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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

Het vierde Tuinjournaal van dit jaar ligt alweer voor u. De tijd gaat immers snel. Dat is zeker 
ook mijn gevoel, als ik kijk naar de zeven jaren waarin ik mijn bijdrage mocht leveren aan de 
redactie en aan de totstandkoming van ieder Tuinjournaal. Daarnaast ben ik alweer vijf jaar 
bestuurslid en als vice-voorzitter betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij de NTs. Het 
was een bijzonder leuke en interessante tijd. Bovendien heb ik veel boeiende, getalenteerde 
mensen ontmoet. Toch zal ik per januari aanstaande mijn werkzaamheden neerleggen. 

Toen ik mij aanmeldde als vrijwilliger bestond nog de oude NTs-huisstijl en daarmee ook 
het oude formaat Tuinjournaal. Sindsdien is er veel gebeurd. Stiekem kijk ik dan ook met 
enige trots naar de ontwikkeling in die jaren, waarin we als Nederlandse Tuinenstichting hard 
hebben gewerkt om ons aan te passen aan de huidige tijd. Zo kwam allereerst een nieuwe 
huisstijl tot stand. Nieuw logo en briefpapier, nieuwe huisstijlkleuren. U ziet het telkens 
terug in de vormgeving van het Tuinjournaal. Als recent wapenfeit: onze website is aan onze 
nieuwe huisstijl aangepast. Bovendien biedt de website nu veel meer mogelijkheden om u 
als donateur te informeren en te enthousiasmeren over het (behoud van het) groene erfgoed 
waar we als NTs zo bij betrokken zijn. Het is de moeite waard de NTs-website regelmatig te 
bezoeken, zodat u goed op de hoogte blijft. 

Niet alleen het uiterlijk van de Tuinjournaals is in de laatste jaren veranderd. U zult gemerkt 
hebben dat we al weer enige tijd werken met een thema per nummer. Naast de vaste rubrieken 
van onze drie commissies (Open Tuinen, Monumenten, Excursies) belichten we in ieder 
Tuinjournaal een ander thema en dat werkt reuze inspirerend. Deze keer koos de redactie 
voor een typisch winterthema: ‘De plant afgebeeld’, met uiteenlopende artikelen. De redactie 
schreef over de bijzondere, herontdekte collectie aquarellen van de Biblioteka Jagiellonska 
van Kraków, de bewaard gebleven plantenverzameling van politicus Gaspar Fagel (1633-
1688) en het Florilegium Hofwijck als kroon op de restauratie van het huis van Constantijn 
Huijgens in Voorburg. Maar ook over hoe je goede, sfeervolle foto’s maakt van tuinen en dat 
de afbeeldingen in een plantencatalogus vaak niet overeenkomen met de werkelijkheid. 

In de verschillende thema-artikelen speelt ook de factor tijd een rol. Zoals gezegd, de tijd 
gaat snel en dat is vooral zo als er met plezier en inspiratie samen wordt gewerkt. Zowel mijn 
bijdragen aan de redactie als aan het bestuur draag ik komend jaar, met het volste vertrouwen 
in een goede toekomst voor de NTs, over aan nieuwe loten aan de NTs-vrijwilligersstam. 
De NTs blijf ik uiteraard volgen en steunen als donateur. Waar mogelijk vraag ik mensen in 
mijn omgeving om ook donateur te worden en ik roep u hierbij op dit ook te doen. De NTs 
bestaat immers dankzij u als donateur en kan zo haar waardevolle missie uitdragen, waarbij 
u wordt beloond met unieke Tuinjournaals, de jaarlijkse Open Tuinen Gids met kwalitatief 
hoogstaande tuinen, boeiende excursies en nog veel meer. Kortom, zowel de NTs als u heeft 
er baat bij en wie wil dat nu niet? 

Veel leesplezier wens ik u toe 
met dit nummer en voor 2012 alvast 
veel (groene) geluksmomenten.

Caroline de Koning

vice-voorzitter Nederlandse Tuinenstichting



www.tuinenstichting.nl

Uitgebreide informatie vindt u op de website 
www.tuinenstichting.nl. Hier kunt u ook een 
machtigingsformulier downloaden. 
Een persoonlijk advies kunt u vrijblijvend ontvangen 
door contact op te nemen met het bureau van de 
Nederlandse Tuinenstichting op 020 623 50 58. 

anbi status
De Nederlandse Tuinenstichting is door de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. De NTs betaalt als erkend goed doel dan geen 
belasting over uw gift. Het voordeel voor u is dat uw gift 
geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is.

Staat u achter onze ideeën en wilt u de Nederlandse Tuinenstichting extra 
steunen? Dit kan bijvoorbeeld door een eenmalige of periodieke schenking. 
Ook is er de mogelijkheid de NTs in uw testament op te nemen. 

geef om groen!
schenken en nalaten aan de 
nederlandse tuinenstichting

groene historie          groene toekomst

De oranjerie van Dordwijk bij Dordrecht.

Den Aalshorst bij Dalfsen.


