkdom aan vogels en planten, maar onderhoud en beheer 
werden steeds problematischer.
In 2005 gaf de gemeente bureau SB4 opdracht voor een renovatieplan. In een 
intensieve samenwerking met de gemeente en de Werkgroep Springerpark 
Schoonhoven, een groep belangstellende en deskundige burgers, is een visie 
uitgewerkt met drie speerpunten. 1) Herstel van de wandeling zoals die in het 
ontwerp van Springer was uitgewerkt. 2) Herziening van de relatie park en 
stad. 3) Vernieuwing van de detaillering. In januari 2007 kregen de burgers 
van Schoonhoven het definitieve renovatieplan gepresenteerd, gevolgd door 
de herinrichting vanaf november. 

Hoge kwaliteit
In het renovatieplan is uitgegaan van de sfeer die Springer voor ogen stond, 
gecombineerd met eigentijdse bruikbaarheid en praktisch onderhoud. Het 
ontwerp voorzag in twee hoofdingangen, bij de Oude Haven en bij de Wal. 
Beide zijn vernieuwd en geaccentueerd. Het aanbrengen van een gemetselde 
trap als beëindiging van één van de straten vanuit de stad, is fraai maar ook 
functioneel vanwege de fietswerende werking. Met een muurtje is de begren-
zing van het park geaccentueerd. 
Het oorspronkelijke padenstelsel met twee hoofdpaden op verschillende 
 niveaus en voorzien van halfverharding, is weer duidelijk zichtbaar. De paden 
voeren langs afwisselende beplantingen, grote en kleine ruimtes met open-
heid of beslotenheid, variaties in licht en donker. Het bomenbestand werd 
strategisch gedund, de heesters vernieuwd. Daaronder ook boerenjasmijn, 
die als vanouds bedwelmend geurt op warme zomerdagen. Een verdiept 
 liggende rotspartij is als karakteristiek element gehandhaafd maar opnieuw 
beplant. Van de bijbehorende brug zijn de leuningen gereconstrueerd.  Samen 
met de inrichting van het bastion als rust- en uitzichtplek is het één van de 
mooiste onderdelen van dit Springerpark. De grote bol op het bastion en de 
in de ruimte geplaatste speeltoestellen van roestvast staal zijn een verwijzing 
naar Schoonhoven als Zilverstad.
Als wandelaar ervaar je het streven naar kwaliteit, zorgvuldigheid en eenheid. 
Met goed structureel jaarlijks onderhoud is het park een tweede toekomst 
tegemoet gegaan, tot plezier van inwoners en bezoekers.

Tekst en fotografie - Julia Voskuil

De stad Schoonhoven had op 24 mei 2008 een feestje te vieren. Toen werd het 

gerenoveerde ‘Stadspark’ weer open gesteld. Dit park ontstond op een eeuwenoud 

vestingwerk en werd in 1918 naar ontwerp van Springer als park ingericht volgens 

de landschapsstijl. Schoonhovenaren hechten aan hun stadspark, ook voor diverse 

activiteiten. Toen duidelijk werd dat aan een grondige renovatie niet te ontkomen 

viel, heeft de Monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting een 

 adviserende rol gespeeld. Het Springerpark kreeg een nieuwe toekomst!

Van vestingwerk tot 
vernieuwd Springerpark

Het bastion als uitzichtpunt en ontmoetingsplek, met ‘zilveren’ 
bol en groep speeltoestellen.

Eén van de twee vernieuwde hoofdingangen.

 Doorzicht via het hoofdpad langs de vroegere vestinggracht. 
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Springerpark: het pad langs het water. 
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“ De Victoriakas is mijn favoriete stek. Zelfs in januari krijg je het gevoel dat het 
er lente is. Daar, maar ook elders, is de historie van de Hortus goed voelbaar. 
Kijk, dit randje; glad van al die jaren dat m’n voorgangers en ik er met de 
tuinslang langsschuren. Elk plekje vertelt een verhaal.”

Theo Teske, verantwoordelijk voor de ‘lage vleugel’ in de kassen van de 
Hortus botanicus, Leiden.
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Ecokathedraal: 
eindeloos durend proces

Historie
Rond 1700 gaf Albertina Agnes opdracht aan Daniël Marot om een ontwerp 
te maken voor het landgoed Oranjewoud. Marot ontwierp een landgoed dat 
bestond uit drie kamers (de Hof, de Overtuin en de Noordelijke Aanleg) in 
een voor die tijd moderne formele (barokke) stijl. De Noordelijke Aanleg 
betrof een sober aangelegde tuinkamer waarbij de aan weerszijden van de 
zichtas, de Prinsenwijk (het Grand Canal), gelegen tuindelen bestonden uit 
hakhoutbossen. Deze hakhoutbossen werden omzoomd door met eiken be-
plante lanen. Landgoed Oranjewoud was na deze eerste inrichting een over-
zichtelijk langgerekt landgoed met een zeker voor Friese begrippen formida-
bele zichtas van circa 3,5 kilometer.
Rond 1800 werd in opdracht door de bekende tuinarchitect Ph. Schonck een 
nieuw tuinontwerp gemaakt voor de Hof en de Overtuin in de landschaps-
stijl. De Noordelijke Aanleg van het landgoed Oranjewoud bleef grotendeels 
onveranderd. Uitsluitend de direct aan de Hof grenzende tuindelen van de 
Noordelijke Aanleg ondergingen een wijziging in de landschapsstijl.
De Noordelijke aanleg raakte in de twintigste eeuw geleidelijk in verval. Een 
deel van het hakhoutbos werd in de tweede wereldoorlog omgevormd tot 
weiland. En in de jaren tachtig werd een in 1870 aangelegde ontsluitings-
weg door het oostelijke deel hakhoutbos nog eens verlegd. Veel bewoners 
en  bezoekers van Oranjewoud herkenden eind twintigste eeuw de nog  reste-

