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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

Nederland heeft veel belangrijke en bijzondere tuinen en parken uit 
verschillende cultuurperiodes. Dankzij het Jaar van de Historische 
Buitenplaats en de afgelopen Open Monumentendag is dit jaar veel meer 
aandacht ontstaan voor ons groene culturele erfgoed. 

Tuinen maken deel uit van ons culturele erfgoed en geven ons een rijker 
beeld van een voorbije periode. Het is uiterst belangrijk om ze in stand te 
houden en naar manieren te zoeken om ze te blijven cultiveren en open 
te stellen. Daar maakt de Nederlandse Tuinenstichting zich sterk voor. 
Deze maand overhandigen prominente erfgoedorganisaties, waaronder de 
Nederlandse Tuinenstichting, het Manifest Groen Erfgoed aan de overheid. 
Hiermee willen Heemschut, de Nederlandse Kastelenstichting, de Groene 
Monumentenwacht, Stichting In Arcadië en de NTs de politiek en het publiek 
wijzen op de waarde van groen specifiek op historische buitenplaatsen. Om 
met z’n allen te zorgen dat de aandacht voor onze bijzondere tuinen en 
parken structureel blijft bestaan, ook na dit speciale themajaar.

In dit Tuinjournaal belichten we het verzamelen: als voorbeeld van de 
‘verdieping’ van de bevlogenheid rond het tuinieren en tuinaanleg.  
Julia Voskuil bezocht de wintergroene schatkamer van Pinetum Blijdenstein, 
met een indrukwekkende collectie van 400 verschillende soorten en cultivars 
coniferen. De verzameling citrusbomen van Paleis Het Loo is niet de 
grootste, maar met bomen uit 1684 wel de oudste collectie van ons land, 
zo schrijft Leslie Leijenhorst. Een bijzondere manier om buitenplaatsen en 
buitenleven af te beelden, is op servies en ander keramiek, aldus Korneel 
Aschman. Ronald van Immerseel schetst de omvangrijke bibliotheek van 
Cockie Cremers, die zeer breed verzamelde op het gebied van tuinkunst 
en buitenplaatsen. Met in totaal drie kassen kan Erik Geytenbeek van de 
Ridderhofstad Hindersteyn met recht een ‘verzamelaar’ worden genoemd. 
Geytenbeek probeert een lans te breken voor het behoud van historische 
kassen. Geen moestuin kan zonder.

De beschreven collecties laten een andere dimensie zien van een interesse 
voor tuinen en parken. Een mooi thema voor een winternummer!

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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Belangwekkende verzameling kassen op Hindersteyn  
De historische kassen op Hindersteyn zijn in gebruik in de moes-
tuin en passen bij de sfeer die de ridderhofstad wil uitstralen.
Marian Lenshoek en Ronald van Immerseel 

Van wrange tot suikerzoete vruchten    
De citrusverzameling van Het Loo heeft boompjes van 300 jaar oud 
die nog stammen uit de tijd dat koning-stadhouder Willem III en 
koningin Mary op het paleis woonden. 
Leslie Leijenhorst

De verzameling van bankier Blijdenstein in Hilversum  
Een fascinatie voor coniferen leidde vanaf 1880 tot een unieke 
verzameling van vierhonderd verschillende soorten en cultivars.
Julia Voskuil

Buitenplaatsen op servies     
Een bijzondere manier om buitenplaatsen en buitenleven af te 
beelden is op porselein en ander keramiek.
Korneel Aschman

De Cremerscollectie: unieke verzameling boeken over 
tuinen en buitenplaatsen
Cockie Cremers geniet blijvende bekendheid vanwege haar 
omvangrijke bibliotheek met zeldzame zeventiende- en 
achttiende-eeuwse boeken over tuinkunst.
Ronald van Immerseel

Tuin Rijksmuseum groene buitenzaal in traditie Cuypers
De tuin van het Rijksmuseum wordt weer teruggebracht tot de 
oorspronkelijke ‘Oud-Hollandsche’ stijl.
Sander Rombout en Sanne Horn

Herstel plantsoen Harmoniehof in Amsterdam
Vrijwilligers brengen historisch plantsoen terug in oude staat.
Evelien Jansen 

Waardering van Groen Erfgoed, toepassing in de praktijk  
De nieuwe Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek inspireerden 
bij de herontwikkeling van het landgoed Klingelbeek.
Patricia Debie

NTs-excursie naar Buitenplaats Baest: 
een verborgen parel in Brabant 
Donateurs bezochten buitenplaats Baest. 
Alide Hijmans 

Ontmoeting Open Tuin Eigenaren    
Tuineigenaren wisselden van gedachten over openstelling in Hagestein.
Julia Voskuil

Verhuizing: van verzameling naar een levende tuin  
“Toen we verhuisden, ging mijn grote verzameling planten mee. 
Dat was een hele uitdaging. Ik speel met de natuur en de natuur 
speelt met mij; daagt me uit.”
Anne van Beusekom

Landgoederen op de helling     
Plan voor behoud van het bijzondere cluster aan landgoederen en 
buitenplaatsen op de stuwwal tussen Oosterbeek en Renkum.
Rob Aben

Investeren in buitenplaatsen loont    
Buitenplaatsen en landgoederen leveren een aantoonbare bijdrage 
aan de samenleving. Een deel van de baten komt terecht bij de 
eigenaren, terwijl zij wel de onderhoudskosten dragen.
Willemijn van den Berg

Weerzien met de Hof van Walenburg 
De Hof van Walenburg, ooit het paradepaardje van de NTs, was dit 
jaar sinds 1999 weer open voor publiek.
Leslie Leijenhorst en Frida Waasdorp-Voortman

Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed start in december  
Opleiding gericht op instandhouden van historische tuinen, 
parken en landschappen.
Klaas de Boer

Vechtse buitenplaatsen 

Pronken en Ploeteren aan de Vecht
Leslie Leijenhorst

Open tuinen met sneeuwklokjes 

Sociaal tuinieren: doe mee!

