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Nadat het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids de 
afgelopen jaren geheel zijn vernieuwd kon de website 
van de NTs niet achterblijven. Sinds kort is die geheel 
in een nieuw jasje gestoken. En rond 1 juli gaat de site 
online. De transformatie is spectaculair, vooral voor u 
als donateur. Voortaan kunt u door in te loggen op de 
website via ‘Open Tuinen’ een landkaart van Nederland 
bekijken waarop alle Open Tuinen staan afgebeeld.  

Door op een marker op de kaart te klikken vindt u alle 
informatie over de tuin, waaronder veel prachtige grote 
foto’s, die schermvullend kunnen worden getoond. U 
kunt zelf een selectie maken van tuinen met bepaalde 
kenmerken: bijvoorbeeld alle tuinen waar honden 
welkom zijn, of alle tuinen in Gelderland die toegankelijk 
zijn voor rolstoelen. Zo wordt het samenstellen van 
een eigen route langs de tuinen naar uw keuze nog 
gemakkelijker.

Naast deze ‘Open Tuinen expo online’ - vanzelfsprekend 
alleen zichtbaar voor ingelogde donateurs - is er nog 
veel meer interessante informatie over de activiteiten 
van de NTs te vinden op de nieuwe site. Een agenda met 
evenementen, de acties van de Monumentencommissie, 
de publicaties die we uitgeven, en natuurlijk een 
overzicht van de excursies die we organiseren. Dit en 
nog veel meer vindt u in een prachtige vormgeving op 
www.tuinenstichting.nl. Neem eens een kijkje, wij horen 
graag wat u ervan vindt.

voorwoord

Onze wereld wordt steeds sneller en is gericht op de korte termijn. Tegelijkertijd zien we een 
tegengestelde trend in de toenemende belangstelling voor biologisch en duurzaam tuinieren. 
In dit Tuinjournaal brengen we het biologische tuinieren onder uw aandacht, dat het zweverige 
imago definitief van zich heeft afgeschud.
De biologische aanpak betekent tuinieren vanuit een positieve grondhouding. Ziekten en 
plagen worden niet met gif bestreden maar door preventief te werk te gaan vanuit een biologisch 
evenwicht en een goede grondstructuur. Het vraagt duidelijk om een langetermijnvisie.

Het belangrijkste uitgangspunt van biologisch tuinieren is dat het natuurlijke evenwicht in 
stand wordt gehouden. Betrokkenheid en voortdurende observatie zijn de beste ‘biologische’ 
bestrijdingsmethodes. U gaat inzien dat samenwerken met de natuur beter is dan er tegenin 
te gaan, zo stelt Éva Kovács. 

Hanneke Jelles bezocht De Ommuurde Tuin, met versgeplukte bladgroenten en kruiden; 
alles onbespoten, gekweekt met zorg voor de grond en oog voor de seizoenen. Er wordt van 
bovenaf bemest en de bovenste laag wordt gefreesd. Verder moet de bodem het zelf doen. 
“Alles moet biologisch geteeld kunnen worden, lekker zijn en als het kan ook mooi.”

Duurzaam heeft de toekomst en afval bestaat niet, dat is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In de tuinbouw komt dit neer op werken volgens ecologisch principes, uitgaan 
van de natuur. Bij rozenkwekerij ‘De Bierkreek’ is dat al twaalf jaar het geval, zo laat Julia 
Voskuil zien. Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen. De focus is gericht op gezonde 
planten en het voorkómen van narigheid. 

Tuinieren is gewoon (bio)logisch nadenken, zegt Ineke Lambregts. Wie langer tuiniert ontdekt 
vanzelf dat de meeste narigheid met planten voortkomt uit onvoldoende bewerking van de 
bodem. Je kunt er niet omheen daar eerst mee te beginnen en er jaarlijks aan te werken. Haar 
tuin in Schijf is opengesteld voor NTs-donateurs.
Buiten het thema treft u een artikel aan over Tine Cool, in de reeks artikelen over tuinarchitecten 
uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.

De NTs heeft u dit tuinseizoen veel te bieden: onze nieuwe website is inmiddels ‘live’ gegaan 
(www.tuinenstichting.nl), we bieden u excursies aan naar bijzondere tuinen en parken en 
we kunnen u melden dat nieuwe rapporteurs zich hebben aangemeld om het werk van de 
Monumentencommissie te ondersteunen.
Verder is de NTs bezig met een project ‘Sociaal Tuinieren’ in de Amsterdamse buurt Betondorp. 
In samenwerking met de Stichting Present worden voortuinen aangepakt om het aanzien van 
de wijk en het woonplezier van de bewoners te verbeteren. In het volgende Tuinjournaal kunt 
u hier meer over lezen. 

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur

Aanmelden en inloggen
•�Het�aanmelden�en�inloggen�op�de�nieuwe�site�gaat�

heel�simpel.�Ga�naar�www.tuinenstichting.nl�en�klik�
op�‘log�in’.�U�wordt�gevraagd�uw�donateursnummer,�
postcode�en�e-mail�adres�in�te�vullen.�U�ontvangt�
een�e-mail�met�daarin�de�logingegevens�(een�
gebruikersnaam�en�een�wachtwoord)�waarmee�u�kunt�
inloggen�op�de�site.�Daarna�kunt�u�er�altijd�in�via�de�
combinatie�van�donateursnummer�en�postcode.�

•��Uw�donateursnummer�vindt�u�op�de�Tuinenpas�
en�ook�op�de�jaarlijkse�factuur.�Kunt�u�uw�
donateursnummer�toch�niet�achterhalen?�Stuur�dan�
een�e-mail�naar�info@tuinenstichting.nl.

De�vernieuwde�website�van�de�nTs�gaat�online



Excursies 2011
In het jaar van de moestuin    
In de zomer biedt de NTs drie excursies aan. Op vrijdag 26 augustus 
een excursie in Dordrecht en op zaterdag 17 september een excursie 
naar Landgoed Twickel.

Daarnaast nodigt Open Tuinen van België onze donateurs uit voor een 
‘Tuinenrally’ op zondag 12 juni in Belgisch Limburg. 
Carla de Jonge

Biologisch tuinieren, een kwestie van (bio)logisch nadenken  
Pakweg tien jaar geleden nog, werd deze wijze van biologisch tuinieren 
geassocieerd met zweverig en rommelig. Wie langer tuiniert ontdekt 
dat de meeste narigheid met planten voortkomt uit onvoldoende be-
werking van de bodem.
Ineke Lambregts

Het Rosa Spierhuis: speelbal van de Larense dorpspolitiek 
Het verzoek van de Bond Heemschut en de NTs om de Mien Ruys-tuin 
van het Rosa Spierhuis aan te wijzen als gemeentelijk monument, is 
afgewezen.
Piet Bakker

Verdere groei NTs      
Verkorte versie van het jaarverslag van de NTs over het 
lustrumjaar 2010. 

Sneeuwklokjesfeest in Tuin vol Woorden.

6 en 7

8 en 9

14 en 15

Inhoud Inhoud

Biologisch tuinieren, pleitbezorger voor duurzaamheid  
De veranderende samenleving hecht meer waarde aan sociale 
aspecten dan aan groen. Gezellig en netjes, maar dood en 
statisch. Een pleidooi voor duurzaam tuinieren.
Éva Kovács

Voor EKO-rozen moet je bij ‘De Bierkreek’ zijn!   
Ecologisch telen is een manier van leven. Rozenkwekerij  
De Bierkreek is actief om de principes van duurzaam telen te 
promoten aan vakgenoten en tuinliefhebbers.
Julia Voskuil

Idealistisch én volop genieten   
Versgeplukte bladgroenten en kruiden: op landgoed Oranje 
Nassau’s Oord zijn schoonheid en nut gecombineerd in een 
biologisch tuinbouwbedrijf.
Hanneke Jelles

Groen Groningen     
Mede op initiatief van de NTs krijgt de provincie Groningen in 
juni twee opmerkelijke tentoonstellingen, waaronder ‘Dutch 
Wave’.
Anne Wolff

Vrijwilligers bijeen op Middachten   
De NTs was te gast op Middachten in het vroege voorjaar; 
vóór de periode dat de kasteeltuinen open zijn voor het 
publiek.
Marian Lenshoek

Tuinarchitecten jaren twintig en dertig: Tine Cool 
Tine Cool zag het vak van tuinarchitect als een kunstvorm, 
met een grote verantwoordelijkheid en het vermogen om de 
mensen vreugde te geven.
Anneke Meijsen

      
In september start in Den Bosch de leergang ‘Groen Erfgoed’.

De NTs is verheugd over de cursus monumentaal groen voor 
ambtenaren.

Dertig Amsterdamse tuinen zijn open voor publiek.

12 en 13

biologisch tuinieren

biologisch tuinieren

biologisch tuinieren

16 t/m 19 

22 en 23excursiecommissie

24 en 25opentuinencommissie

26 en 27monumentencommissie
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28 en 29

10 en 11

20 en 21groen nieuws

nts-nieuws

In mei 2010 verzorgde eigenaar Eberhard Pühl 

een rondleiding door het Maxwaldpark, het oudste 

Rhododendronpark van Noord-Duitsland.





 

NTs-nieuws
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Tekst en fotografie - Marjan Sorgdrager

Jarenlang was ik zielsgelukkig met de duizenden gewone sneeuwklokjes 
 (Galanthus nivalis) die mijn (bos)tuin in februari sieren en begreep de run op 
al die buitenbeentjes niet zo goed. Toch ging ik graag in op het verzoek van 
de NTS om ook in de winter open tuindagen te houden, want ik hoopte op 
heel veel ‘nivalisten’.

Nog steeds had ik geen kennis gemaakt met de buitenbeentjes. Zelf bleef ik 
dan ook een verstokt nivalist. Maar toen maakte ik in de tuin van galan thofiel 
Gert Jan van der Kolk kennis met honderden buitenbeentjes binnen het 
Galanthusassortiment en werd verliefd. Ik spekte Gert Jan’s kas en schafte 
sterke en zichtbaar afwijkende soorten/cultivars aan. Inmiddels hebben deze 
buitenbeentjes wortel geschoten in mijn bostuin en wonder oh wonder ze 
vermeerderen zich snel (al heeft Galanthus ikariae het zwaar). Zo trad een 
nivalist toe tot het selecte gezelschap van de galanthofielen.