Landgoed Oranjewoud; 
constant veranderen

In 2004 is, in samenhang met de 
bouw van het museum Belvedère, de 
‘Noordelijke Aanleg’ van het landgoed 
Oranjewoud (gemeente Heerenveen) 
gereconstrueerd. De gekozen aanpak voor 
de reconstructie betrof niet uitsluitend 
het restaureren van het oorspronkelijke 
landgoed, maar ook het uitbreiden 
daarvan en het doorvoeren van een aantal 
veranderingen binnen de oorspronkelijke 
aanlegstijl. Deze aanpak past in een 
‘traditie’ waaruit blijkt dat de houdbaarheid 
van een aanleg doorgaans beperkt is tot 
circa honderd jaar. 
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Tekst - Marian Lenshoek

Fotografie - Philippe Vélez McIntyre
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Een eindeloos project dat wordt bepaald door de 
tijd. Sinds de jaren zeventig is kunstenaar en filo-
soof Louis Le Roy in Mildam (Friesland) bezig met 
de bouw van zijn ‘Ecokathedraal’. Met afgedankte 
bouwmaterialen die hij van de gemeente krijgt, sta-
pelt Le Roy op kunstige wijze complexe construc-
ties. Alles met de hand, zonder gebruik van cement 
of machines. Met zijn levenswerk laat Le Roy zien 
dat menselijke energie en creativiteit ook onafhan-
kelijk kan zijn van moderne efficiency en techniek. 
De natuur en de zwaartekracht krijgen de vrije hand 
in dit proces tussen mens en natuur. 

De visie van Louis Le Roy is beschreven in ‘Natuur, 
Cultuur, Fusie’, uitgegeven door NAi Uitgevers/ 
Publishers in Rotterdam en te bestellen bij  
www.boekiewoekie.com.

Tekst -Hanneke Jelles

rende delen van de Noordelijke Aanleg niet meer 
als een onderdeel van het landgoed Oranjewoud.

Reconstructie en bouw museum
Landschapsarchitect Michael van Gessel kreeg in 
2002 opdracht van Staatsbosbeheer om de Noor-
delijke Aanleg te reconstrueren. Directe aanleiding 
was de wens van de stichting Belvedère om die ook 
als prominente bouwlocatie te gebruiken voor een 
museum voor moderne Friese kunst. Van Gessel 
moest in de reconstructie dus ook een goede in-
passing voor de beoogde bouwlocatie maken. 
Het ontwerp van Van Gessel voorzag niet alleen 
in het herstel van het hakhoutbos en de voor een 
groot deel verdwenen lanen langs de Noordelijke 
Aanleg. Hij voegde een vierde kamer aan het land-
goed toe, waardoor het museum een volwaardige 
plaats kreeg binnen het (uitgebreide) landgoed. 
Binnen de Noordelijke Aanleg werd het Grand 
Canal voorzien van flauwe, met gras begroeide 
taluds. Het voorheen aaneengesloten hakhoutbos 
werd opgedeeld in 14 vakken (aan beide zijden 
van het Grand Canal zeven vakken) gescheiden 
door sloten. Binnen het ontwerp werd, als nieuw 
element uit de aanpalende nieuwbouwwijk Skoat-
terwâld (ontwerp Kuiper Compagnons 1998) een 
op de NAP-nullijn geprojecteerd voetpad ingepast. 
Het museum Belvedère (architect E. Schippers 
INBO 2004) is over het Grand Canal gebouwd, 
waarbij het deel boven het water in glas is uitge-
voerd en daarmee de zichtlijn over het water niet 
onderbreekt.
Niet alleen het museumgebouw (BNA-gebouw 
2006) en de tentoongestelde kunst zijn een bezoek 
meer dan waard, maar ook het landgoed (vrij toe-
gankelijk met uitzondering van de Hof) verdient 
een bezoek.
Met de ingrijpende reconstructie en vernieuwingen 
moet de Noordelijke Aanleg er weer ongeveer een 
eeuw tegen kunnen, is de wens van allen die  samen 
met Staatsbosbeheer aan dit project  hebben 
 meegewerkt.

>

Tekst - Auke Boersma, Staatsbosbeheer

Fotografie - Staatsbosbeheer

Bron historische kaarten: Tresoar

 De ontwikkeling van Oranjewoud in 1698, 1813, 1832, 2003 en in 2004. 

De foto, genomen richting landgoed, laat duidelijk zien 
dat het over het ‘grand canal’ gebouwde museum de 
zichtas niet onderbreekt.

Beeld vanuit huize Oranjewoud in 
noordelijke richting; richting museum 
Belvedère in voorjaar 2005, kort na de 
reconstructie en bouw van het museum. >
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Volksparken zijn allemaal ontworpen en aangelegd 
aan het eind van de negentiende of het begin van 
de twintigste eeuw, tot in de jaren vijftig. Gemeen 
hebben ze dat uitgangspunt dat de arbeider erdoor 
verheven moest worden. Hij en zijn gezin zouden 
zich daar kunnen vermaken in hun schaarse vrije 
tijd door buiten, in een leerzame, groene omgeving 
gezondheid op te doen. Vaak werden ze door een 
grootindustrieel aan de burgerij geschonken. Deze 
filantropie was niet geheel gespeend van eigenbe-
lang, want wanneer de arbeiders gezond zouden 
zijn en van de fles af zouden blijven, zou dat de 
productie ten goede komen.

Voorzieningen
Inmiddels zijn er 23 volksparken gevonden in Ne-
derland. Bijvoorbeeld het Volkspark in Enschede 
dat door Van Heek werd geschonken. Van Heek 
was een liberaal, die een staking voor loonsver-
hoging rustig vijf maanden uitzat om vervolgens 
geen cent méér te betalen. En het Volkspark in 
Zaandam, dat door houthandelaar Corver van 
Wessem werd aangeboden ter gelegenheid van 
zijn veertigjarig huwelijk, of het Stadspark in 

Behoud volksparken 
als Gesamtkunstwerk

Volksparken zijn aangelegd om de arbeider zowel geestelijk als lichamelijk 

te verheffen. Norfried Pohl, die op dat onderwerp promoveerde, stelt dat 

het om parken gaat met brede wandeldreven en ligweiden en met als bij-

zonderheid dat er recreatieve en educatieve voorzieningen bij horen: voor 

sportbeoefening, horecabezoek en culturele manifestaties op het gebied 

van muziek en toneel.1 Studente Taal-en Cultuurstudies Christie Weduwer 

liep stage bij de NTS. Zij doet onderzoek naar volksparken in Nederland 

en pleit voor integraal behoud van deze groene monumenten.