Inhoud Inhoud

6 en 7nts-nieuws
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Verhoging donateursbijdrage

Helaas ontkomt de Nederlandse Tuinenstichting er niet aan om de 
 donateursbijdrage voor het eerst in vele jaren met € 5,- te verhogen. De 
kosten van met name de productie en distributie van onze Tuinjournaals en 
Open Tuinengids zijn in de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Wij hopen 
dat u er als donateur begrip voor heeft dat wij deze beperkte verhoging 
moeten doorvoeren. 

Open tuinen met 
sneeuwklokjes
In februari en maart zijn in het hele land tuinen en buitenplaatsen speciaal 
opengesteld vanwege hun sneeuwklokjes. De openstelling is een initiatief 
van de NTs. 
De te bezichtigen tuinen en parken variëren van klein tot groot. In som-
mige tuinen ziet het onder de bomen wit van de sneeuwklokjes, in andere 
zijn veel bijzondere soorten te zien. Actuele informatie over data, adres-
sen en openingstijden van de tuinen vindt u vanaf februari op onze site:  
www.tuinenstichting.nl. Bij hevige sneeuwval of langdurige vorst blijven de 
tuinen wellicht gesloten. Kijk op onze websites voor actuele informatie.

Twee bij de NTs aangesloten tuinen doen mee met de zesde Oost- Groninger 
bloembollenroute: ‘Tuinfleur’ van Rika en Pieter van Delden in Oostwold 
(tuin nr. 11 in de Open Tuinen Gids 2012) en ‘Wubsbos’ van Jannie Bos en 
Harry Wubs in Winschoten (tuin nr. 25 in de Open Tuinen Gids 2012). De 
sneeuwklokjeszondagen van de Oost-Groninger bloembollenroute vinden 
plaats op 24 februari en op 3 maart van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen 
in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel op afspraak, de tuinen 
bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de tuineigenaren. Zie ook: 
www.oost-groninger-bloembollenroute.tuinpagina.net.

De vrij zeldzame 
Galanthus nivalis 
‘Walrus’, ‘one of the 
eccentrics of the 
snowdrop world’ 
volgens een Brits 
standaardwerk.

Regionale bijeenkomsten van 

eigenaren van NTs-open tuinen

In augustus en september organiseerde de 
Opentuinencommissie vier regionale bijeenkom-
sten voor eigenaren van open tuinen. Het waren 
geslaagde en drukbezochte middagen. Foto’s 
en een uitgebreid verslag kunt u vinden op onze 
website: www.tuinenstichting.nl. 

De eigenaren van open tuinen in Noord-Brabant.

Ellen Oswald: 
coördinator beurzen

Onder leiding van onze nieuwe coördinator beur-
zen Ellen Oswald gaat de NTs zich in 2013 vaker 
laten zien op tuinbeurzen, zoals de Kwekerij-
dagen op Bingerden, de Tuinmarkt Hernen en de 
sneeuwklokjesdagen in Wolfheze. De NTs wil haar 
naamsbekendheid bij bezoekers van  tuinbeurzen 
vergroten en deze groep actieve tuinenliefhebbers 
nog beter informeren over ons werk. 

Vorig jaar is de Nederlandse Tuinenstichting het succesvolle project ‘Sociaal 
Tuinieren’ begonnen in de Amsterdamse wijk Betondorp. In 2013 zetten we 
het project voort, nu ook in Amsterdam-Noord en de Pijp. In samenwerking 
met groepen vrijwilligers die worden ingezet via Stichting Present, helpt de 
NTs met het duurzaam opknappen van verloederde tuinen en voorziet ze 
van nieuw groen. Vervolgens  worden de tuinen onderhouden, ook door 
vrijwilligers. De bewoners zijn vaak oud, eenzaam of ziek, en zijn zelf niet 
in staat hun tuin bij te houden. Het contact met  de vrijwilligers - en de 
opgeknapte tuin - zorgt voor nieuwe levensvreugde bij mensen die vaak in 
moeilijke omstandigheden leven.
De NTs wil graag alle donateurs en vrijwilligers de kans geven om zelf kennis 
te maken met dit bijzondere project. Daarom organiseren wij op  23 maart 
2013 een speciale dag waarop groepen donateurs en vrijwilligers zélf aan 
de slag gaan in de tuinen, om zo hun liefde voor en kennis van tuinen in te 
zetten voor mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven. Wij 
vragen u dus om u eenmalig voor het goede doel een dag in te zetten. De 
begeleiding wordt geregeld door de Nederlandse Tuinenstichting in samen-
werking met Present. U kunt zich aanmelden via info@tuinenstichting.nl.

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ wordt mogelijk gemaakt door een aantal 
vermogensfondsen, waaronder Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK  
en Ars donandi.

Sociaal Tuinieren: Doe Mee!

NTs-studentendonateurschap 

€ 25,- per jaar

Met ingang van 2013 introduceert de NTs een 
 donateurschap speciaal voor studenten. Studen-
ten van de opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed en 
vierdejaars studenten Tuinarchitectuur van Laren-
stein kunnen donateur worden voor € 25,- per jaar. 
Dit donateurschap is één jaar geldig.