Genieten van de prille lente
Na veel voorbereiding werkt de pr van de NTS dit keer gelukkig optimaal 
en galanthofielen van thuis en ver ontdekken de Drentse sneeuwklokjes en 
bezoeken de wintertuin. Zo’n wintertuin openstellen is best eng. Het winter-
kleed is dor en rommelig, totaal anders dan foto’s in tijdschriften ons doen 
geloven. Voor een open tuin in februari is dus wel wat moed nodig, maar ik 

In memoriam Helma van VlerkenNieuwe rapporteur Zeeland 

voor Monumentencommissie

De Monumentencommissie heeft een nieuwe 
regiorapporteur voor Zeeland in de persoon van 
Nelleke van der Feltz-van Heumen. Zij woont in 
Den Haag en Vrouwenpolder, en we zijn  ervan 
overtuigd dat zij met haar kennis en enthou-
siasme  Zeeland voor de NTs weer op de kaart kan 
zetten.

Sneeuwklokjesfeest in  
de tuin vol woorden ben blij dat ik de ‘challenge’ heb opgepakt.

De bezoekers zijn lovend en begerig om van de 
prille lente te kunnen  genieten. En men is op 
sneeuwklokjesbezoek gekleed. Naast waxjassen 
en warme laarzen dragen de echte liefhebbers een 
met sneeuwklokjes geborduurde trui of hebben 
een sneeuwklokjesbroche opgespeld. Het kamp-
vuur in het bos en de warme glühwijn maken de 
tongen los en de sneeuwklokjesverhalen worden 
steeds sterker. 

Iedereen geniet volop, (amateur)fotografen en 
galanthofielen liggen op hun buik om de buiten-
beentjes te bestuderen en de naar het voorjaar 
snakkende bezoekers genieten van al dit vertier 
en van de gezelligheid van zo’n open tuinmiddag.
Het is weer tijd. Tuiniers voelen de lente kriebe-
len, en wat doet hun bloed sneller stromen dan 
zo’n lekker vroeg tuinbezoek?

www.bureautuinleven.nl

Tuin vol Woorden: NTs-tuin nr 43

Koekangerdwarsdijk 53, 

7958 SR Koekange

Openingstijden: zie website

Sneeuwklokjes in de tuin van Marjan Sorgdrager. 

Correcties/aanvullingen 

Open Tuinen Gids 2011

Provincie Groningen
-  Westerwijtwerd Tuin nr 22: Naam tuin: 

‘Over Maar’, juiste tel.nr: 0595-625551.

Provincie Flevoland
-  Bant Tuin nr 51 de Pegasushof:  

Naam eigenaren: Jan en Elly Giesen-Quartel.
     Juiste tel.nr: 0527-261475.  

Gratis open voor donateurs op het open 
weekend van 11, 12 en 13 juni en niet tijdens de 
open dagen van de Bollenroute.

-  Alleen Tuin nr 53, De Goldhoorn Gardens in 
Bant en Tuin nr 54, de Stekkentuin in Espel, 
organiseren in  Flevoland een Helleborusweek-
end.

-  De Stekkentuin is elke vrijdag en zaterdag 
open vanaf maart tot in oktober.

   
Provincie Gelderland
-  Laren Tuin nr 108 Berna en Dirk Addink:  

gratis voor donateurs op zondag 12 juni. 
-  Nunspeet Tuin nr 117 ‘Kijktuinen Nunspeet’ 

van Leen Goedegebuure: geopend van Goede 
Vrijdag t/m oktober. Entree € 7,50 incl. 1 kop 
thee/koffie.

Provincie Utrecht
-  Groenekan Tuin nr 143 van Djoeke van 

Zwetselaar: niet open tijdens evenement op  
14 mei.

-  IJsselstein Tuin nr 146, De IJsselgaard: juiste 
tel.nr: 030-6870019.

    
Provincie Zuid-Holland
-  Leidschendam Tuin nr 186, Heesterlust: alleen 

geopend (gratis voor donateurs) op zaterdag 
11 en zondag 12 juni.

Provincie Zeeland
-  Retranchement Tuin nr 219: gratis open voor 

donateurs op zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Helma van Vlerken, sinds de jaren negentig  actief 
bij de Nederlandse Tuinenstichting als lid van 
de Donateurscommissie, nu Excursie commissie 
 geheten, en als rapporteur voor de Monumenten-
commissie, overleed onverwacht op 21 februari 
2011. 

In de intensieve contacten die de leden van 
de Excursiecommissie met haar hadden bij de 
voorbereiding en uitvoering van de excursies 
komt een actief, spontaan reagerend en betrokken 
lid naar voren. Ze was opbouwend kritisch en 
had een duidelijke eigen mening. Met haar ken-
nis en netwerk was zij een bron van inspiratie die 
steeds het belang van de donateur voor ogen had. 
 “Historisch interessante tuinen goed, maar denk 
ook aan een goede structuur en iets bloemigs, 
dus mooie borders!”

Helma groeide op in Zuid-Limburg, waar ze 
weer terecht kwam om planten te bestuderen 
tijdens haar studie Biologie in Utrecht. Tijdens 
haar  huwelijk woonde zij in Spanje, Algerije en 
 Pakistan. Na afronding van haar studie tuinont-
werpen aan de Universiteit in York (Engeland) 
vestigde zij haar tuinadviesbureau in Heerlen. Zij 
volgde als een der eersten de cursus ‘Tuinkunst 
en Parken, historie en instandhouding’, die mede 
vanuit de NTs was opgezet. Als rapporteur voor 
Limburg volgde Helma de ontwikkelingen met 
 betrekking tot het groene erfgoed in Limburg.

Op 2 februari stuurde Helma mij een mail  waarin 
zij aankondigde dat zij mij per enveloppe alle 
gegevens voor de excursie in Dordrecht op 26 
 augustus had toegezonden: alle voorbereidingen 
waren afgerond. Zij schreef o.a : “Ik wil, als ik dat 
kan, graag mijn steentje blijven bijdragen, maar 
hoe de nabije toekomst er uit gaat zien voor mij, is 
niet te voorspellen”. Ze overleed drie weken later.

De Nederlandse Tuinenstichting is Helma veel 
dank verschuldigd. We zullen haar zeer missen, 
zeker op 26 augustus in Dordrecht.

Carla de Jonge, Excursiecommissie, mede namens  

Annemiek Tromp, Monumentencommissie
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Tekst - Éva Kovács

Duurzaam tuinieren betekent, net als biologisch tuinieren, langetermijn
denken. Het belangrijkste uitgangspunt bij allebei is dat het natuurlijke 
evenwicht in stand wordt gehouden en continuïteit en kwaliteit boven snelle 
resultaten gaan. Duurzaam tuinieren is breder dan biologisch tuinieren. Het 
gaat ook om verantwoord gebruik van alle materialen in de tuin en bewust 
water en energieverbruik. 

Tuin wordt buitenkamer
Biologisch tuinieren wordt snel in verband gebracht met het produceren van 
voedsel. Sinds de moestuin aan huis in ongebruik is geraakt, voelt de ge
middelde tuinbezitter zich niet zo gauw aangesproken als het om biologisch 
tuinieren gaat. Meestal blijft het bij het gebruik van natuurlijke meststoffen 
in plaats van kunstmest en hoewel er aandacht is voor ‘milieuvriendelijke’ 
bestrijdingsmiddelen, grijpt men nog steeds te gemakkelijk naar spuit of 
 korrels in plaats van wat meer … te tolereren.

Het slechte nieuws is, dat in de nieuwste tuinen weinig meer te tolereren 
valt. De tuin wordt dikwijls als een verlengstuk van de woning gezien en 
op dezelfde manier gestoffeerd en onderhouden. Grote, gesloten opper
vlakken die geen kansen bieden voor regenwater om te infiltreren, met als 
resultaat verdrogende bodem en tijdelijke overstromingen. Weinig ruimte 
voor groen, laat staan voor duurzaam groen zoals bomen. Geen kansen 
voor biodiversiteit. Gezellig en netjes, maar dood en statisch. De verande
rende samenleving hecht meer waarde aan sociale aspecten dan aan het 
onmisbare groen. Helaas lijkt de kennis over natuurprocessen en natuur
waarden met deze ontwikkeling af te nemen, met minder begrip voor duur
zaamheid in het algemeen als gevolg.

Tolereren en observeren
Duurzaamheid verlangt verandering van opvattingen over het buitenleven. 
De tuin zal weer de drager van groen moeten zijn. Mag best als buitenkamer 
blijven functioneren, maar aangekleed met opgewaardeerd groen. Duurzaam 
groen biedt niet altijd een perfect plaatje. Er hoort een luisje hier, een rupsje 
daar, her en der slakken, winterse dorheid en afgevallen blad. En wie zich een 
grasveld permitteert, zou een beetje mos en madeliefjes voor lief kunnen 
nemen in plaats van naar een smetteloos biljartlaken te streven. 
Observeren en op tijd ingrijpen is de beste ‘biologische‘ bestrijdings methode 

Biologisch tuinieren, 
pleitbezorger voor 
duurzaamheid
Het trefwoord duurzaamheid blijft opduiken. Het beleid op het gebied van energie, afvalverwer

king, waterhuishouding en voedselproductie staat steeds meer in het teken van duurzaamheid. 

Zelfs het behouden van ruimtelijke waarden, zoals dorpskernen, landschapsvormen of waarde

volle tuinen en parken – het streven van onze Tuinenstichting! – draagt tegenwoordig de noemer 

duurzaamheid. Een verheugende trend. Hoe zit het met duurzaam tuinieren?

om een plaag te voorkomen. Een blad vol met 
rupsen is zo afgeplukt en een polletje onkruid is 
zo uitgetrokken. Door observatie en betrokken
heid leert men de natuurprocessen beter te begrij
pen en beleeft tegelijkertijd op de meest intense 
manier het tuinleven.