 Groningen, cadeau gedaan door de aardappelmeelfabrikant Scholten. Al 
deze parken zijn ingericht om het volk te verheffen en het te vermaken met 
deugdzaam vertier. Die voorzieningen voor sport, horeca en educatie zijn 
dus onlosmakelijk verbonden met het begrip volkspark. 

Samengesteld karakter
Uit diezelfde periode na de industriële revolutie stamt ook het begrip 
 ‘Gesamtkunstwerk’. Dit begrip uit de kunstgeschiedenis gebruikt men 
voor een kunstwerk dat bestaat uit meerdere onderdelen, die vaak uit 
 verschillende kunstdisciplines afkomstig zijn. Niemand zou het in zijn hoofd 
 halen om bij een restauratie van het Jachtslot op de Hoge Veluwe - toch 
een  Gesamtkunstwerk pur sang - Berlages meubilair en servies weg te doen 
 ‘omdat het zo lelijk is’. Het gaat hier niet om mooi of lelijk: hoe is het ooit 
bedacht, dat moet het uitgangspunt zijn.
Bij groene objecten denkt men echter nog niet in deze lijn. Toen men het 
volkspark de Leidsche Hout wilde restaureren, moest er een zware strijd wor-
den gevoerd om voor de sportvelden en de ligweide ook de monumenten-
status te verkrijgen. Dat is na lang overleg gelukt, al werd het beroep op de 
historische en sociaal-culturele samenhang aanvankelijk verworpen met het 
argument dat gedachtegoed geen monument kan zijn. 
Meer algemeen bewustzijn dat een Volkspark zijn waarde als erfgoed mede 
ontleent aan dat samengestelde karakter en in feite als een Gesamtkunstwerk 
kan worden beschouwd, zou helpen. Wanneer een aanvraag wordt gedaan 
om zo’n volkspark de monumentenstatus te geven, kijken plaatselijke over-
heden nog te veel naar losse onderdelen. Wat men ‘bijzonder’ vindt, mag 
monument worden, wat ‘gewoon’ wordt gevonden niet.

Authenticiteit bewaren
Een volkspark in al zijn onderdelen voortaan als één geheel beschouwen: zo is 
er nog een kans de authenticiteit van volksparken te bewaren. Dat zou winst 
zijn, omdat aan die met elkaar samenhangende voorzieningen nog steeds 
 behoefte is. Volksparken worden misschien ouderwets gevonden en te arbeids-
intensief qua onderhoud. Maar het schrikbeeld dat een eigentijdse variant als 
het MFO-park in Zürich in Zwitserland oproept, moet toch iedereen overtuigen 
van het belang om volksparken als cultureel erfgoed te bewaren.
Het MFO-park (MFO staat voor Maschinen Fabrik Oerlikon) is een van de 
vier parken die gepland waren in nieuwbouwwijk neu-Oerlikon. Ontworpen 
door Burckhardt + Partner und Raderschall Architekten werd het in 2001 aan-
gelegd op het terrein van die machinefabriek. Het is een monumentaal kunst-
werk, maar er is voor kinderen niets te doen. Blijkbaar is alleen gekeken naar 
zo min mogelijk onderhoud. Er is zelfs geen boom te bekennen. Het groen 
bestaat uit klimplanten, de vloer is belegd met gestampt glas. Als kunstwerk 
misschien geslaagd, maar het ‘volk’ is wellicht meer gebaat bij een goed on-
derhouden volkspark.

1  Pohl, Norfried E.L.: Der kommende Stadtpark, über urbane Grundbefindlichkeiten 
und die Einmischung der Natur, Proefschrift 1995, Eburon/P&L.

Tekst - Christie Weduwer Het Volkspark is het oudste park van Zaandam (1890); de beelden zijn van het einde 
van de negentiende eeuw. Rechtsboven: hedendaags gebruik met volksdansen.
Bron: Vrienden van het Volkspark.



w

- villatuinen -

tuinjournaal september 2010 - pagina 21

In de omgeving van Paleis Het Loo stonden diverse ambtswoningen voor 
de medewerkers van het Koninklijk Huis. Voor hoger geplaatst perso
neel soms een buitenplaats, maar ook als luxe villa met een grote tuin. 
Voor één van deze villatuinen hebben Mariska de Boer en Hanny van 
der Heide een tuinhistorische analyse en waardering met toekomst
visie opgesteld, in het kader van de afstudeeropdracht van de post HBO
opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed. Het betreft de villatuin gelegen bin
nen het lanenstelsel van Paleis Het Loo aan de Zwolseweg in Apeldoorn.  

Bijzondere plek
Op de luchtfoto is de karakteristieke ligging van de villatuin te zien. Koningin 
Wilhelmina liet in 19051906 in het ruitvormige lanenstelsel de villa met tuin 
aanleggen voor haar particulier secretaris. De tuin lijkt in een zeventiende
eeuws lanenstelsel te liggen. Uit de geschiedenis blijkt echter dat dit lanen
stelsel zich, mede door toedoen van Lodewijk Napoleon, stapsgewijs heeft 
ontwikkeld tot in de twintigste eeuw. 

Pleidooi 
herstel villatuin 
op Het Loo

U kent vast het ruitvormige 

lanenstelsel voor paleis Het Loo. 

In de periode 19051906 is in 

opdracht van Koningin Wilhelmina 

in dit lanenstelsel een villa gebouwd 

en een tuin aangelegd voor haar 

particulier secretaris, baron van Geen. 

Een villatuin op een bijzondere plek 

voor bijzondere mensen. 

Bijzondere bewoners
Baron van Geen, particulier secretaris van Koningin Wilhelmina, was de eerste 
bewoner van de villa. Hierna is de villa als ambtswoning in gebruik geweest 
van de Apeldoornse burgemeesters Quarles van Ufford en  Des Tombe. Vanaf 
1954 woonden de particuliere en eerste secretaris van Prinses Wilhelmina in 
de villa. Dit waren de heer Booy en mevrouw Booybarones van Randwijck.  
De heer Booy schreef samen met Prinses Wilhelmina het boek ‘Eenzaam maar 
niet alleen’. 
 