Vrijwilligersdag op Akerendam

Ieder jaar organiseert de NTs een speciale dag 
voor haar vrijwilligers, die dit jaar plaatsvond op 
de historische buitenplaats Akerendam in Bever-
wijk. De setting was bijzonder, vanwege de unieke, 
eenmalige zomerexpositie ‘Vijf Eeuwen Bloem-
perken op Akerendam’ in het kader van het Jaar 
van de Historische Buitenplaats 2012.
Als Vrijwilliger van het Jaar ontving  Marian 
 Lenshoek, hoofdredacteur van het T uinjournaal, 
een speciale bokaal van voorzitter  Beline 
 Geertsema. Tuinbaas Hans Otten gaf een 
 boeiende rondleiding over Akerendam met uitleg 
over hoe dit siertuinprincipe vanaf de zeventiende 
tot de eenentwintigste eeuw vorm heeft gekregen.
’s Middags organiseerde het bestuur een  picknick 
in het park van de buitenplaats Beeckestijn in 
Velsen-Zuid. Tijdens de lunch gaf Marianne van 
Lidth de Jeude een toelichting op de geschiede-
nis van het park, waarna in het hoofdgebouw 
de  tentoonstelling ‘Maquettes van Nederlandse 
 buitenplaatsen’ kon worden bezocht.



- kassen op hindersteyn -
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Buitenplaatsen met een moestuin konden vroeger niet zonder kassen. 
 Standaard trof men in de tweede helft van de negentiende eeuw op de  
 buitenplaatsen broeibakken, een druivenkas en tablettenkas (kas waarin 
wordt voorgezaaid) aan. Daarnaast stonden van oudsher op sommige 
 buitenplaatsen speciale collectiekassen, bijvoorbeeld voor orchideeën, 
 ananassen of cacteeën. Van deze horticulturele traditie resteert  tegenwoordig 
bitter weinig, maar er zijn gelukkig uitzonderingen.

Moestuin kan niet zonder kas
De oudst bekende, vrijstaande ijzeren kas dateert uit 1845 en staat op de 
Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek. De kas, die keurig kan worden 
 gedateerd aan de hand van een eerste steen, is afkomstig van de buiten-
plaats Herteveldt in Maarssen en wordt intensief gebruikt om groenten en 
planten te zaaien, te verspenen en te verpotten. “Vanouds kende  Hindersteyn 
een moestuin, die in de afgelopen twintig jaar in etappes hersteld is. De 
kas van Herteveldt past goed bij de sfeer die we willen uitstralen. Dankzij 
de kassen kweken we nu volop groenten, kruiden en planten,” vertelt Erik 
 Geytenbeek, eigenaar van Hindersteyn. Met in totaal drie kassen kan hij met 
recht een ‘verzamelaar’ worden genoemd. Geytenbeek probeert een lans te 
breken voor het behoud van historische kassen: “Kassen gaan snel achteruit 
als ze niet worden gebruikt. Voortdurend gebruik en regelmatig onderhoud 
zijn essentieel. Omdat wij de moestuin  indertijd opnieuw in gebruik wilden 
 nemen, zijn we ons gaan oriënteren op de kassen.”
Voor alle soorten kassen geldt dat ze werden gebouwd tot aan de crisisjaren, 
daarna was het op de buitenplaatsen met de kassen gedaan. Maar een echte 

Tekst - Marian Lenshoek en Ronald van Immerseel     

Fotografie - Peter Verhoeff en Erik Geytenbeek

Belangwekkende verzameling 
kassen op Hindersteyn

Nederland heeft faam als bouwer van kassen. De voorloper van de kas betreft de zogenaamde  cloche, 

een minikas in de vorm van een glazen stolp, die voor het eerst in de zestiende eeuw in Italië en 

 Frankrijk wordt toegepast. In een volgende fase gebruikt men broeibakken, waarin mest onder glas voor 

broei zorgt en de benodigde warmte genereert. De eerste vrijstaande kassen die geheel van glas waren 

gebouwd, komen we vanaf circa 1830 tegen als gevolg van de uitvinding van de centrale verwarming. 

buitenplaats kan niet zonder kassen, zeker als de 
moestuin in gebruik is. Een tablettenkas en kou-
de bakken waarin de planten worden afgehard. 
Er worden niet alleen groenten in geteeld, maar 
ook planten en kruiden. Na het uitplanten op de 
volle grond gebruikt men aanvullend ‘cloches’ 
om de planten te beschermen tegen late vorst. 
Een  beetje meer luxe en de buitenplaats kent een 
 druivenkas of -serre en een muurkas. 