Door observeren zal men ook beseffen dat 
 samenwerken met de natuur beter is dan er tegen
in te gaan. Zo leert men planten kiezen die passen 
bij de bodemgesteldheid en ligging van zijn tuin. 
Men gaat respecteren dat planten blijven groeien 
en gunt ze de benodigde ruimte. De duurzame 
 tuinier kiest in het bijzonder de bomen met  uiterste 
zorgvuldigheid. Door observeren wordt men er 
 bewust van dat de tuinbodem, de complexe drager 
van de planten, geen bloembak is, waarin de grond 
zomaar vervangen of afgegraven kan worden, wel 
verbeterd. De ideale bodem is vooral luchtig, laat 
water goed door, maar is niet droog en bevat vol
doende voeding, met de nadruk op voldoende. 
De duurzame tuinier voorkomt overbemesting en 
weet dat compost vaak meer wonderen doet dan 
mest. Een luchtige, humusrijke grond droogt min
der snel uit en zal de wateroverlast van een fikse 
bui snel verwerken. De duurzame tuinier weet dat 
de ideale tuingrond niet vanzelf ontstaat, dat het 
zijn taak is om er het beste van te maken en de 
aarde in goede conditie te houden.

Maar het allerbelangrijkste is om in te zien dat de 
natuur geen wegwerpartikel is, maar een levend 
orgaan dat deel uitmaakt van een dynamisch 
geheel. Daar draait het om, dit geheel te behou
den en dus in grote lijnen en in lange termijnen 
te denken. Zowel bij biologisch als bij duurzaam 
tuinieren.

Linker pagina en links: De larve en de kever van het 
lieveheersbeestje eten allebei bladluizen.
Fotografie - Wikipedia/Darkone

Rechts: Halvemaanzweefvlieg is een uitstekende 
luizenbestrijder.
Fotografie - Wikipedia/Stan Shebs



- eko-rozen -

de realiteit van de natuur. Cultivars worden geocu-
leerd op onderstammen van Rosa canina en Rosa 
rubiginosa, wat volgens Hans van Hage de beste 
geur, kleur en winterhardheid geeft. 

Rozenfestival
In het weekend van 9 en 10 juli 2011 wordt op 
de kwekerij het Rozenfestival gehouden, waarbij 
dit jaar de focus op Italië ligt. “Wij hebben con-
tacten met de relatief onbekende rozenkweker/- 
veredelaar Barni Roses in Pistoia, van wie we 
al een jaar of vijf een aantal rozen testen op ge-
schiktheid voor ons klimaat. Het zijn prachtige ro-
zen, die wat mij betreft een alternatief bieden voor 
sommige Engelse rozen (Austin). Barni- rozen is 
een nieuwe lijn die wij introduceren.” Er  liggen 
nog meer contacten met Italië. Die  betreffen 
het beroemde rosarium Roseto  Botanico ‘Carla 
 Fineschi’ in Cavriglia (onder Florence) met een 
sortiment van zevenduizend rozen, waaronder 
soorten en cultivars die niet meer worden ge-
teeld. “Om de collectie veilig te stellen hebben 
wij in 2010 vanuit de hele wereld rozen verzameld 
en geoculeerd. Er staan vijftig à zeventig planten 
klaar om in november 2011 te worden opgestuurd. 
Begin maart is ook al een doos die kant opge-
gaan.” Het Rozenfestival belooft een echt festijn 
te worden. Drs. Karla Peijs, Commissaris van 
de Koningin in Zeeland, verricht de opening. De 
 Italiaanse kokkin Laura verzorgt met drie vrienden 
de catering en de  verkoop van olijfolie, wijnen en 
nog veel meer, alles biologisch.” En natuurlijk zijn 
er rozen, héél veel rozen. EKO-rozen.

thema 

biologisch

tuinieren

•
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Tekst - Julia Voskuil   Fotografie - De Bierkreek (tenzij anders aangegeven)

In de boomkwekerijsector is Hans van Hage een 
van de aanjagers van biologisch telen. Met zijn 
vier man/vrouw sterke team koos hij in 1999 voor 
het ecologische uitgangspunt, ‘samenwerken 
met de natuur’. “De Bierkreek is de enige Skal-
gecer tificeerde rozenkwekerij in Nederland en de 
tweede in Europa.” Trots: “In 2010 zijn we onder-
scheiden als op één na duurzaamste merk van 
Nederland. Biologisch telen is economisch goed 
mogelijk. Duurzaamheid gaat een steeds grotere 
rol spelen. Het betekent goed zorgen voor mens 
en natuur.” Natuur is er volop in Zeeuws-Vlaan-
deren, waar de kwekerij is gevestigd. Karakteris-
tiek voor het landschap zijn de vele kreken. Eén 
ervan heet de Bierkreek, waarmee de naam van de 
 rozenkwekerij in IJzendijke is verklaard. 

Kennisoverdracht
Ecologisch telen is een manier van leven en 
 kennisoverdracht maakt daar deel van uit. Het 
team van De Bierkreek is op allerlei manieren 
 actief om de principes van duurzaam telen te 
promoten aan vakgenoten en tuinliefhebbers. Dat 
 gebeurt ondermeer met cursussen, rondleidingen, 
de nieuwsbrief ‘Schot in de roos’ en een informa-
tieve website. Op de site kan bijvoorbeeld onder 
<Over rozen> de folder ‘Een leven lang  genieten 
van uw rozen’ gedownload worden met tal van 
tips en praktische weetjes. De focus is gericht op 
gezonde planten en het voorkómen van narigheid. 
Bij het planten wordt speciale rozengrond aange-
raden en voor bemesting is een eigen, nieuwe 
lijn ontwikkeld die uitgaat van de grondsoort en 
het seizoen, ‘Mest op maat’. “Want”, zegt Hans 
van Hage, “de voedingsbehoefte van een roos is 
op klei anders dan op zandgrond en verschilt in 
lente, zomer en herfst.”
Onder <Rozen zoeken> staat de complete sorti-
mentslijst, met prijzen (op kale wortel, periode 
november t/m maart/april). In het groeiseizoen 
zijn rozen op pot te koop, ook op stam. Het 
sortiment omvat ruim 1.700 rozen, botanische 
soorten, oude rozen, moderne rozen, vergeten 
rozen… Voor klanten van tuincentra die de EKO-
rozen hebben is een flyer samengesteld, ‘Eten en 
gegeten worden’. De titel is een verwijzing naar de 
uitgangspunten bij ecologisch telen, uitgaan van 

Duurzaam heeft de toekomst en afval bestaat niet, dat is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In de 

tuinbouw komt dit neer op werken volgens ecologisch principes, 

uitgaan van de natuur. Bij rozenkwekerij ‘De Bierkreek’ in 

IJzendijke wordt dat al twaalf jaar gedaan. “Ons bedrijf is 

Skal-gecertificeerd en alle rozen dragen het EKO-keurmerk. Ze 

zijn sterk en gezond. Met vijf hectare zijn wij een kleinschalig 

bedrijf, maar ons sortiment is het grootste van Europa. Wij 

willen kweken met een goed geweten”, zegt Hans van Hage. 

Voor EKO-rozen moet je       bij ‘De Bierkreek’ zijn!

De Bierkreek
biologische rozenkwekerij
EKO rozen / Skal 18383

Zevenhofstedenstraat 9
4515 RK  IJzendijke 
T 0612 90 50 85
F 0115 48 20 48
E info@bierkreek.nl
I www.bierkreek.nl
Open: jaarrond, 
vr 13–17 uur / za 8-17 uur
(en op afspraak)

Het team van de Bierkreek, v.l.n.r. Hans 
van Hage, Marianne Lundahl, Geertje 
van der Krogt en Eric de Milliano. 

‘Antico Amore’, met wants en zweefvlieg.

‘Rinascimento’, met zweefvlieg.‘Dionissia’.

‘Stile’.

‘Susanna Tamaro’.

Potroos met Europees EKO 
label. (foto Julia Voskuil)

Mest op maat, met 
maatschepje. 
(foto Julia Voskuil)



- ommuurde tuin -

thema 

biologisch

tuinieren

•

tuinjournaal juni 2011 - pagina 13

Tekst - Hanneke Jelles
Fotografie - de Ommuurde Tuin

kerd. In 1999 konden Taco en Esther aan de slag. Subsidie hebben ze nooit 
aangevraagd, het was een kwestie van zelf aanpakken; handwerk met hulp 
van een kleine motorfrees. Strook voor strook werd het 0,6 hectare grote 
terrein opgeschoond. 

Prachtige aarde
De tuin is ingedeeld zoals het Taco en Esther indertijd logisch leek: de krui-
den staan in een cirkel, doorsneden met paden naar de windstreken. Taco: 
“Achteraf blijkt dat een vergelijkbare indeling al sinds de oudheid wordt toe-
gepast. We wilden de rotatie van de gewassen laten zien. Het is nooit de 
bedoeling geweest een replica te maken van de groentetuin van Koningin 
Emma. Dan heb je ook eenentwintig schoffelaars nodig.”
Taco en Esther begonnen met honderd soorten. “Ik probeer allerlei, ook 
extreme smaken uit, om mijn smaakzin verder te ontwikkelen,” zegt Taco. 
Op de ondergrond van grof zand lag in de beginjaren zo’n 13 centimeter 
zwarte aarde. Dat is aangegroeid tot zo’n 45 centimeter. Er wordt van bovenaf 
bemest en de bovenste 10, 15 centimeter wordt gefreesd. Verder moet de 
 bodem het zelf doen. Van de oorspronkelijke soorten verdwenen  sommige 
– te bewerkelijk, te aantrekkelijk voor muizen en vogels. Er kwamen andere 
voor terug, zodat het assortiment weer ongeveer honderd soorten telt. Taco: 
“Alles moet biologisch geteeld kunnen worden, lekker zijn en als het kan 
ook mooi.” Moderne groenten als paksoi staan gebroederlijk naast oeroude 
 rassen en wilde groenten.

Koks
Taco en Esther, gepassioneerde koks, worden sinds vijf jaar bijgestaan in de 
tuin door Yarl Plantenga, die een koksopleiding heeft gevolgd. Was biologi-
sche groente in de beginjaren nog iets voor ‘geitenharen sokken’, nu is er 
een groeiende groep mensen die graag smaakvolle, onbespoten producten 
uit eigen streek en direct van het land eet. Genieten en idealen hebben blijkt 
goed samen te gaan. 
Genoten wordt er ook door Taco, Esther en Yarl. Taco: “Soms zitten we aan 
het eind van een werkdag nog even in de zon te genieten met de boswachter 
van het landgoed en met de imker die hier zijn korven heeft staan. Dan zijn 
we intens tevreden.” 