Tuinarchitectuur
De villatuin werd aangelegd in de gardenesk landschappelijke stijl en de 
 villa is gebouwd in chaletstijl. Beide hadden een stijlvol, maar ook informeel 
 karakter en vormden een visuele eenheid.
In het Koninklijk Huisarchief liggen tuinontwerpen van de heren H.J. Tiemens, 
H.T.W. Diekmann en H.J. Wind. Tiemens ontwierp de villa. Zijn ontwerp voor 
de tuin is niet uitgevoerd. De ontwerpen van Diekmann en Wind vormden 
samen de basis voor de uiteindelijke aanleg van de tuin. Het gerealiseerde 
 tuinontwerp kon worden herleid met behulp van oude foto’s, verhalen van oud 
bewoners en een gedetailleerde inventarisatie van de huidige situatie.  Ontwerp 
en aanleg waren gericht op een tuin met een besloten karakter. De structuur 
van de tuin was landschappelijk met natuurlijke en onnatuurlijke vormen. 
De aanplant van bijzondere solitaire bomen, verscheidene soorten heester
groepen en sierperken sloten hierop aan als een palet van kleuren en vormen. 
Villa en tuin sloten zowel in vormgeving als functioneel op elkaar aan en 
pasten in de toenmalige etiquette van de bovenlaag van de samenleving. 
De woonvertrekken van de bewoners hadden een uitzicht op het sier   
gedeelte van de tuin met slingerende paden waarover men wandelend van de 

Tekst - Hanny van der Heide en Mariska de Boer

Ontwerptekening H.J. Wind, 1905.  
Bron: Koninklijk Huisarchief, Den Haag.

Prentbriefkaart villatuin periode 1908-1914. 
Bron: Coda-archief, Apeldoorn.

 heesterborders en solitaire planten kon genieten. 
De werkvertrekken van het personeel lagen aan de 
andere kant van de villa, vlakbij de moestuin en 
de boomgaard.

Toekomst
De gardenesk landschappelijk aangelegde tuin en 
de vormgeving van het huis in chaletstijl  geven 
een goed beeld van de (tuin)architectuur in het 
begin van de twintigste eeuw. De villatuin is ver
wilderd, maar de oorspronkelijke aanleg is niet 
verstoord. Er zijn nog steeds tuinelementen aan
wezig uit de periode van de aanleg in 1906 en kort 
daarna. De huidige eigenaar van de villa, de Rijks
gebouwendienst, heeft de buitenkant van de rijks
monumentale villa grotendeels hersteld  conform 
de oorspronkelijke bouwplannen.
Wij pleiten er voor tevens de tuin te herstellen met 
als leidraad de structuur en de sfeer van de oor
spronkelijke tuinontwerpen, zodat er weer sprake 
is van eenheid tussen villa en tuin. Dit past ook in de 
traditie van de gereconstrueerde tuinen van Paleis 
Het Loo. Hierbij dient rekening te worden gehou
den met het toekomstige gebruik van villa en tuin. 
 
Het rapport is te lezen via 
http://library.wur.nl/WebQuery/catalog/lang/1933473.

Linksboven: Luchtfoto 
Paleis Het Loo met in het 
lanenstelsel de villatuin. 
Foto: Photo Holland, 
Apeldoorn.

Photo Holland-Apeldoorn
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Karaktervolle tuinen tijdens jubileumexcursie

Het dertigjarige bestaan van de NTs was aanleiding voor een tweedaagse excursie eind mei voor do-
nateurs naar Groningen en het Noord-Duitse Ammerland. Het was een echte NTs-excursie, tot in de 
puntjes verzorgd. We bezochten zes heel verschillende tuinen, bijzondere landschappen en kunst. 

De eerste tuin die we bezochten was van Jan Nauta en Sible de Blaauw in Slochteren. Zij bewonen al 
sinds hun studententijd een arbeidershuis in Slochteren. De tuin is organisch ontstaan. Dit is bijna niet 
te geloven, maar zij hebben van nature blijkbaar gevoel voor verhoudingen, zichtlijnen en kleur. Vervol-
gens zetten we koers naar Tuinfleur in Oostwold. Heel bijzonder met achter elkaar gelegen tuinen, die 
verschillen van karakter. Rika van Delden is een gepassioneerde tuinier. Opvallend was de perfecte staat 
van onderhoud van deze grote tuin, waarin haar echtgenoot Pieter twee kilometer hagen onderhoudt. 
De laatste tuin van de eerste dag lag in Winschoten bij Harry en Jannie Wubs-Bos. Deze tuin ligt op een 
zandafgraving en heeft een verval van vijf meter. Een knusse tuin met veel verrassingen.

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens het diner op landgoed Ekenstein maakte NTs-voorzitter Beline Geertsema de vrijwilliger van 
2010 bekend. Zeer terecht is de keus op Olly Hof gevallen. Sinds 1980 heeft zij op veel verschillende 
manieren haar energie ingezet voor de NTs. Enige dankbaarheid daarvoor was dus zeer op zijn plaats. 
De volgende dag bezocht de groep de tuin van dr. Wilhelm en Meike Diddens in Esklum, Ammerland, in 
Oostfriesland. Een hartelijke ontvangst in een tuin die zeer de moeite waard was. Ook deze familie barst 
van de energie en alles zag er onberispelijk uit.

IJver en doorzettingsvermogen
De reis leidde ons vervolgens naar Westerstede, Ammerland, naar de ‘woodlandgarden’ van dr. Eber-
hard Puhl. Tien hectare bos, ooit door zijn voorouders geplant in 1824. Het snoezige huis werd in 1948 
gebouwd en zijn moeder begon met het aanplanten van rhododendrons en azalea’s. Tot slot bezochten 
we in Rastede de tuin van Hilde en Wolfgang Haucke. Ook hier veel bewondering voor de ijver en het 
doorzettingsvermogen van de eigenaren. Het onderhoud wordt hen blijkbaar teveel, want de tuin is 
voorlopig niet meer te bezichtigen. Wij waren in elk geval erg blij dat we het nog mochten bewonderen.