Beetje handigheid
In 2001 is op Hindersteyn een Westlandse 
 druivenkas herbouwd, uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Dit type werd ook op buitenplaat-
sen toegepast als opvolger van de traditionele 
muurkas. Vroeger werden in deze kas tafeldruiven 
 gekweekt; in de hoeken van de kas op Hindersteyn 
staan nog druiven van het ras ‘Frankenthaler’; 
 verder staat de kas vol wijndruiven. De derde kas, 
met fraai gebogen dakvlak, is rond 1930 samen-
gesteld uit een vermoedelijk negentiende-eeuwse 
Belgische kas. De kas stond in Den Dungen bij 
Den Bosch en wordt gebruikt voor het kweken van 
zestien verschillende soorten vijgen.
Erik Geytenbeek: “Mijn belangstelling voor 
 historische kassen is langzaam gegroeid door-
dat ik in de jaren tachtig op veel buitenplaat-
sen kwam in verband met mijn studie naar 
 oranjerieën. Ik heb wel iets met glas- en ijzer-
constructies. Ze zijn vrij onderhoudsgevoelig en 
arbeidsintensief. Vroeger had een buitenplaats 
tuinjongens in dienst die de hele winter onder-
houd verrichtten aan de roeden en het glas. Dat 
heb je tegenwoordig natuurlijk niet meer. Bij mij 
is het puur liefdewerk. Met oud materiaal en een 
beetje handigheid creëer je zo een kas met de 
juiste uitstraling. Het belang van de kassen merk 
ik vrijwel dagelijks. Niet alleen in het gebruik, 
maar de kassen krijgen van bezoekers de meeste 
aandacht. Onze vrijwilligers die de moestuin 
 bewerken, werken er dan ook volop in. Ik zou 
graag ook nog broeibakken terug willen brengen 
die hier zijn afgebroken in de jaren vijftig.”

thema 

verzamelen

•
Interieur van de kas uit 1845. Rechts boven: Kassen gaan snel achteruit als ze niet worden gebruikt. Voortdurend gebruik en regelmatig onderhoud 
zijn essentieel. Rechts onder: Druivenras Frankenthaler (1947) in de druivenserre.

De drie kassen 
liggen in elkaars 
nabijheid.



- citruscollectie het loo -
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De Citrus nam in de zeventiende eeuw een belangrijke plaats in in plantencollecties van 

vorstenhuizen en adellijke lieden in Europa. Ook bij leden van het stadhouderlijk hof in 

de Lage Landen was het verzamelen van deze kuipplanten zeer populair. Heden ten dage 

speelt deze groep in collecties een minder belangrijke rol. De verzameling van Paleis 

Het Loo is een van de interessantste van ons land. Niet de grootste, wel die met een 

aantal van de oudste bomen die teruggaan tot de glorietijd van de tuinen. Toen koning-

stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary, koningin van Engeland, er vaak resideerden. 

Hoewel ons land enkele tientallen citruscollecties telt, zowel ondergebracht 
bij musea, historische en botanische tuinen als bij particulieren, behoren 
die van Paleis Het Loo en landgoed Twickel (Overijssel) tot de grootste en 
meest belangwekkende. Beide tuinen hebben eveneens de meeste oude 
 exemplaren. Samen vertegenwoordigen ze het geslacht Citrus binnen de 
 Nationale Planten Collectie. Andere belangwekkende collecties bevinden zich 
onder meer op Mattemburgh (Bergen op Zoom), Middachten (De Steeg), 
Dortwijck, Villa Augustus (Dordrecht) en in een aantal botanische tuinen. 

Oranjeboom
Onder Citrus wordt veel meer verstaan dan wij in zijn algemeenheid  denken. 
Sinaasappel, grapefruit, kumquat, limette, pomelo, pomerans,  sukadecitroen, 
citroen en limoen. In de zeventiende eeuw waren de meest voorkomende 
soorten in Europa: Citrus aurantium var. aurantium (de bittere sinaasap-
pel), Citrus medica (sukadecitroen), de citroen (Citrus x limon) en de zoete 
 sinaasappel (Citrus sinensis). De laatste is ook de soort die we meestal bij 
de groenteboer en de supermarkt aantreffen. De bittere sinaasappel stond 
in de zeventiende en achttiende eeuw ook wel bekend als de Oranjeboom. 
Tegenwoordig bestaan de meeste collecties in ons land hoofdzakelijk uit 
cultivars van de C. aurantium en de C. sinensis. Zo ook die van Paleis Het 

De citruscollectie van 
Paleis Het Loo

Van wrange tot suikerzoete vruchten 

thema 

verzamelen

•

Pad met kuipen citrusboompjes en broderieparterres 
in de Koninginnetuin.

Tekst - Leslie Leijenhorst   Fotografie - Nationaal Museum Paleis Het Loo/Stef Verstraaten 



Loo.  Belangrijke reden is dat vooral de C. aurantium goed tegen het noorde-
lijke klimaat kan. Willem Zieleman, hoofd tuindienst Paleis Het Loo: “Onze 
 verzameling telt in totaal 150 exemplaren. Naast de eerder  genoemde soor-
ten hebben we een enkele sukadesoort en verder onder meer laurierstruiken, 
olijfbomen en andere klassieke kuipplanten.” 

Willem en Mary
De citrusverzameling ontstaat rond 1684 wanneer koning-stadhouder  Willem 
en zijn echtgenote Mary hun intrek nemen in Paleis Het Loo. Beiden zijn 
v erwoede tuiniers en stoppen veel van hun energie afwisselend in de tuinen 
van Hampton Court en die in Apeldoorn. Daar hoort ook een collectie kuipplan-
ten bij. De toenemende belangstelling loopt gelijk aan de ontwikkeling van de 
oranjerie. In de zestiende eeuw werden in West- en Noord-Europa kuipplanten 
in de winter met ingenieuze constructies afgeschermd. Later volgden speciale 
galerijen waar men vuren stookten. Ideaal was dat niet. In de daarop volgende 
periode ontstonden afgesloten paviljoens die beter te verwarmen  waren. De 
eerste citrusboompjes vonden hun onderdak in de oostelijke  vleugel van het 
paleis, bij de Koninginnetuin. Zieleman: “Een aantal van die boompjes bevindt 
zich nog steeds in de collectie. Ik schat dat de oudste rond 310 jaar oud is.” 
Deze verzameling breidde zich langzaam verder uit.