Op het landgoed is maar één weg, de Kortenburg. De Ommuurde Tuin ligt schuin tegenover 

nummer 11. Open woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.30, van 1 mei tot 1 november. 

Zie www.ommuurdetuin.nl.

Workshops juni/juli
18 en 19 juni: biologische tuinbouw; 19 juni: jamsessie met Frutti Confetti, 
10 euro; 19 juni: zelf zeepjes maken, 3 euro; Workshops: 24 juni Zomerse 
kruidendis, 18.00-19.30, 21 euro; 24 juni kruidenworkshop, 20.00-22.00,  
19 euro. Meer op www.ommuurdetuin.nl.

Hij studeerde tropische cultuurtechniek, zij bos-
bouw. Hij werkte onder meer in Burkina Faso en de 
Filippijnen, samen werkten ze in Indonesië. Maar 
al snel bekroop Taco IJzerman en Esther  Kuiler 
het gevoel dat de tijd van jonge blanke ontwikke-
lingswerkers voorbij is. “We wilden meer  ervaring 
opdoen, zelf een agrarisch bedrijf beginnen,” zegt 
Taco. “Ik dacht aan Frankrijk of Zweden, waar 
veel ruimte is en weinig mensen wonen. Maar 
weinig mensen betekent ook weinig afnemers.” 
In 1998 viel hun oog op de historische moestuin 
op landgoed Oranje Nassau’s Oord. Hier zouden 
ze schoonheid en nut kunnen combineren in een 
biologisch tuinbouwbedrijf. 

Zelf aanpakken
Het landgoed is een jaar of vijf in gebruik geweest 
als zomerpaleis van Koningin Emma. Ze schonk 
het in 1901 aan ‘de bevolking van Nederland’ en 
het werd een particuliere stichting. Er werd een 
sanatorium gebouwd, nu in gebruik als verpleeg-
huis. De groentetuin, op gepaste afstand van het 
hoofdhuis, was al sinds de Tweede Wereldoorlog 
niet als zodanig in gebruik en volkomen overwoe-

Op woensdagen en zaterdagen is 

de tuin(winkel) open: buurtbewo-

ners en liefhebbers van verder weg 

komen voor de groenten en kruiden 

die diezelfde ochtend geoogst zijn. 

Corona-aardbeien zo geurig dat je ze 

over de tuinmuur heen ruikt. Vers-

geplukte bladgroenten en kruiden; 

in de Ommuurde Tuin, de moestuin 

van landgoed Oranje Nassau’s Oord 

in Renkum, is alles onbespoten en 

gekweekt met zorg voor de grond en 

oog voor de seizoenen. 

smakelijk en 
biologisch uit de 

ommuurde tuin
Idealistisch én volop genieten

smakelijk en 
biologisch uit de 

ommuurde tuin
Idealistisch én volop genieten

Voorjaarsgroen.

 Van boven naar beneden:
Tuin van boven.

Kraam met groenten.
Open dag.
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Groen
Dutch Wave in Warffum
In het Londense Garden Museum was eerder dit 
jaar de succesvolle expositie Going Dutch te zien, 
met werk van onder anderen tuinontwerpers als 
Ton ter Linden, Piet Oudolf en Henk Gerritsen. 
Zij werken ‘mét en niet tegen de natuur’; een 
 ontwerpstandpunt dat internationaal bekend 
werd als de Dutch Wave. 
Tentoonstellingmakers Leo den Dulk en Gerritjan 
Deunk  brachten de tentoonstelling van Londen 
naar Warffum, en gebruikten Going Dutch als ba-
sis voor de huidige tentoonstelling. In Engeland 
lag de nadruk op de invloed van de Nederland-
se tuinontwerpers op de Engelse tuin. In Dutch 
Wave in Warffum tonen Den Dulk en Deunk juist 
de voorgeschiedenis van deze internationaal 
 invloedrijke golf. 

De Dutch Wave vindt haar oorsprong in de Neder-
landse traditie, waarin tuinontwerpers en natuur-
beschermers het gebruik van wilde planten pro-
pageerden, en waarin Mien Ruys’ tuinontwerpen 
toonaangevend werden. De ontwerpers van de 
jaren zeventig zochten naar passende planten om 
hun ontwerpen te kunnen realiseren. In samen-
werking met kleinschalige kwekers ontstond een 
geheel nieuw plantensortiment .
De expositie geeft een overzicht van deze ontwer-
pers, tuinen, kwekers, plantenmensen en menin-

Van 17 tot en met 26 juni staat de provincie 
Groningen in het teken van tuinen en kunst. een 
heuse tuintiendaagse leidt langs bekende en 
minder bekende groene evenementen. Tussen al 
het buitengroen is er ook aandacht geschonken 
aan de nederlandse tuingeschiedenis. Mede op 
initiatief van de nederlandse Tuinenstichting 
zijn twee karakteristieke en opmerkelijke 
tentoonstellingen tot stand gekomen. 

gen die betrokken waren bij het ontstaan van de 
Dutch Wave. Maar de tentoonstelling is ook een 
eerbetoon aan Rob Leopold (1941-2005). Zijn mee-
slepende bevlogenheid inspireerde en enthousias-
meerde; zo was hij ondermeer de initiator van de 
Floriade van 1992, de Werkgroep Boerentuinen  en 
het Gilde van Tuinbazen.
Dutch Wave in Warffum mag u dan ook niet missen.

De slingertuinen, gevangen  
in woord en beeld
In de tweede helft van de negentiende eeuw flo-
reerde de Groningse graanhandel. De Groninger 
boer deed het goed en toonde zijn welstand in 
huis en tuin. De tuinen werden aangelegd – goed 
zichtbaar vanaf de openbare weg – in de toen 
populaire landschapsstijl. Tuinontwerpers als 
Vroom en Vlaskamp ontwierpen vrijwel uitslui-
tend tuinen met slingerende paden en ronde en 
ovale perken. De economische en maatschappe-
lijke veranderingen in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw leidden ertoe dat de tuinen in verval raakten. 
De toenemende belangstelling voor het boerenerf 
als cultureel erfgoed redde de tuinen. De exposi-
tie De slingertuinen, gevangen in woord en beeld in 
Midwolda toont de opkomst, verval én redding.

Voor meer informatie over locaties en openingstijden:
www.tuinen.groningen.nl.

GroninGen

Tekst -  Anne Wolff

Piet oudolf, Highline new York.
Fotografie - Gerritjan Deunk

Ton ter Linden,  
Voorjaarstuin.
Fotografie - Gert Tabak

Vrijwilligers bijeen op Middachten

ieder jaar organiseert het bestuur van de nederlandse Tuinenstichting een bijeenkomst voor haar 
vrijwilligers. De nTs heeft zestig enthousiaste en vaak zeer trouwe vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten in een van de commissies, op kantoor en in het bestuur. Tevens konden donateurs zich voor 
de dag inschrijven, waardoor in totaal tachtig mensen aanwezig waren.

Tekst - Marian Lenshoek   Fotografie - rita Grothuis

Bijpraten in de kasteeltuin
Op 17 april vond de vrijwilligersbijeenkomst plaats op Kasteel Middachten, 
waar de NTs namens gravin Ortenburg-Bentinck zeer gastvrij werd ontvan-
gen door de heer Claas Conijn.
De heer Conijn hield in het kasteel een inleiding over de geschiedenis, het 
kasteel en de tuin en over wat er bij komt kijken om het landgoed in stand 
te houden.
Vervolgens vonden rondleidingen plaats door het kasteel en de tuinen. 
 Middachten wordt voor het eerst genoemd als ‘vrij goed’ in 1190. De tuinen 
van Versailles vormden tussen 1700-1725 de inspiratiebron voor het grond-
plan van de tuinen van Middachten. Dit plan is tot de dag van vandaag intact. 
Eind achttiende eeuw werd de formele tuin op beperkte schaal aangepast aan 
de landschapsstijl. In 1900 werd Hugo Poortman gevraagd weer een formele 
tuin aan te leggen, waarin delen van de landschapstuin zijn gehandhaafd. 
Begin jaren tachtig is begonnen met een grootschalige  renovatie van de tuin, 
waarvan het resultaat nu zichtbaar is.

Bijzonder was dat de NTs te gast was voor de openstelling van de kasteel-
tuinen op 15 mei. De tuinen van Middachten in het vroege voorjaar, met het 
voorjaarsgroen en de talloze bloeiende bomen en een unieke leifruitcollectie, 
boden een unieke aanblik. 

Gonne Doorman-Van den Wall Bake is op de vrijwilligersdag uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het Jaar, vanwege haar jarenlange inzet als voorzitter van de 
Opentuinen commisie en als voormalig bestuurslid.

Veel belangstelling voor de vrijwilligersdag.

De unieke aanblik van Middachten in voorjaarstooi.
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Schrijfster, tuinarchitecte en meer
Tine Cool was allereerst schrijfster. Over een verblijf in Italië, waar haar vader 
een tijd als kunstschilder werkte, schreef ze in 1928 ‘Wij met ons vijven in 
Rome’. Het was niet alleen een geslaagd meisjesboek, ook de natuurbeschrij-
vingen in dit boek zijn opvallend. 
Het vier jaar durende verblijf in Italië en haar zeer zorgeloze vader, die ze ver-
afgoodde, zullen een inspiratie zijn geweest voor haar kleurgevoel en brede 
creativiteit, zoals uit verschillende bronnen blijkt.
Daarnaast werkte ze op een kwekerij, was erg geïnteresseerd in bloemen en 
planten en schreef er graag over. Zo verschenen er wel zo’n zeventig artikelen 
van haar hand in diverse tijdschriften.
In 1919 adverteerde zij met het ‘aanleggen en bloemrijker maken van tuinen’ 
en ging zij als tuinarchitecte aan de slag. 
Bovendien is zij vanaf de oprichting betrokken bij de Bond van Nederlandse 
Tuinarchitecten (B.N.T.) en was zij meer dan twintig jaar actief als secreta-
resse van de afdeling Naarden- Bussum van de Ned. Mij. van Tuinbouw en 
Plantkunde (nu ook bekend als Groei&Bloei). Tine Cool toonde een enorme 
inzet en betrokkenheid, ondanks haar zwakke gezondheid.