Geurende rozen in Lottum en Baarlo

Een excursie in het teken van de roos. De deelnemers werden bij aankomst 
in het informatiecentrum Rozenhof op 9 juli verwelkomd met twee boei-
ende lezingen over de historie van de roos, kwaliteitsbewaking en het ver-
meerderen van rozen inclusief een demonstratie van het op juiste wijze 
oculeren. De lunch was een rozenfeestje met rozenwijn, salade met rozen-
blaadjes en rozentaart toe! Er was ruim tijd voor uitgetrokken wat gezien de 
tropische hitte geen overbodige luxe was.

Via het rosarium van Lottum met de nabij gelegen kwekerij, waar de moedi-
gen onder ons naar toe zijn gewandeld, ging het met een bus naar Baarlo. 
De bezochte tuin van de familie Zwinkels is een topper: een even even-
wichtige als verrassende structuur en schitterende borders. Helaas waren 
de rozen al uitgebloeid zodat we niet hebben kunnen genieten van de vele 
geurende rozen die zo kenmerkend zijn voor deze tuin. De gastvrije ont-
vangst compenseerde dit volledig. Helma van Vlerken: bedankt voor de 
organisatie!

Tekst - Patrick van Raemdonck

Tekst - Marjorie Gisolf-Smit

Tekst - Christie Weduwer 

Boven: Haucke’s Garten: veel bewondering voor het doorzettings-
vermogen van de eigenaren.

Links: Tuinfleur: opvallend was de perfecte staat van onderhoud.

Het op juiste 
wijze oculeren 
van rozen bij de 
Rozenhof in  
Lottum.

Verrassende 
structuur én schit-
terende borders  
in Baarlo.

Excursie Zuid-Limburg: een leven met kunst en natuur

Tijdens deze excursie bestond bijna de helft van het gezelschap uit leden 
van Open Tuinen België, als vervolg op een eerder gehouden Belgische 
 excursie naar de museumtuin van het Kasteel van Gaasbeek waar  donateurs 
van de NTs aan konden deelnemen.

Bij kasteel Wijlre werden wij ontvangen door eigenaar Jo Eyck. Hier ont-
dekken wij een enthousiaste en gepassioneerde spreker, kunstverzame-
laar, tuinliefhebber en levensgenieter. Het echtpaar Eyck heeft een interes-
sante visie op hun kasteel en kunstcollectie, het resultaat van vijftig jaar 
verzamelen.

Voor ons bezoek ligt de focus uiteraard op de tuinen. Een fantastisch uit-
gangspunt bij deze tuin van ongeveer drie hectare is dat de toegevoegde 
kunst geen geïsoleerde objecten zijn. De natuur is hier zo groots en be-
langrijk dat de kunst een uitgezochte plaats krijgt waar zij de natuur onder-
steunt en omgekeerd zodat er een echt gesamtkunstwerk ontstaat.

In de namiddag werden wij ontvangen door Bertie en Martin Bloemers in 
Voerendaal. Uitgangspunt in deze particuliere tuin is de organische vijver 
in het midden van de tuin. De rijke borders zijn het resultaat van jaren 
experimenteren met vorm en kleur met onder andere rozen, clematissen, 
salvia’s, geraniums, sedums, papavers, grassen en bijzondere planten.  
Deze romantische tuin met schitterende bloemborders met een overvloed 
aan vaste planten is ook een passend decor voor de keramische beelden 
van de gastvrouw.

Felicitaties voor de organisatoren en bedankt voor een fantastische ex-
cursie met twee inspirerende realisaties rond ‘een leven met kunst en de 
kunst van het leven’.

Een Gesamtkunstwerk op kasteel Wijlre.

Romantische tuin in Voerendaal met schitterende 
bloemenborders.

Fotografie excursies -  

Hanneke Jelles, Robert Jonker, 

Dorien Smit, Christie Weduwer



- opentuinencommissie -otc
opentuinen
commissie

Een plek om te bewaren

Tekst - Celia Egmond-De Vree

Fotografie - Lietje de Vree-Van den Bergh
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De tuin die haar moeder aanlegde is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Oude taxus- en buxusvormsnoei, 
een bijen- en kippenhuisje, bloemenborders en een grote moestuin. Sophies echtgenoot verzorgt de 
moestuin en de bijenkorven. Onder een oude Libanonceder is een spiegelvijver met een beeldhouwwerk 
van de vallende Pegasus, op de plek waar meer dan vijftig Britse Airbornes een tijdelijk graf vonden. 
Pegasus was hun embleem. Lopend door de tuin naar het kerkpad heb je een schitterend uitzicht over 
de glooiende uiterwaarden naar de meanderende Rijn met de brug.

Generaties lang tuinieren
Soms zijn er beslissingen waar ze echt over moet nadenken. “Kijk deze oude jeneverbes. Hij is veel te 
groot, niet in verhouding tot wat er omheen groeit. Ik heb hem al getopt, maar ben toch niet tevreden. 
Ik denk toch dat hij over een tijdje weg moet. Maar ik vind het moeilijk, omdat hij hier al veel langer 
staat dan ik.”

Op dit moment is Sophie niet helemaal tevreden over de tuin. “Ik heb veel te weinig tijd,” verzucht ze. 
Er is nog zo veel wat ze zou willen doen, maar het werk voor de Stichting ‘War Requiem-Bridge to the 
Future’ slurpt haar op. Toch moppert ze nooit op haar tuin. “Ik heb een team van goede mensen om 
me heen, die de tuin zo langzamerhand goed kennen, voor het grote snoeiwerk twee keer per jaar. En 
wekelijks is er de onvolprezen tuinman Henk van de Gronden. Hij nam het werk over van zijn vader die 
hier met mijn ouders in 1941 begon en is nu in zijn vijftigste seizoen vergroeid met deze plek. Weet je 
wat hij voor mij op het geboortekaartje van zijn kleinzoon had geschreven? ‘De toekomst van de tuin is 
verzekerd!’. Dat is toch een heerlijk idee!” 