Lodewijk Napoleon
Een deel van de citruscollectie van Paleis Het Loo wordt net na de Franse 
 Revolutie, ten tijde van de Bataafsche Republiek, te gelde gemaakt en verkocht 
aan landgoed Amelisweerd (ten oosten van Utrecht). Nauwelijks een decen-
nium later kocht Lodewijk Napoleon, inmiddels koning van het  Koninkrijk 
Holland (1806-1810), een groot deel van de boompjes terug. De oranjerie 
in de oostelijke vleugel bleek niet langer geschikt, de dikker geworden eiken 
ervoor namen veel licht weg. In 1911 wordt een nieuwe oranjerie gebouwd, 

op het westen georiënteerd. Ook deze bleek niet ideaal voor kuipplanten en 
citrusbomen in het bijzonder. Ze leden een wat zieltogend bestaan. 

Determinatie
Uiteindelijk kwam in 1986 opnieuw een oranjerie gereed, een bewaarkas met 
hoog licht. Martin Bouwmeester, die al dertig jaar de collectie verzorgt, heeft 
in de loop der jaren steeds beter met de collectie leren omgaan en deze ook 
door enten belangrijk verjongd en uitgebreid. Er is veel geëxperimenteerd en 
onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleken zowel de gezondheid als de groei veel 
profijt te hebben van een bepaald zelf ontdekt grondmengsel (zie kader). 
Het is onder meer aan ir. Ben Groen, oud-conservator tuinen van Paleis  
Het Loo, te danken dat er een uitgebreide determinatie heeft plaatsgevonden 
van de moderne cultivars van de Citrus en een sleutel is ontwikkeld waarmee 
deze soorten en rassen kunnen worden benoemd. Dit onderzoek vond plaats 
onder alle in Nederland aanwezige soorten in de diverse collecties. 

St. Petersburg
Vanaf 2008 ontwikkelde de tuindienst van Paleis Het Loo samen met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reconstructie- en revitaliserings-
plannen voor diverse tuinen in Rusland, waaronder voor de Zomertuin 
in St.Petersburg. Deze tuin oogde een paar jaar geleden meer als een 
wat  verwilderd park. De Zomertuin werd door de Hollandse hovenier Jan 
Roosen aangelegd, na een bezoek van Peter de Grote begin achttiende eeuw 
aan  Holland, waarbij hij ook Paleis Het Loo aandeed. Naast technische 
 onderhoudsadviezen levert Paleis Het Loo in 2013 een aantal stekken van 
‘oranjeboompjes’ die de tsaar toen gezien zou kunnen hebben voor de ge-
reconstrueerde oranjerie in de  Zomertuin. “Want vier stekken zijn afkomstig 
van de oudste, historische rassen, vier van eigentijdse en een aantal laurier-
boompjes.” En daarmee  herhaalt de geschiedenis zich op bijzondere wijze.

Praktische tip

Ideaal grondmengsel
Veel particulieren hannesen vaak met hun eigen 
citrusboompjes. Vandaar de vraag voorgelegd 
aan Zieleman: “Hoe houd ik mijn boompjes 
vitaal?” Opeenvolgende tuinbazen en -lieden op 
Paleis Het Loo hebben in de afgelopen decennia 
veel ervaring opgedaan. Het ideale mengel blijkt 
te bestaan uit Zweeds veenmosveen, Lentse 
potgrond, beukenblad, zwarte tuinaarde, wat 
klei, en bloed- en beendermeel. 

Marechaussees op de Oranjelaan, 
vroeg twintigste eeuw.

Kijkje in de Floriskas; de citrusboompjes overwinteren. 

Detail gouden hek met oranjeboompje.

Polychroom prent met de Koninginnetuin en oranjerie op de achtergrond, C. Allardt, 
eind zeventiende eeuw.
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Ontwerp in landschappelijke stijl van H. Copijn, eind 
negentiende eeuw.

- coniferen -
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bezoekerscentrum met de naam ‘Klein Vogelenzang’ verwijst naar de historie 
van de plek. Het is er aangenaam toeven.

Coniferen
Als sierplant hebben coniferen veel waarde voor tuinen en parken. Ze 
 hebben karakteristieke vormen en de meeste zijn wintergroen. Slechts enkele 
 geslachten zijn bladverliezend, maar daar staat veelal een prachtige herfst-
kleur tegenover zoals bij lork (Larix), moerascypres (Taxodium), Pseudolarix, 
Metasequoia en Ginkgo het geval is. Coniferen hebben naalden of  schubben 
en dragen vaak mooie kegels. “Mijn voorganger, Nico Schellevis (1959-2011), 
die in 1982 op 22-jarige leeftijd beheerder-dendroloog Ger Bootsman opvolg-
de, heeft de collectie op een zeer hoog peil weten te brengen en legde wereld-
wijd contacten. Daardoor heeft ons pinetum een hoge kwaliteit, wat in een 
tijd van verzelfstandiging doorslaggevend is voor het voortbestaan. Onze 
missie is bescherming van de soorten en cultivars van de collectie en daar-
mee van de biodiversiteit. Bezoekers uit de hele wereld weten ons te vinden.” 