Schoonheid ………..
Er zijn slechts elf tuinontwerpen van haar bekend. Alle uit de periode 1920 – 1940 
en alle voor tuinen in Bussum of omgeving. 
Zij zag het vak van tuinarchitect als een kunstvorm, met een grote verant-
woordelijkheid en het vermogen om de mensen vreugde te geven. Een tuin 
moest zorgvuldig worden aangelegd, met een geheel eigen sfeer en karakter, 
met cadans en samenhang. Ook de relatie tussen huis en tuin was voor haar 
essentieel: “Het is de grote opgave in ons land, waar veel meer dan in de tui-
nen in de kamers wordt gewoond, om de tuinen tot de kamers te brengen en 
zodoende de tuinen tot een nog groter genot te brengen voor de bezitters”.
De opzet van haar ontwerpen, of van de tuinen die zij verfraaide, was meestal 
rechtlijnig en strak. Daarbinnen werd veel plaats ingeruimd voor weelderige, 
bloeiende borders. 
Haar doel was steeds een mooi samenhangend geheel te maken van bloei-
ende vaste planten, heesters en bomen. ‘Plantengemeenschappen’, zoals zij 
dat noemde, waar het hele jaar van te genieten viel. Voor haar hadden plan-
ten, buiten de korte bloeiperiode, een blijvende schoonheid. Een nieuwe visie 
voor die tijd. Daaruit, maar vooral uit haar vele publicaties, bleek ook steeds 
haar uitgebreide kennis van beplanting.
Deze benadering  bij het ontwerpen en inrichten van de tuin werd onder meer 
mogelijk, en lag ook meer voor de hand, omdat de tuinen kleiner van omvang 
werden. Deze ontwikkeling werd op de Haagse tentoonstelling van 1927 ook 
expliciet benoemd in een toespraak van de heer Hugo Poortman, voorzitter 
van de B.N.T.: “De groote landgoederen van vroeger jaren verdwijnen langza-
merhand. De lasten worden te hoog! De toekomst is aan den kleinen tuin!” 
(Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18-09-1927).

In de vorige Tuinjournaals 

is aandacht besteed aan de 

Tuinkunsttentoonstelling 

van 1927 op het Binnenhof. 

Tine (Catharina) Cool was een 

van de weinige vrouwelijke 

deelnemers.  Zij speelde 

een bijzondere rol in de 

tuinarchitectuur van de 

jaren twintig en dertig.

Tekst - Anneke Meijsen

Tine Cool, uiterst linksboven op de foto, was betrokken bij de oprichting van de BNT in 1923. 

Voor Tine Cool hadden planten 
een blijvende schoonheid.

Foto uit een blad, (onbekende bron).

Tuinarchitecten jaren
 twintig en dertig: 

(1887-1944)

TINe 
Cool 
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…….en ‘nuttig werk’
Diverse publicaties benadrukken op de een af andere manier haar volstrekt 
eigen stijl:
“Haar wijze van opwerken der tekeningen heeft iets origineels, iets eigens, 
dat wel aardig aandoet, doch men moet zich wachten deze methode na te 
volgen, daar ze dan haar geheel eigen karakter zou verliezen”(Het Vaderland, 
22-09-1927). 
Tegelijk viel het op dat zij zich niet alleen met villatuinen, maar ook met open-
bare ofwel gemeenschapstuinen en schooltuinen bezighield. “…Mejuffrouw 
Tine Cool te Bussum beweegt zich gaarne op het gebied der gemeenschaps-
tuinen, een nieuwe richting waarin nog veel te bewijzen valt…”. En over haar 
bemoeienis met schoolwerktuinen: “Mogen dergelijke ontwerpen al niet het 
maximum van schoonheid geven, daar staat tegenover, dat de ontwerpen 
door de hem voorgeschreven praktische bruikbaarheid van den tuin direct 
gevoelt, een nuttig werk te doen” (beide citaten uit Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, 23-09-1927).

Ook gaf zij nog beplantingsadviezen voor bermen langs Rijkswegen, zoals 
blijkt uit een artikel in het Vaderland van 14-10-1932.
Zoals gezegd, maakten diverse kranten destijds melding van haar aanwezig-
heid op verschillende tuintentoonstellingen, niet alleen in Nederland (zoals 
natuurlijk de tuinkunsttentoonstelling van 1927) maar ook in het buitenland, 
zoals in Madrid in 1929, waar zij samen met de heren Dinn en Roeters van 
Lennep exposeerde.

Mannenbolwerk
In de  jaren twintig was de tuinarchitectuur nog een mannenbolwerk. Maar 
een bijzondere vrouw als Tine Cool zag toch kans zich met haar al genoemde 
duidelijke eigen opvattingen, publicaties en ontwerpen een plek te verove-
ren. Daarbij had zij wel veel contact met haar, meestal mannelijke, collega-  
tuin architecten, alsook met bouwkundig architecten vanwege het grote 
 belang van de relatie tussen huis en tuin. 

Naast ‘mejuffrouw’ Tine Cool, zoals zij steeds werd aangeduid, waren in die 
tijd onder andere ook de ‘mejuffrouwen’ Bouwens en Faber actief. 
Haar tijdgenoten en collega-tuinarchitecten schreven niet zoveel over haar 
ontwerpen en zagen haar meer als een schrijfster dan  als een tuinarchi-
tecte. Wel complimenteerde bijvoorbeeld de heer J.P. Fokker haar in zijn 
boek  ‘Tuinen in Holland’ met de bloemenzee en groepering van planten in 
diverse tuinen: “Het dunkt ons niet zonder beteekenis, dat dit het werk is van 
een jonge vrouw en dat in onze tijd veel meisjes neiging voelen tot het tuin-
architectschap. Zulk werk, zulk minutieus ingaan op de sfeer van het kleinere 
gewas, past bij het vrouwelijk sentiment”.
Toch beperkte Tine zich niet alleen tot het papier en het “minutieuze werk 
waar vrouwen zo geschikt voor zijn”, zoals Fokker schreef. Ze heeft zelf ook 
praktisch tuinwerk gedaan op een kwekerij en was veel in de tuinen en de 
 natuur te vinden. Hieruit blijkt dat, ondanks dat in ons land “veel meer dan 
in tuinen in de kamers wordt gewoond”, Tine Cool in ieder geval vele uren in 
de tuin aan het werk is geweest en zich niet tot de theorie beperkte.

Bronnen:

‘Tuinarchitectuur tussen 1900 en 1940’, NTA III, 1992 - Eric Blok; ‘Tine Cool, schrijfster en 

tuinarchitecte’, Onze Eigen Tuin, winter 2010 - Gerrit Jan Deunk; ‘Gids voor de Nederlandse  

Tuin- en Landschapsarchitectuur’, deel West, 1998 – Carla S. Oldenburger-Ebbers e.a.; 

‘Tine Cool, nog wat (kranten) snippers’, dec. 2010, Cascade-weblog -  Jan Holwerda. 

Bron overig beeldmateriaal: Works by Tine Cool 1887-1944 via de weblog van Cascade.

Anneke Meijsen is adviseur historisch 
groen. Zij werkt als zelfstandig adviseur op 
het gebied van tuinhistorisch onderzoek, 
analyse, waardestelling, beheerplannen 
en procesbegeleiding en is aangesloten 
bij ErfgoedGroen. Zij is tevens rapporteur 
van de Monumentencommissie van de 
Nederlandse Tuinenstichting.

TINe 
Cool 

TINe 
Cool 

links: ontwerp voor de tuin van de 
heer J. Proost te Bussum. 
Bron: digitale versie van e.Blok  
Jongere Tuinkunst 1900-1940, 
(http://edepot.wur.nl/119354)

Rechts: omslag van het boek  
‘Wij met ons vijven in Rome’ van 
Tine Cool.

Tine en haar moeder Berber Cool-Kylstra, ongeveer 1925. Tine Cool, portret, 1925.

tuinjournaal juni 2011 - pagina 19

Waar in het begin van de twintigste eeuw de Nederlandse tuinarchitectuur nog 
veel aandacht had voor buitenplaatsen, ontwikkelde zich in de jaren twintig een 
nieuw gebied: de villa-tuin. Dit bracht een nieuwe tuinstijl met zich mee, die 
door een nieuwe generatie tuinarchitecten werd omarmd: de architectonische 
tuinstijl. In een tentoonstelling op het Binnenhof in 1927 exposeerden zij hun 
werk. In een reeks van vier artikelen belichten Hanny van der Heide,  
Anneke Meijsen en Heino van Rijnsberk het leven en werk van een aantal van 
hen. Dit is het derde artikel in deze reeks. 
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groen nieuws
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Tekst en fotografie - Jan-Willem Edinga

Zoals ieder jaar organiseren de Amsterdamse 
Grachtenmusea in het derde weekend van juni de 
Open Tuinen Dagen. 

Op 17, 18 en 19 juni zijn ongeveer dertig grachten
tuinen open voor het publiek. Dit jaar is het thema 
van de Open Tuinen Dagen ‘Kleur in de Grachten
tuin’. De tuinen zijn alle drie de dagen geopend 
van 10 tot 17 uur. Het is niet nodig kaarten te re
serveren. De kaarten kunt u kopen op de dagen bij 
één van de startadressen. Met een passepartout 
kunt u gedurende drie dagen alle tuinen eenmaal 
bezoeken. De prijs van een passepartout be
draagt € 15.

Voor meer informatie: www.opentuinendagen.nl; 
op 020 320 36 60 of op www.iamsterdam.nl 
(passepartout).

Amsterdamse 
Open Tuinen Dagen

Koetshuis vanuit de tuin. Museum van Loon Amsterdam.
Fotografie - Peter Kooijman

De NTs is verheugd over het initiatief van Erfgoed in de Praktijk om mede
werkers van overheden te leren hoe om te gaan met groene monumenten. 
Erfgoed in de Praktijk is een initiatief van de Stichting Erfgoed Nederland, 
het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Erfgoed in de Praktijk biedt een cursus aan bestemd voor ambtenaren 
(rijk, provincie en gemeenten) die zich bezighouden met de openbare 
groene ruimte. Andere belangstellenden, zoals leden van gemeentelijke 
monumenten commissies en monumentenwachters, kunnen ook aan de 
cursus deelnemen. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers praktische 
handvatten om tuinen, bomen, plantsoenen en begraafplaatsen in te passen 
in de  bestaande gebouwde omgeving. 
Meer informatie: www.erfgoedindepraktijk.nl.