De tuin van Sophie Lambrechtsen in Oosterbeek, tuin nr. 101 in de Open Tuinen Gids 2010, 
is uitsluitend na telefonische afspraak te bezichtigen.

Toen speelden de pastorie en het kerkje een belangrijke rol tijdens de zware 
gevechten die daar plaatsvonden, wel bekend uit de film ‘A Bridge too Far’ 
Moeder Kate ter Horst verzorgde in het huis honderden gewonde soldaten 
en dat leverde haar de bijnaam ‘Engel van Arnhem’ op. De kinderen brachten 
deze dagen in de kelder door. 
Na de oorlog pakte de familie zo goed en zo kwaad als het kon de draad van 
het gewone leven weer op. Sophies moeder vond het belangrijk dat de tuin 
weer de heerlijke plek werd die hij vroeger was en bracht er vele uren door. 
Maar ‘gewoon’ werd het paradijselijke plekje nooit meer na deze oorlogs-
ervaringen. Nog regelmatig wordt Sophie aan de bijzondere status herinnerd 
door het bezoek van hoogbejaarde Britse veteranen, die in de pastorie door 
haar moeder zijn verpleegd.

‘Even oppassen’
“Het is ook niet eenvoudig om een huis vol aangrijpende familiegeschiedenis 
te erven en evenmin een tuin”, vertelt Sophie. Ze balanceert tussen de oude 
dingen behouden en er je eigen draai aan geven. “Het wordt nooit zoals de 
tuinen die ik wel eens bij andere mensen bewonder. Daarvoor zijn de bomen 
en struiken al te oud. Maar ik tuinier met wat er is en natuurlijk met wat het 
hier doet. Het is zavelgrond, daar moet je mee leren werken”. Maar ze vindt 
het nooit bezwaarlijk om deze tuin vol historie te onderhouden: “Ik heb het 
gevoel dat ik er even op mag passen, dat mijn inzet maar tijdelijk is. Voor mij 
deed mijn moeder het en na mij weer iemand anders. Misschien komt mijn 
zoon hier ooit wonen, dan gaat hij verder waar ik gebleven was.” 

Het huis ligt er statig bij, iets verhoogd op 
de rand van de Veluwse morene en met 
een eeuwenoude kastanjeboom ervoor. 

Luiken voor de ramen, begroeid met 
druivenranken en rozen, precies zoals je je 
bij een oude pastorie voorstelt. De pastorie 
is van 1750, het ernaast gelegen kerkje van 
950. Sophie Lambrechtsen tuiniert dus op 

grond met geschiedenis. Ze groeide met 
haar broers en zussen op in het grote huis, 

onbekommerd en heerlijk spelend in de 
grote tuin. Tot september 1944. 

Dit artikel is een bewerking 
van een interview uit een 
boek dat volgend jaar 
verschijnt:
For ever green, Ouder 
worden met je tuin. 
Daarin vertellen 
tuinvrouwen en 
tuinmannen van 60+ 
tot ver in de negentig 
hoe zij met het ouder 
worden omgaan.Tot de 
geïnterviewden behoren 
gewone tuinliefhebbers 
maar ook de ‘grand old 
ladies’ van de Nederlandse 
tuinkunst.

De sfeervolle pastorie met de eeuwenoude kastanjeboom. Het uitzicht over de uiterwaarden herinnert aan de oorlog.

Sophie Lambrechtsen: “Ik heb het gevoel dat ik er 
even op mag passen, dat mijn inzet maar tijdelijk is”.

De oude jeneverbes is veel te groot en niet in 
verhouding tot wat er omheen groeit.
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De Carnegie Stichting, eigenaar van het Vredespaleis, heeft bij de 

gemeente Den Haag een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw 

van een bezoekerscentrum op het terrein van het Vredespaleis. Hiertoe 

moet een deel van de tuin worden opgeofferd, hetgeen ten koste gaat 

van de zorgvuldig nagestreefde symmetrie van de aanleg. Reden voor de 

Monumentencommissie om in actie te komen. 

Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

Architectonische tuinstijl
De tuinen van het Vredespaleis zijn een ontwerp van de Britse tuin- en land-
schapsarchitect Thomas Hayton Mawson. De tuin is rond 1913 aangelegd in de 
zogenaamde architectonische tuinstijl. Dat wil zeggen dat nadrukkelijk wordt 
gestreefd naar een grote eenheid van tuin en gebouw. 
De tuinaanleg rond het Vredespaleis wordt beschouwd als één van de belang-
rijkste vroege voorbeelden van de architectonische tuinaanleg in Nederland. 
Vanuit tuinhistorisch oogpunt is de tuin voor Nederland, maar ook internatio-
naal, dan ook van grote waarde. Vorm en betekenis zijn samengevoegd tot één 
geheel, opdat gebouw en tuin samen uitdrukking geven aan de vredesgedach-
te. Als het plan van de Carnegie Stichting wordt gerealiseerd, wordt het zicht op 
het Vredespaleis zowel vanaf het aangrenzende Carnegieplein als vanuit de tui-
nen in negatieve zin beïnvloed. Bij de planvorming werd door de stichting aan 
het aspect symmetrie kennelijk voorbijgegaan, en ook de gemeente Den Haag 
ziet, blijkens haar voornemen tot goedkeuring van het plan, geen bezwaren.

Integraal behoud
De Monumentencommissie huldigt de opvatting dat integraal behoud van 
de tuin, inclusief behoud van de symmetrie ervan, een primaire voorwaarde 
vooraf zou moeten zijn. Gezien de monumentale status van de tuin en de cul-
tuurhistorische waarde heeft de Monumentencommissie een zienswijze tegen 
dit plan ingediend. Met het verzoek om geen vergunning te verlenen aan het 
bouwplan, of het plan zodanig te herzien dat recht wordt gedaan aan de tuinen 
van het Vredespaleis. Bovendien heeft zij bezwaar aangetekend tegen afgifte 
van een Monumentenvergunning.