Andere ‘primitieve’ geslachten
Pinetum Blijdenstein beschikt voor niet-winterharde geslachten zoals 
 Dicksonia, Cycas, Podocarpus, Agathis en anderen over een subtropische 
kas. Een Australische boom als Agathis robusta (Aracauriaceae) moet in de 
kas in toom worden gehouden. Het blad doet denken aan een kleinbladige Fi-
cus, niet aan een conifeer. “Planten zoals Cycas revoluta, vredespalm, kunnen  
’s zomers buiten staan. Deze soort is tamelijk bekend omdat hij als potplant 
wordt geteeld, maar de hele Cycas-collectie omvat circa 80 verschillende! 
De groeivorm doet aan een palm denken, maar het is een naaktzadige. Ook 
 Ephedra is een ‘primitief’ plantengeslacht, waar we circa 34 soorten van heb-
ben. Vermoedelijk is dit de grootste collectie wereldwijd. De planten hebben 
waarde voor de farmaceutische industrie vanwege de  geneeskrachtige stof 
 ephedrine. In 2001 is bij de kas een hoek ingericht met planten die thuis 
 horen op Tasmanië. Op dit eiland worden veel planten die nergens  anders 
voorkomen (zogenaamde endemische planten) bedreigd. Boomvaren 
(Dicksonia antarctica) is er een van. Omdat boomvarens niet tegen vorst 
kunnen maar het ‘s zomers in de kas te warm hebben, gaan ze met pot en al 
naar buiten en in de herfst weer de kas in.”  
Verspreid over de tuin groeien ook tal van bijzondere rododendrons. “Alle-
maal soorten, geen cultivars. Enkele bloeien in de zomer! Ze zorgen voor 
extra kleur tussen februari en augustus.” Alle planten in het pinetum zijn 
goed geëtiketteerd en de bezoekersruimte biedt overzichtelijke informatie 
over naaktzadige planten. Pinetum Blijdenstein is dan ook het hele jaar door 
de moeite waard. 

Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125, 1217 PJ Hilversum, T 035 6231123
E info@pinetum.nl, I www.pinetum.nl, I www.nationale-plantencollectie.nl
ANBI-regeling van toepassing, Bezoekerscentrum, Wandeling (download website)
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“Wij hebben het NPC-predicaat voor onze coniferen, die 

allemaal afkomstig zijn uit hun natuurlijke habitat, waar ze nu 

vaak ernstig worden bedreigd,” zegt Hans van Roon, dagelijks 

beheerder van Botanische tuin Pinetum Blijdenstein. 

Tekst en fotografie - Julia Voskuil

Het genenmateriaal heeft daardoor grote botanische waarde. “Behalve coni-
feren, die behoren tot de zogenaamde naaktzadige planten  (Gymnospermae), 
hebben we ook collecties Cycas en Ephedra en andere, eveneens naaktzadige 
geslachten. Evolutionair gezien zijn deze veel ouder dan de bedektzadigen 
(Angiospermae) en ze komen voor in alle klimaatgebieden.” De specialiteit 
van het pinetum is dus naaktzadige planten (Gymnospermae), coniferen en 
andere ‘primitieve’ geslachten. 

Met coniferen is het allemaal begonnen. Benjamin Willem Blijdenstein 
(1839-1914) was bankier van de door zijn vader opgerichte Twentsche Bank 
en raakte door zijn contacten met Engeland en Kew Gardens gefascineerd 
door coniferen. In Hilversum liet hij Villa Vogelenzang bouwen en bestemde 
1,4 hectare van het toenmalige landgoed voor de aanleg van zijn groeiende 
verzameling. Henri Copijn kreeg opdracht voor een ontwerp en zo ontwikkel-
de zich in een landschappelijk decor met slingerende paden en vijvers vanaf 
1880 een pinetum. Tegenwoordig groeien er bijna 400 verschillende soorten 
en cultivars, waarvan een groot aantal uit de begintijd stamt. Deze winter-
groene schatkamer ligt nu in een villawijk, verborgen achter de  fruitmuur 
van de voormalige moestuin. Het beheer berust bij een stichting, met  
dr. A. Aptroot als wetenschappelijk collectiebeheerder. Een goed geoutilleerd 

De verzameling van 
bankier Blijdenstein 
in Hilversum

Hans van Roon bij Agathis robusta in de subtropische 
kas.

Rododendron aurantiacum bloeit hartje zomer en geurt 
heerlijk.

De bijzondere groeiwijze van Cycas.

Kassencomplex tussen coniferen van meer dan een 
eeuw oud.  Verborgen groene schat, achter voormalige fruitmuur.

Nationale Planten collectie (NPC) coniferen
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Het bekendste servies met buitenplaatsen is het 
circa 400-delig servies dat stadhouder Willem V 
rond 1773 ten geschenke kreeg van de VOC. Op 
elk stuk is een Nederlands of Nederlands-Indisch 
dorp, stad, kasteel of buitenplaats afgebeeld. De 
stadhouder nam bij zijn vlucht naar Engeland in 
1795 het servies mee. Nadien werd het verkocht 
en raakte verspreid. Ruim een derde ervan bevindt 
zich op Het Loo. Enkele stukken bevinden zich in 
het Rijksmuseum (afb. 2 en 3). De afbeeldingen 
werden vervaardigd naar bestaande prenten van 
onder meer De Beijer, De Leth en Rach (Indische 
prenten). Op slechts enkele borden zijn parken 
afgebeeld, zoals van Elswout en van Buitenzorg. 
Een ander servies, uit circa 1820, bevindt zich in de 
collectie van Museum Rotterdam. Het is een gro-
tendeels verguld theeservies, waarop naast stads-
gezichten ook buitenhuizen als Rupelmonde en 
Trompenburg zijn afgebeeld (afb. 4).  Bestaande 
topografische prenten werden vaker gebruikt als 
voorbeeld, zoals op de terrine van Loosdrechts 
porselein uit circa 1770 met  afbeeldingen naar 
Abraham Rademaker (afb. 5).