Nieuwe opleiding Leergang Groen Erfgoed 
In september 2011 start bij de Hogeschool HASDenBosch de leergang ‘Groen 
Erfgoed, instandhouden en beheren van historische tuinen, parken en land-
schappen’. 

Van 2004 tot 2010 werd de opleiding ontwikkeld op de Hogeschool Utrecht, 
onder de naam Groen Ruimtelijk Erfgoed. De opleiding is een initiatief van 
een aantal groeneerfgoedorganisaties (Stuurgroep Groen Ruimtelijk Erf
goed), waaronder de NTs. 

De opleiding is bedoeld voor diegenen die betrokken zijn bij beleids en 
planontwikkeling en realisatie en uitvoering in de sectoren: ruimtelijke ont
wikkeling en ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en planologie, tuin en 
landschapsarchitectuur, natuur en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, hor
ticultuur en hovenierskunst, museologie, kunst en cultuureducatie, kunst 
en cultuurgeschiedenis, erfgoedbestuur en beheer. De opleiding staat ook 
open voor geïnteresseerden die een loopbaan overwegen in de (groene) erf
goedsector of die sterk betrokken zijn bij particuliere erfgoedinstellingen. 

De leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed bestaat uit drie modules:
•  Historische tuinkunst en landschapsarchitectuur,  

interpretatie ontwerp en vormgeving
•  Historische horticultuur en hovenierskunst,  

technische uitvoering en vormgeving
• Rentmeesterschap, besturen en beheren

Zie voor meer informatie over leergang en aanmelding:  
www.haskennistransfer.nl en www.tuinenstichting.nl. 

De grote bijdrage die de Stuurgroep Groen 
Ruimtelijk Erfgoed heeft geleverd aan 
kennisontwikkeling en kennisoverdracht wordt 
voortgezet door de Vereniging i.o. van Groen Erfgoed 
Vakspecialisten. Onderzoekers en waardenstellers, 
plannenmakers en uitvoerenden kunnen lid worden 
van deze vereniging en daarmee de kwaliteit en 
erkenning van de groene erfgoedvakspecialist 
bevorderen. Een eerste taak van de Vereniging is het 
verder ontwikkelen van de professionele educatie van 
groenerfgoedvakspecialisten. Informatie is te verkrijgen 
bij Jan-Willem Edinga: jwedinga@xs4all.nl.

Cursus monumentenaal groen in de praktijk 

Velddag opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed 
naar Beeckestijn en Frankendael.
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Excursies 2011

In het jaar van de moestuin

In de maanden juni t/m september 2011 biedt de NTs drie excursies aan. 

•  Op zondag 12 juni vindt op uitnodiging van ‘Open Tuinen van België’ met 
eigen vervoer een tuinenrally plaats langs tuinen in Belgisch Limburg. 

•  Op vrijdag 26 augustus een excursie in Dordrecht: ‘Dordts groen in 
 Augustus, Augustus in het groen’ met o.a. een bezoek aan Villa Augustus, 
de tuin die door het Engelse magazine Gardens Illustrated en het  Garden 
museum is verkozen tot Tuin van het jaar 2010: “een van de meest stijl
volle, innovatieve en dynamische fruit en groentetuinen”, die de jury kent.

•  Zaterdag 17 september organiseer de NTs een excursie op het Landgoed 
Twickel. Landschapsarchitect Michael van Gessel houdt een lezing over 
de restauratie van het park gevolgd door een rondleiding. Ook wordt de 
moestuin bezocht.

Zondag 12 juni: ‘Tuinenrally’ op uitnodiging van 
‘Open Tuinen van België’ in Belgisch Limburg 

Tijdens deze excursie met eigen vervoer worden ‘s ochtends de tuinen van 
Dina Deferme en van Alain Dor in de buurt van Hasselt bezocht.’s Mid
dags wordt op eigen gelegenheid de beroemde plantenbeurs op Kasteel 
Hex (ook bekend van de prachtige rozencollectie) bezichtigd, waar op eigen 
kosten kan worden geluncht. De dag wordt besloten met een Gardenparty 
op Kasteel Gingelom.

Vrijdag 26 augustus: Excursie Dordrecht:
Dordts groen in augustus, Augustus in het groen

Dordrecht, een stad waar grienden, kaden en dijken nog steeds getuigen 
van de invloeden van de Biesbosch. We beginnen de dag in het Wantij
park, ontworpen door D.F. Tersteeg, prachtig wandelgroen dat in 1933 werd 
 gerealiseerd in het kader van de werkverschaffing. De toekomstplannen 

Excursies 2011 op een rij

Zondag 12 juni: Tuinenrally langs tuinen in Belgisch Limburg, op uitnodiging van ‘Open Tuinen van België’.

Vrijdag 26 augustus: Dordrecht: ‘Dordts groen in augustus, Augustus in het groen’. Bezoek Wantijpark, tuin 
Marna Spoon, tuinwinkel Ton Vreeken, Villa Augustus. 

Zaterdag 17 september: Landgoed Twickel. Inleiding Michael van Gessel over het door hem ontworpen plan voor 
de inrichting van het huispark. Rondleiding park en bezoek moestuin.

Tekst - Carla de Jonge

voor dit park worden toegelicht tijdens een stevige wandeling door het park 
‘aan de hand van’ Marianne van Lidth de Jeude (meer over het Wantijpark 
kunt u lezen in het Tuinjournaal van juni 2010). Daarna kunt u van een 
lunch genieten in het Paviljoen in dit park.

Na de lunch wordt de tuin van Marna Spoon bezocht, een tuin met verras
sende hoekjes en doorkijkjes over het water. Wie aan Dordrecht denkt, denkt 
aan oude straatjes en de tuinwinkel van Ton Vreeken: ‘Vreeken’s  Zaden’, 
een winkel met een prachtig assortiment zaden. U gaat er op bezoek om 
een lezing aan te horen en wordt wellicht gegrepen door het ‘Vreekenvirus’ 
waar deze gedreven vakman al veel tuiniers mee heeft besmet.
Wie in Dordrecht komt mag Villa Augustus niet overslaan, eens watertoren, 
nu in gebruik als hotel, met er omheen vroeger water, nu prachtige moes
tuinen. Met een bezoek aan deze tuinen wordt de dag beëindigd.

Zaterdag 17 september: Landgoed Twickel

Op zaterdag 17 september worden we ontvangen tussen 10.00 en 10.30 
uur in de Paardenschuur van het kasteel met koffie en krentenwegge. 
 Michael van Gessel, landschaparchitect, geeft een presentatie over de 
 onlangs gereed gekomen restauratie van het huispark. Onder zijn leiding 
zien wij tijdens een rondleiding het resultaat. Na de lunch wordt aan
dacht geschonken aan de moestuin met onder andere de Nationale Citrus 
 Collectie, met onder meer de tweehonderd jaar oude oranjeboompjes en de 
onlangs  gerestaureerde pronkkas. Henk Saaltink houdt een inleiding over 
de  historie van de citruscollectie. Tuinbaas Hans Hondenbrink leidt ons 
door de moestuin.

Tijdens de tweede helft van de middag is er gelegenheid activiteiten bij 
te wonen die Twickel tijdens dit weekend organiseert, zoals een rijtocht 
van de koetsen van Twickel. Ook kunt u een bezoek brengen aan kwekerij  
De Border, die zich in een deel van de moestuin bevindt. U kunt ook de 
rotstuin en de nieuw  naar een ontwerp van Michael van Gessel  aange
legde rozentuin bezoeken.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt.
U kunt zich voor deelname aan deze excursie opgeven vóór 12 september 
2011.

Vul de coupon in op pagina 30 van dit Tuinjournaal en geef u op 
voor een of meerdere excursies.

Wij verzoeken u het totaalbedrag vooraf over te maken op 
bankrekeningnr. 5595446 (ING) van de Nederlandse Tuinenstichting.
Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van alle gegevens en uw 
betaling.
Vervolgens ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname en 
het programma van de dag.

Vragen over de excursies kunt u stellen aan het bureau: 
tel 020 623 50 58 of per e-mail: info@tuinenstichting.nl. 

Tuin van Marna Spoon: verrassende hoekjes en  
doorkijkjes over het water. 
Foto - Marna Spoon

Tuinen en kasteel Twickel.   Foto’s - Sterre DelemarreKasteel Hex.  Foto - Segond Mac

De tuin van Dina Deferme. Foto Dina Deferme
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Tekst en fotografie - Ineke Lambregts
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Achter de formele voortuin van 
landgoed Jorissenhoeve ligt een 
monumentencomplex waarin 
men de oude boerensfeer wil 
laten herleven. Dit is te zien in 
de hoogstamfruitbomen en de 
keuze van de planten. De tuin 
heeft een bloemenhof en een 
ecologische moestuin; in het 
bosgedeelte staan monumen-
tale bomen.
De tuin in Schijf, nr. 262 in de 
open Tuinen Gids 2011, is voor 
donateurs gratis te bezoeken 
op 24 september. De tuin is 
tevens open op 25 september, 
van 10-17 uur, entree € 3,50.
Adres: Achtmaalsebaan 17, 
4721 SM Schijf
T: 0165-327724 / 
06-52292474 
E: tuineke@gmail.com

Biologisch tuinieren, een kwestie 
van (bio)logisch nadenken

Voordat je gaat planten of zaaien moet de bodem rul en gezond zijn. Pas dan ontwikkelt zich een sterk 
wortelstelsel dat de basis is voor een gezonde plantengroei, waar ziekten minder vat op hebben. Deze 
kennis gebruikten wij met succes bij de verhuizing van onze tuin.