Noot: bij dit artikel is gebruik 
gemaakt van gegevens ontleend 
aan het artikel ‘De tuinen van het 
Vredespaleis in Den Haag naar een 
ontwerp van Thomas Hayton Maw-
son’, geschreven door Edward W. 
Leeuwin, Nederlands Jaarboek voor 
de Geschiedenis van Tuin-en Land-
schapsarchitectuur deel 3/1997, een 
uitgave van Architectura & Natura.

Bouw bezoekerscentrum bedreigt tuinenVredespaleis

Kasteel met tuinen en historische dorpskern
“Arcen laat zich niet ombulldozeren”, kopte een Volkskrantartikel, dat ter sprake kwam in de Monumen-
tencommissie. Geen concrete vraag van bewoners, maar interessant genoeg om uit te zoeken.
Er ligt een plan van de gemeente Venlo voor de bouw van een MFA (Multifunctionele Accommodatie: een 
grootschalig, volumineus gebouw met voorzieningen zoals school, bibliotheek, sport en verenigingen) 
tussen kasteel Arcen en de historische dorpskern. Een plan dat volgens het burgerinitiatief ‘Red Arcen’ 
onverstandig is, omdat het gaat om het vernietigen van Limburgs cultuurhistorisch erfgoed en aantasting 
van een historische plek. Bovendien is sprake van een ondeugdelijke ruimtelijke en financiële onderbou-
wing en gebrek aan mogelijke alternatieven. De actie richt zich vooral tegen de locatiekeuze. 
Het grootste deel van de bevolking is tegen, en er is ook (landelijke) steun van buiten het dorp. Toch is in 
december 2009 de bouwvergunning verleend. De tweehonderd bezwaren die waren ingediend tegen dit 
bouwbesluit, zijn afgewezen. Hier zal beroep tegen worden aangetekend.

Visuele eenheid
De kasteeltuinen in Arcen zijn niet rechtstreeks in het geding en zij zijn ook niet historisch, maar meer 
een ‘themapark’. Toch heeft de NTs, net als een aantal andere organisaties, aan B&W van Venlo een brief 
gestuurd voor heroverweging van dit besluit:
“De historisch gegroeide samenhang van het Kasteel in Arcen, zijn tuinen en de dorpskern vormen een 
visuele eenheid van cultureel erfgoed.
Net als de Nederlandse Kastelenstichting signaleren wij, dat in toenemende mate de bedreiging van cul-
tuurhistorisch erfgoed, zowel rood als groen, voortkomt uit versnippering en verrommeling van de directe 
historische omgeving. 
En met de Bond van Heemschut zijn wij het eens dat dit gebied een zo hoge cultuurhistorische en land-
schappelijke waarde heeft dat nieuwbouw aldaar deze waarden onherstelbaar zal aantasten.”
De NTs heeft B&W dringend verzocht hun besluitvorming te herzien. Ook heeft zij aangeraden cultuur-
historisch onderzoek te laten verrichten en daarbij de NTs-expertise aangeboden. Tot nu toe heeft B&W al-
leen aangeboden de plannen nog eens toe te lichten. Tegen het besluit van de gemeente heeft ‘Red Arcen’ 
intussen eind juni beroep aangetekend bij de Rechtbank in Roermond.

Steun Monumentencommissie voor behoud  
historisch ensemble van rood en groen in Arcen

Nieuwbouw desastreus voor 
historische waarde Arcen.

‘Arcen’, een historisch dorp in Noord-Limburg, vooral bekend van Kasteel Arcen en zijn beroemde 

tuinen, is een bijzondere casus van de Monumentencommissie. Hier is geen sprake van bedreiging 

van een karakteristieke tuin, maar van aantasting van een historisch ensemble van kasteel, tuin, dorp 

en omringend landschap. Beschermen wordt hier breed opgevat.

Tekst - Anneke Meijsen

Fotografie - Picasaweb,  

Wikimedia, Flickr.com
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Arend Jan van der Horst, al bijna veertig jaar werkzaam als - bekende - tuinarchitect en één van 
de grondleggers van de NTs, neemt ons in zijn boek mee naar een aantal van zijn ontwerpen 
van de afgelopen tien jaar. De getoonde tuinen zijn ingedeeld naar verschillende stijlkenmer-
ken: architectonische, romantische, spirituele, klassieke of landelijke tuinen. Daarnaast zijn 
alle gepresenteerde tuinen voorzien van heldere achtergrondinformatie, prachtige foto’s van 
Cees Roelofs, tekeningen en plattegronden. Dit alles tezamen maakt het een zeer toegankelijk 
en tegelijk inspirerend boek voor iedereen die meer wil weten van de tuinen van de hand van 
Arend Jan van der Horst. 

Movements in Green
Conceptuele tuinarchitectuur
Arend Jan van der Horst
ISBN 978-90-8989-043-6
€ 59,95, 192 pagina’s
Uitgeverij Terra

Movements in Green

Conceptuele tuinarchitectuur

Tekst - Caroline de Koning

Woellust en Welgelegen - Tuinen en tuinieren in Groningen
Zowel de interessante geschiedenis als de meeste recente ontwikkelingen op tuingebied in 
de provincie Groningen treft u aan in deze uitgave. Diverse auteurs schreven artikelen op hun 
eigen kennisgebied, ruim aangevuld met foto’s, oude ansichtkaarten en ander beeldmateriaal 
uit verschillende archieven en collecties. Een heel gevarieerd boek over park en stadstuin, 
kloostertuin en hortus, kruidentuin en Prinsenhof is het resultaat. De veelheid en rijkdom van 
tuinen en tuinieren in Groningen komen in deze bundel tot uitdrukking. 

Woellust en Welgelegen - Tuinen en tuinieren in Groningen
IJnte Botke en Herman Maring
ISBN 978-90-77487-76-1
€ 25,--, 144 pagina’s
Uitgeverij Kleine Uil

NTs Open Tuin Eigenaren (nr. 146 in de gids) Meinoud en Jeannette Dijkema doen in dit boek 
verslag van de beleving van hun tuin gedurende een heel jaar. In het boek wordt u meegeno-
men op een wandeling door de 6000m2 grote tuin en leest u verhalen over de herkomst en 
kenmerken van en persoonlijke bevindingen bij bomen, heesters en vaste planten die hun 
plek in deze tuin hebben gevonden. De verhalen worden omgeven door vele mooie foto’s. Een 
bijzonder boek van mensen met een passie voor hun tuin waarin de lezer wordt toegelaten.