Unica’s
Bijzonder in dit genre zijn de unica’s van bui-
tenplaatsen. De meeste buitens hebben een 

De buitenplaatsen die op voorwerpen zichtbaar waren, zijn overigens vaak ontsproten aan de fantasie 
van de kunstenaar. Afbeeldingen naar de werkelijkheid zijn niet algemeen. Vaker bestaat de decoratie uit 
landschappen of botanische motieven. Een bestaande parkaanleg is helemaal zelden op serviesstukken 
weergegeven. Wel werden bijvoorbeeld prenten van Daniël Stoopendaal en Isaac de Moucheron (afb. 1) 
gebruikt voor grote tegeltableaus.

Verspreid
Van een compleet servies waarop buitens ‘naar het leven’ zijn afgebeeld, zijn slechts enkele voorbeel-
den bekend. Daarnaast hebben veel buitenplaatsen een serviesstuk waarop het huis en een deel van de 
 omgeving is weergegeven. Vaak zijn deze stukken gedecoreerd in opdracht van of door de eigenaars zelf, 
ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis.

 serviesstuk met afbeelding van het huis en naaste 
omgeving. Zo bezit Ridderhofstad Gunterstein 
onder meer een porseleinen rookstel dat bestaat 
uit een bord, schaaltje, sigaretten- en sigaren-
houder. Het werd beschilderd door drie dochters 
 Willink van Collen ter ere van hun vaders verjaar-
dag in 1871 (afb. 6). Deze dochters kregen teken-
les van P.J. Lutgers en mogelijk heeft hij geholpen 
bij de decoratie. In de collectie bevinden zich ook 
kop en schotel, met op de schotel afbeeldingen 
van een obelisk en een tuingebouwtje uit het park 
van Gunterstein (afb. 7). Eén van weinige objec-
ten waarop meer van een parkaanleg zichtbaar 
is,  bevindt zich eveneens op Gunterstein; op een 
kopje staat een fraaie afbeelding van een ‘tuin-
kapel’ met aangebouwde serre, daaromheen zijn 
gazons en wandelpaden zichtbaar (afb. 8). De 
schotel vermeldt ‘souvenir du 2 mai 1871’.
Dat afbeeldingen vaker werden gebruikt, bleek 
bij mijn bezoek aan Gunterstein; op een kopje 
staat een naïeve afbeelding van Rupelmonde, die 
in fijnere versie voorkomt op het ‘Rotterdamse’ 
 servies (afb. 9). 

Sommige persoonlijke stukken, zoals de boven-
staande, overleefden de tijd. Andere stukken 
 gingen verloren. Zo werd in de jaren zeventig bij 
een opgraving rond het in 1900 gesloopte kasteel 
IJsselmonde, de scherf gevonden van een thee-
kopje met afbeelding van deze buitenplaats. De 
onderdelen van de verdeeld geraakte serviezen 
worden ook nu nog verzameld; bij het schrijven 
van dit artikel stuitte ik op de weblog van Marcel 
van Ool, waar hij zijn zoektocht naar het porselein 
met Elswout beschrijft. 

Buitenplaatsen op servies

Bronnen: Huys Janssen, P., red., Wonen in Arcadië, Waanders, Zwolle 1998.

www.buitenplaatsen.wordpress.com (weblog van Marcel van Ool). www.cascade1987.nl.

1 Tegeltableau met het 
park van Ouderhoek aan 
de Vecht, naar een prent 
van Isaac de Moucheron.

2  Bord van het servies voor Willem V,  
Huis ter Meer te Maarssen.

3  Bord van het servies voor Willem V, buiten-
huis van de Gouverneur Generaal bij Jakarta.

4 Theekopje met buitenplaats Trompenburg. 5  Terrine met afbeeldingen naar 
A. Rademaker.

6   Rookstel met Gunterstein, tuingebouw, Oudaen  
en onbekend buitenhuis.

7 Schotel met afbeeldingen van twee tuinornamenten.

9  Kop met buitenplaats Rupelmonde.8 Kop en schotel met tuingebouw 
in de parkaanleg.

Tekst - Korneel Aschman 

Fotografie - Collectie 

Museum Rotterdam; 

Collectie Rijksmuseum, 

Amsterdam; 

Collectie Ridderhofstad 

Gunterstein, Breukelen 

(foto’s auteur) 
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Buitenplaatsverzamelingen zijn er in boekencollecties, schilderijen, prenten en  maquettes. In dit themajaar van 
de  Historische Buitenplaats waren zij op diverse exposities te zien. Een bijzondere manier om buitenplaatsen en 
buitenleven af te beelden, is op porselein en ander keramiek. Dit werd aansprekend tentoongesteld in het keramiek-
museum Princessehof te Leeuwarden. 
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De Cremerscollectie: 
unieke verzameling boeken 

over tuinen en buitenplaatsen 

Tekst - Ronald van Immerseel 

Fotografie - Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië   

Internationaal netwerk
Cockie Cremers stond midden in de tuinenwereld en had een groot en internationaal netwerk. Zij was aangesloten bij het 
 ‘International Committee of Historic Gardens and Sites’ (ICOMOS), de ‘International Federation of Landscape Architects’ (IFLA) 
en onder andere lid van de ‘Royal Horticultural Society’ en lid van de raad van de ‘International Dendrological Society’. In 1972 
werkte zij mee aan de spraakmakende expositie ‘Nederlandse buitenplaatsen bedreigd?’ Ook vertaalde en bewerkte zij Christopher 
Thackers’ beroemde ‘The history of gardens’ tot ‘Tuinen door de eeuwen heen’. Zij schreef vooral in vakbladen, zoals ‘Groen’, 
over voorbeelden in relatie tot Duitse en Engelse tuinarchitectuur. Verder was zij van 1977 tot en met 1984 nauw betrokken bij de 
 ingrijpende reconstructie van de tuinen van paleis Het Loo. 