Bodem bewerken
Vroeger werd jaarlijks steevast in de late wintermaanden oude mest verspreid om de fruitbomen, in de 
moestuin en over de akkers. Het maakte de grond zo zacht, dat de schop er vanzelf doorheen viel. Door 
de jaren heen vormden zich zo de charmante bolle akkertjes, die je nu nog her en der in deze omgeving 
ziet. 
Maar inzichten veranderen. Pakweg tien jaar geleden nog, werd deze wijze van biologisch tuinieren 
geassocieerd met zweverig, weinig productief, en rommelig. Wie langer tuiniert ontdekt vanzelf dat 
de meeste narigheid met planten voortkomt uit onvoldoende bewerking van de bodem. Je kunt er niet 
omheen daar eerst mee te beginnen en er jaarlijks aan te werken. Bij de verhuizing van onze tuin kwam 
deze ervaring ons goed van pas. 

Verhuizing
Sinds bijna anderhalf jaar wonen we nu in Schijf (Noord-Brabant), in een mooie bosrijke omgeving. Voor 
ons was het een uitdaging om rondom onze monumentale Jorrisenhoeve de sfeer van vroeger te laten 
herleven. In mijn vorige tuin had ik veel bomen, heesters, ouderwetse rozen en planten verzameld, die 
in een dergelijke entourage passen en die mee zouden verhuizen. Door de lang aanhoudende winter 
moesten we vorig voorjaar in korte tijd heel veel bomen en planten overzetten. 

“Nemen we deze ook mee?”, vroeg mijn zoon, wijzend op een forse Bramley’s Seedling appelboom. 
Oude fruitbomen rondom de boerderij leek me prachtig, maar ik twijfelde of deze boom het zou redden. 
Mijn ervaring bij tuinrenovaties is dat als je een grote boom verplant naar een plaats in de lichte scha-
duw, de kans op hergroei vele malen groter is dan naar een plaats in de zon. Dus kreeg deze Bramley, 
naar een idee van een vriendin, een ereplaats voor de woning in de lichte schaduw.

Omdat de bomen verhuisden van een lemige poldergrond naar een lichte zandgrond, hebben we 
de grond extra goed voorbereid. De bomen werden herplant in ruime plantgaten, waarbij steeds 
de uitgegraven harde grond royaal gemengd werd met goede potgrond en korrels die een gezond 
 bacterieleven bevorderen. Met dit mengsel werd elk plantgat gevuld, nadat steeds eerst voor de haar-
wortelvorming een paar scheppen grof brekerzand rond de wortels was gestrooid, tot de laatste 
boom erin stond. Bomen waar we niet direct een plaatsje voor hadden, werden in oude metselkuipen 
geplant en koel neergezet achter de schuur. 
Nog voordat de bomen zich voldoende gehecht hadden, werd het langdurig droog en warm. Dage-
lijks waren we tot laat bezig om de bomen rondom nat te spuiten en dat werkte. Je kon tot op de tak 
af zien hoe ver je kwam met spuiten; tot daar werden de knoppen groen. 

Harmonie
Ondertussen waren we ook begonnen met het herstellen van een oude koeiendrinkplaats. Om vocht-
problemen in huis en tuin te voorkomen, wilden we via slootjes overtollig regenwater naar deze plas 
leiden, nog voor de aanleg van de rozenborder, bloemenhof en moestuin. Toen de plas eenmaal 
gevuld was, wisten diverse soorten libellen, zwaluwen en veel kikkers het water binnen een dag te 
vinden. Ook de lakenvelders waren onder de indruk. Urenlang stonden ze naar zichzelf te kijken in 
het water.

Daarna vormden de verschillende tuinonderdelen zich vanzelf. Alle hagen, ingekuilde rozen en vaste 
planten werden op dezelfde manier geplant als de bomen. En alles sloeg aan. Nu, een jaar later, staan 
de bomen erbij alsof zij er altijd hebben gestaan. Ook Bramley´s Seedling schittert in de voortuin. 
In onze vorige tuin bewerkten we de koppige grond om deze kneedbaar te maken, hier om deze 
zachter en vochtvasthoudender te maken. Met deze bewerking met oude mest of compost die jaar-
lijks  terugkeert, groeien dezelfde planten even goed op zowel lemige als op zanderige grond. Zittend 
 onder de bloeiende perenboom op het erf, kijken we over de plas naar het weiland met de Laken-
velders achterop, en alles is in harmonie, zowel boven als in de grond.

Links en rechts: vanuit 
de boomgaard 
richting de woning.

Links: Voortuin met de
appel Bramley’s Seedling.
Rechts: Gedeelte van het 
erf met de taxuscirkels en 
Chinese rozen. 

Foto vanaf de bostuin over 
de weilanden naar de moestuin.
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bestuur nts
Beline Geertsema-Key, voorzitter, Caroline de Koning, vice-
voorzitter en redactiecommissie, Marna Spoon, secretaris,  
Robert Kreder, penningmeester, Carla de Jonge,excursiecommissie, 
Henk van der Eijk, monumentencommissie,  
Marianne van Lidth de Jeude, studies en publicaties.

monumentencommissie 
Annemiek Tromp, voorzitter, Hanny van der Heide, secretaris, 
Piet Bakker, Henk Barkhof, Jan-Willem Edinga, Henk van der Eijk, 
Rita Grothuis, Mariël Kok

excursiecommissie 
Carla de Jonge, voorzitter, Marjorie Gisolf, Roswitha Kleipool-De 
Regt, Ysk Vondeling, Anne Wolff, Lisette van Zandvoort-Gerritsen

opentuinencommissie 
Gonne Doorman-Van den Wall Bake, voorzitter, 
Anneke van Apeldoorn, Marianne Bielders-Bergmans, 
Rita den Breeje, Beline Geertsema-Key, 
Brigitte Gentis-Van Dam Merrett, Lietje de Vree-Van den Bergh

publicatiecommissie
Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter en Honey Wolff

redactiecommissie 
Marian Smeets-Lenshoek, hoofdredacteur, Korneel Aschman, 
Joost Gieskes, Ronald van Immerseel, Hanneke Jelles, 
Caroline de Koning, Éva Kovács, Anne Wolff

bureau nts
Suzanne Kooij, hoofd bureau, Ellen Kickhefer, Esther van der Sluis 
Het bureau van de NTs is bereikbaar op maandag, dinsdag en 
woensdag van 10-16 uur.
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en dat het derhalve niet aan de gemeente is om een opdracht voor nader 
onderzoek te verlenen.  
In april 2010 heeft de gemeente ons verzoek afgewezen. Vervolgens dienden 
wij een bezwaar in bij de gemeentelijke Adviescommissie voor de bezwaar-
schriften. Deze Adviescommissie constateerde dat B&W hun besluit onvol-
doende had gemotiveerd en dat in het besluit verzuimd is om aan te geven 
dat de tuin niet als monument zal worden aangewezen. Desalniettemin heeft 
B&W in januari 2011 na heroverweging besloten onze goed onderbouwde 
bezwaren af te wijzen, terwijl alle argumenten van de tegenpartij voor de 
tweede maal werden gehonoreerd. 

Onvoldoende deskundigheid
Alles overziende is de indruk gewekt dat deze zaak een speelbal van de 
 Larense dorpspolitiek is geworden. Saillant feit is dat het nieuw benoemde 
college van B&W in juni 2010 in haar collegeprogramma opneemt dat zij in 
planologisch opzicht zal meewerken aan verbouw of verplaatsing van het 
Rosa Spierhuis binnen Laren. Dit gebeurde terwijl ons beroep nog in proce-
dure was. Het verzoek van Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting 
werd door de gemeente als ‘zeer ongepast’ gekwalificeerd;  een brief van 
Mien Ruys uit 1972 is onjuist geïnterpreteerd; in de toelichting op het voor-
stel aan B&W om het Rosa Spierhuis niet als monument aan te wijzen wer-
den door een ambtenaar na de datering wijzigingen aangebracht; dezelfde 
ambtenaar beweerde dat het complex geen monumentale waarde bezit en 
ging daarmee voorbij aan het advies van de Commissie Welstand en Monu-
menten. 
Al met al een zeer onduidelijke gang van zaken die twijfels oproept over de 
transparantie van het proces. Bovendien wreekt zich het feit dat de gemeente 
Laren geen deskundige ambtenaar voor monumentenzaken in dienst heeft 
terwijl Laren een beschermd dorpsgezicht, meer dan tweehonderd be-
schermde monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden binnen 
haar grenzen heeft; erfgoed dat zij zorgvuldig zou moeten koesteren. Helaas 
doen zich in verscheidene andere gemeenten die wel een afdeling monu-
mentenzorg hebben, vergelijkbare problemen voor door zowel onderbezet-
ting als onvoldoende deskundigheid.  

Piet Bakker is lid van de Monumentencommissie. Hij heeft reeds tientallen jaren 
professionele ervaring met historische tuinen.

In het Tuinjournaal van september 2009 hebben wij aandacht geschonken aan de bedreiging van de 
door Mien Ruys ontworpen tuin bij het Rosa Spierhuis te Laren, Noord-Holland. In februari 2009 heb-
ben de Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting gezamenlijk aan B&W van Laren verzocht 
om het Rosa Spierhuis inclusief de tuin aan te wijzen als gemeentelijk monument. Door de geplande 
sloop en nieuwbouw zouden gebouw en tuin namelijk geheel verloren gaan. Daar volgens de gemeen-
telijke monumentenverordening van Laren een tuin uitsluitend als monument aangewezen kan worden 
in combinatie met een gebouw, was de samenwerking met Heemschut cruciaal. Helaas heeft zij niet 
mogen baten: het verzoek werd afgewezen. 

De Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Laren had in december 2009 een advies 
uitgebracht aan B&W waarin ze stelt dat gebouw en tuin de potentie hebben om te worden aangewezen 
als gemeentelijk monument, daar de waarde van het complex groot en mogelijk uniek is. Zoals gebrui-
kelijk in dergelijke gevallen adviseerde deze commissie om het complex nader te laten onderzoeken 
om de kernwaarden van het geheel vast te stellen. Daarna kon worden  beslist  over het verlenen van 
de monumentenstatus. Deze commissie benadrukt dat de monumentenstatus geen blokkade hoeft op 
te leveren voor aanpassingen nu en in de toekomst, waardoor het Rosa Spierhuis kan blijven voldoen 
aan de eisen van deze tijd. Opmerkelijk is dat de gemeente in een later stadium dit heldere advies van 
terzakekundigen heeft verdraaid in het tegenovergestelde. 