Een reis door mijn tuin
De Mariënhof
ISBN 978-90-79919-05-5
€ 24,95, 128 pagina’s
Uitgever Media Invita

Een reis door mijn tuin

De Mariënhof

L.S.

In uw blad las ik een artikel van uw Monumentencommissie “Het Wantijpark in 
Dordrecht”. Aangezien ik vijftien jaar als chef van de hoofdafdeling Plantsoenen 
e.a. betrokken ben geweest bij het onderhoud van dit “ Volkspark” meen ik er 
goed aan te doen u enig commentaar te schrijven bij uw artikel.

Dhr. Tersteeg moest een park ontwerpen op een oud z.g. balken-gaten terrein in 
de Biesbosch. Op dit terrein had Dordrecht lange tijd plaatsen aangelegd voor 
“het bewateren” van geïmporteerde boomstammen uit Frankrijk en Duitsland. 
Bij het opheffen van de genoemde balkengaren en het dempen daarvan heeft 
men waarschijnlijk te weinig rekening gehouden met de ongelijke zetting en in-
klink van de grond. Met plaatselijk sterke inklink van het maaiveld werd in latere 
jaren de parkbeheerder geconfronteerd. 

Het is mij niet bekend of dhr. Tersteeg aan de opdrachtgevers van dit ge-
vaar melding heeft gemaakt en of hij bij het ontwerp hiermee rekening heeft 
 gehouden. De heer Tersteeg diende bij het ontwerp bij de soortenkeuze van de 
gewassen uit te gaan van het feit dat in de crisistijd van de 30’er jaren de boom-
kwekers  verlost moesten worden van de z.g. winkeldochters, d.w.z. van moeilijk 
verkoopbare producten.* Dit was één van de voorwaarden voor de subsidie van 
het rijk. Het plantsortiment van het park werd mede hierdoor bepaald. 
Sommige gewassen bleken nogal gevoelig voor nattere gronden. In de vitale 
jeugdgroei zijn de eisen t.a.v. de grondwaterstanden minder strikt. 
Thans meen ik te moeten stellen dat bij elk (groter) ontwerp altijd ook een 
totaal parkbeheersplan geleverd moet worden waarin begrepen zijn: enige 
 dunningsplannen, waterbeheersplannen, functie-aanpassingen bij latere 
gebruiks eisen, enz. Deze zaken zijn in die tijd nog niet gebruikelijk geweest.

Later, in 1970, heb ik een advies geschreven voor aanvullende beheersplan-
nen nadat ik al in 1965 van het park een polder heb gemaakt met een eigen 
 bemalingsysteem. Hiermee kan men - onafhankelijk van grotere stedelijke 
waterbeheersmaatregelen - de grondwaterstanden in elk jaargetijde bepalen. 
Hiermee kan ook de inklink in de hand gehouden worden. 

Een studie ten aanzien van het zettingproces en de waterbewegingen is na mijn 
vertrek blijkbaar nooit verder uitgewerkt. Van dhr. Tersteeg is geen waterbeheers-
plan bij de aanleg bekend. Onderzoek in archieven naar gegevens 1930 – 1940 
zijn er dan nog niet uitgevoerd. Een boombeheersplan is slechts zinnig als uit-
gegaan kan worden van een gedetailleerd waterbeheer.
Ik meen er goed aan te doen u van deze gedachten op de hoogte te brengen, 

Hoogachtend, 

Ing. W.C. Hoogeweij, Dordrecht 

*Redactionele noot: Bijzondere producten kende men niet op de markt. Daar moesten 
kwekers vanaf. Zij werden verkocht via gesubsidieerde objecten. Een voorbeeld is: de 
augurkenstruik uit West-China (Decaisnea fargesii).

- monumentencommissie -mc
monumenten
commissie

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.

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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word donateur of 
maak iemand donateur

Het donateurschap biedt 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 Engelse Bordertuin van Willemien van Gelder, Hattem (tuin nr. 84, Open Tuinen Gids).

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 tot en met woensdag tussen 
10 en 13 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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nederlandse tuinenstichting coupon 
aanmelding symposium tuinarchitectuur 2010 op 24 sept 2010 

Naam:

Straat:                                                                                                             nr.:

Postcode en plaats:

Telefoon:                                                                                 E-mail:

  geeft zich op als deelnemer aan het symposium tuinarchitectuur 2010 

❍ NTS-donateur + 1 introducé  e 35,- p/p  aantal personen:

❍ niet-donateur en/of overige introducés e 45,- p/p  aantal personen:

❍ student e 25,- p/p  aantal personen:

❍ wensen lunchbuffet: vegetarisch / niet vegetarisch

❍  voor een bedrag van e                   machtigt ondergetekende de Nederlandse 

Tuinenstichting te Amterdam tot een éénmalige afschrijving van bankrekening:

❍  is geïnteresseerd in het donateurschap van de NTS; verzoekt toezending van  

algemene informatie over de NTS.

     Datum:                                                                Handtekening:

Stuur deze coupon naar 

De Nederlandse Tuinenstichting 
Antwoordnummer 10685
1000 RA Amsterdam. 

U kunt zich ook opgeven via:  
nts24sept@gmail.com. 
U ontvangt een bevestiging. 
Pas daarna wordt het bedrag van uw 
rekening afgeschreven. Het maximaal 
aantal deelnemers is 80.

De Nederlandse Tuinenstichting bestaat in 2010 dertig jaar. Dit zesde lustrum laten wij niet ongemerkt voorbijgaan. 

Wij nodigen u van harte uit voor een symposium over de hedendaagse tuinarchitectuur in Velp. Drie ontwerpers 

tonen hun werk en vertellen over hun ontwerpfilosofie. Onder begeleiding van studenten en docenten tuin- en 

landschapsarchitectuur kunt u vervolgens de verschillende benaderingen zelf uitwerken in workshops.

24 september 2010 op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

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 workshopontwerpen

 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.

symposium over hedendaagse 
tuinarchitectuur