Verzoek afgewezen
Reeds eerder (in februari 2009) hadden wij bericht ontvangen dat de gemeente voor 2009 had gepland 
om panden in de gemeente te beschrijven, om al dan niet tot aanwijzing als gemeentelijk monument 
over te gaan. Ons verzoek zou worden meegenomen  in dit onderzoek en waar nodig worden onder-
zocht door een deskundige. Later bleek echter dat het Rosa Spierhuis door de gemeente is geschrapt 
van de lijst van te onderzoeken panden, zonder dat dit ooit aan ons is meegedeeld. Vervolgens stelde 
de gemeente ijskoud dat het initiatief voor aanvraag van de monumentenstatus van derden is uitgegaan 

Tekst en fotografie - Piet Bakker

Detail van het ontwerp van Mien Ruys voor de binnentuin bij het Rosa Spierhuis. 
Copyright Buro Mien Ruys

Het Rosa Spierhuis: 
speelbal van de Larense dorpspolitiek?

Een klein deel van de bedreigde tuin – een ontwerp van Mien Ruys.
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Lustrum
In 2010 bestond de Nederlandse Tuinenstichting dertig jaar. Dit lustrum 
werd gevierd op 10 maart en 24 september. Daarnaast werd een lustrum-
reis georganiseerd. Op 10 maart vond een feestelijke bijeenkomst plaats in 
Schoonhoven, waar de NTs in 2008 met succes heeft meegewerkt aan de 
renovatie van het Springerpark. Op deze dag introduceerde de NTs bordjes 
met het NTs-keurmerk voor opentuineigenaren.

Op 24 september was grote belangstelling voor het lustrumsymposium op 
Hogeschool Van Hall/Larenstein in Velp. Tom Mosman en Margriet Essink 
(Duotuin) verzorgden lezingen over cultuur versus natuur; Theresia Bos 
(Boomkwekerij Ebben) over kleurgebruik in de openbare ruimte en Michael 
van Gessel (landschapsarchitect) over Landgoed Twickel. Vervolgens namen 
de aanwezigen deel aan workshops, die waren voorbereid door de studenten 
van de Hogeschool Van Hall/Larenstein.

Stagiaires
De NTs begeleidde Carla Romijn-Schütte met een onderzoek naar de tuinen 
van het echtpaar Canneman en Christie Weduwer met haar studie over volks-
parken. Beide studies zijn gepresenteerd op 15 september.

Diversen
Het aantal donateurs bedraagt aan het begin van het boekjaar op 1 februari 
2010 circa 3.100. Om het aantal donateurs te vergroten werd de actie ‘Dona-
teur werft donateur’ gestart met een wervende flyer/cadeaubon, die tot veel 
positieve reacties heeft geleid.

Sinds 2010 is nieuws van de NTs te volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook.

Mevrouw ir. E. Hof-De Boer (Excursiecommissie) is uitgeroepen tot 
 Vrijwilliger van het Jaar vanwege haar jarenlange verdiensten voor de NTs.

Fondsen- en sponsorwerving
In 2010 zijn fondsen en sponsors geworven voor het vernieuwen van de 
website. De fondsaanvragen zijn gehonoreerd door het Prins Bernhard 
 Cultuurfonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. De nieuwe web-
site wordt begin 2011 gelanceerd.

Excursiecommissie
In 2010 organiseerde de NTs de volgende excursies voor haar donateurs: 
Oost-Groningen en Noord-Duitsland (jubileumreis, 28 en 29 mei), Zuid-
Limburg (25 juni) en Lottum en omgeving (9 juli).

Monumentencommissie
De Monumentencommissie doet, samen met haar deskundige rapporteurs, 
onderzoek naar bedreigd groen erfgoed. Op basis daarvan brengt zij vervol-
gens advies uit aan betrokkenen. In 2010 was de Monumentencommissie 
betrokken bij de volgende projecten: 
• Rosa Spierhuis in Laren
• De Beukenhof in Oegstgeest
• Wantijpark in Dordrecht
• Oostduin-Arendsdorp in Den Haag
• Frederikspark in Haarlem
•  Griffietuin bij Paviljoen Welgelegen in het Frederikspark te Haarlem
• Nuonterrein in Alkmaar
• Kerkhofbeplanting Nieuwe Kerk in Den Haag
• Vredespaleis in Den Haag
• Huis Ossenbroek in Beers
• Oosterbeekse Landgoederenzone 
• Frederiksoord 
• Botanische tuinen Wageningen

Open Tuinencommissie
In 2010 bezocht de Open Tuinencommissie 54 nieuwe tuinen, waarvan zij er 
zes niet meer heeft opgenomen in de Open Tuinen Gids 2011. In het Noor-
den kwamen er 32 tuinen bij en in het Zuiden 16. Meer dan dertig tuinen zijn 
herbezocht. 
Ruim tweehonderd gekeurde particuliere tuinen en parken van NTs-dona-
teurs zijn gepubliceerd in de Open Tuinen Gids. Deze tuinen zijn op af-
spraak gratis toegankelijk voor NTs-donateurs. De Open Tuinen Gids 2010 
 verscheen in maart met als thema ‘stadstuinen’. 

Publicatiecommissie
De publicatiecommissie begeleidde Carla Romijn-Schütte bij haar studie 
naar Elias en Liesbeth Canneman-Philipse. Deze studie wordt te zijner tijd 
gepubliceerd. Daarnaast nam de commissie het initiatief om een publica-
tie uit te brengen over twintigste-eeuwse tuin- en landschapsarchitecten, in 
 samenwerking met de Stichting BONAS (Bibliografieën en Oeuvrelijsten van 
Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). 

Redactiecommissie
De NTs publiceert vier keer per jaar het Tuinjournaal. Thema’s in 2010: 
• ‘Heggen en hagen’- maart 2010
• ‘Kleur in de tuin’- juni 2010
• ‘Tijd, de vierde dimensie’- september 2010
• ‘Verzamelen’- december 2010

Overige activiteiten
Sneeuwklokjesdagen
Aan de Sneeuwklokjesdagen deden vijftien NTs-tuinen mee.

Jaar van de Buitenplaats
•  De NTs is betrokken bij de organisatie van het ‘Jaar van de Buitenplaats’ in 

2012. Samen met de Bond Heemschut organiseren we een studiedag op de 
buitenplaats Vanenburg in Putten.

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

Lustrumsymposium op Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp.

Rapporteurs en Monumentencommissie op Het Isselt, 
bij Amersfoort.

Het belangrijkste doel voor de komende tijd is te zorgen voor een toename van het aantal donateurs. Een groei van het 
aantal donateurs stelt de NTs in staat goede invulling te geven aan haar doelstellingen en concrete beleidsvoornemens.

• Exclusieve lezing Historische Tuinornamenten
•  Samen met veilinghuis Sotheby’s organiseerde 

de NTs een ‘preview’ en lezingen over tuinorna-
menten voor donateurs in Baambrugge.

FIM
De NTs is lid geworden van de Federatie Instand-
houding Monumenten (FIM).

Beurzen/evenementen
•  De NTs was in 2010 met een voorlichtingsstand 

aanwezig op: de ‘Dag van het Park’ op Beecke-
stijn te Velsen-Zuid op 30 mei

•  het ‘Weekend van het Park’ in Park Merwestein 
te Dordrecht op 5 en 6 juni

•  internationale Kwekerijendagen op Bingerden op 
18, 19 en 20 juni

In mei verzorgde eigenaar Eberhard Pühl een rondlei-
ding door het Maxwaldpark, het oudste Rhododendron-
park van Noord-Duitsland.

De open tuin tuinzondernaam van Frank Thuyls in 
Liessel.

Tekst - Marian Lenshoek   

Fotografie - Hanny van der Heide, Rita Grothuis, 

                  Éva Kovács, Ad van Gerwen

Verdere groei NTs
verkorte versie van het jaarverslag 2010
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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. 



Groningen heeft iets met tuinen. Al eeuwenlang. Er is dan ook veel  
bijzonders te ontdekken op tuingebied: de Hortus in Haren; originele  
moestuinen, borgtuinen, slingertuinen, de historische kloostertuin in 
Ter Apel en de Prinsentuin middenin de stad Groningen. Groningen 
opent nu haar deuren voor tuin-, kunst- en cultuurliefhebbers. Tien 
dagen lang dienen tuinen in de hele provincie als podia voor kunst en 
cultuur. Ontdek de rijke tuinentraditie tijdens dit evenement en geniet 
van kunst en cultuur in een inspirerende omgeving.

DUTCH WAVE WARFFUM 17 JUNI T/M 14 AUGUSTUS 
Dutch Wave, een wereldwijd bekende tuinontwerpstijl met vaste 
planten, bolgewassen en éénjarigen. Dutch Wave tuinen benadrukken 
bovenal de rijkdom van de natuur. Bezoek de tentoonstelling Dutch 
Wave, een ode aan deze Nederlandse tuinkunst. 
Openluchtmuseum Het Hoogeland 
Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum | www.hethoogeland.com

BEELDENTUIN HORTUS HAREN 29 MEI T/M 2 OKTOBER 
Een fraaiere ambiance voor beeldhouwwerk dan de botanische tuin 
van de Hortus in Haren is er nauwelijks. Deze zomer is de Hortus de 
omlijsting van sculpturen van 22 Groninger beeldhouwers… 
een beeldentuin vol fascinatie. 
Hortus Haren 
Kerklaan 34, 9751 NN Haren | www.hortusharen.nl

EXPO SLINGERTUINEN MIDWOLDA 17 JUNI T/M 14 AUG
Het hart van een prachtig onontdekt gebied vol slingertuinen. Bezoek 
eerst de expositie over de ontstaansgeschiedenis van de slingertuin 
en maak kennis met beroemde tuinarchitecten. In De Vicarie krijgt u 
een compleet beeld van deze unieke tuinstijl die zo typerend is voor 
Groningen.
Restaurant ‘de Vicarie’
Hoofdweg 35, 9681 AA Midwolda
www.restaurantdevicarie.nl

EN NOG VEEL MEER!
Overal in Groningen omarmen deze zomer tuinen en kunst elkaar! 
Kijk voor alle informatie op www.tuinen.groningen.nl

WWW.TUINEN.GRONINGEN.NL
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