Stichting geeft verzameling bestemming
Cockie Cremers was tot ver over onze landsgrenzen bekend om haar omvangrijke bibliotheek en de door haar verzamelde 
 documentatie over tuinkunst en buitenplaatsen. Haar verzameling bevatte honderden boeken, waaronder veel zeldzame 
 zeventiende- en achttiende-eeuwse exemplaren. Na haar overlijden in juli 1989 werd door haar naaste vriendenkring de Stichting  
C.M. Cremers opgericht, met als hoofddoel de unieke boekerij bij elkaar te houden en een nuttige bestemming te geven, in de 
geest van de overledene. Door de welwillende medewerking van de nazaten kon haar intellectuele erfenis als collectie bijeen blijven.

Schelpengrotten en hekwerken
De collectie valt op door een breed spectrum aan onderwerpen die te maken hebben met tuinen en buitenplaatsen. Of het nu om 
tuinstijlen gaat, van Arabische tuinen tot Nederlandse villatuinen in architectonische stijl, of specifieke onderwerpen als rotstuinen, 
alpine beplanting, schelpengrotten of hekwerken; alles had haar interesse. Hiermee is de Cremerscollectie een uniek voorbeeld van 
een twintigste-eeuwse bibliotheek van een veelzijdig, fanatiek en verwoed collectioneur.
In 2011 is de Cremerscollectie in bruikleen ondergebracht in het kenniscentrum van Stichting In Arcadië in Amersfoort. De 
 bibliotheek is digitaal gecatalogiseerd en de catalogus is via internet raadpleegbaar. Onderzoek in de bibliotheek is op afspraak 
mogelijk. Meer informatie over de bibliotheek en openingstijden vindt u op www.stichtinginarcadie.nl/bibliotheek.

Mevrouw Cornelie Marie (Cockie) Cremers (1922-1989) was een internationaal beroemde autoriteit op het gebied van histo-
rische buitenplaatsen en tuinen. Zij was een van de eersten die wees op de eenheid tussen huis, interieur en tuin in al zijn 
 facetten. Een hondengrafje was even belangrijk als een mooie gevel, een bijzondere tulp, een fraaie leiboom of een kunstig 
stucplafond. De boeken die zij verzamelde over tuinen en buitenplaatsen vormen een unieke collectie, die in 2011 in bruikleen  
is ondergebracht bij Stichting In Arcadië in Amersfoort.

Tekst en fotografie - Evelien Jansen

Verscholen achter de drukke straten in het Amsterdamse museumkwartier, ligt een stille tuin waar 
mussen tjilpen en water zachtjes kabbelt. Het plantsoen aan de Harmoniehof is een beschermd rijks-
monument, dat in 1925 is aangelegd als onderdeel van het stedelijke uitbreidingsplan van Berlage. 

Tij keren
Het plantsoen ontstond toen woningcoöperatie ‘Samenwerking’, die het gebied in erfpacht had, in de 
jaren twintig van de vorige eeuw om economische redenen minder woningen bouwde dan aanvanke-
lijk het plan was. De verzonken tuin is symmetrisch, met grote opgaande Taxus op de vier hoeken en 
een langwerpige vijverpartij. De laatste jaren zorgden bezuinigingen voor achterstallig onderhoud. Dit 
deed niets af aan de charme, maar zorgde wel voor een onverzorgde, rommelige aanblik die mij iedere 
keer als ik er langs fietste, stoorde. Ik ben hovenier van beroep en wilde graag het tij keren. Van stads-
deel Zuid en de woningcoöperatie kreeg ik toestemming om de tuin in oude staat terug te brengen. 
In de archieven is helaas weinig terug te vinden over het originele beplantingsplan. Samen met een 
 enthousiaste groep buurtbewoners, gereedschap en ondersteuning van het stadsdeel en van de woning-
coöperatie is onderhoud nu bijna op peil.

Het stadsdeel Zuid heeft vervolgens de aanvraag voor subsidie om de klus af te maken gehonoreerd. 
Met hulp van de vrijwilligers wordt de diversiteit in de borders vergroot met meer soorten planten. Er 
wordt een jaarplan geschreven, waarmee de buurtbewoners een deel van het onderhoud kunnen over-
nemen van het stadsdeel. Het doel van het bewonersinitiatief is de schoonheid van de Harmoniehof te 
waarborgen, zodat iedere voorbijganger kan blijven genieten van dit prachtige stukje Amsterdam. 

gn
groen nieuws

Herstel plantsoen Harmoniehof in Amsterdam 

Tekst - Sander Rombout en Sanne Horn   Fotografie - Visualisaties Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

De oude formele tuin van het Rijksmuseum wordt op basis van het oorspronkelijke plan veranderd in 
een groene buitenzaal. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft deze nieuwe tuinen ontworpen 
op basis van het gedachtegoed van architect Pierre Cuypers, die het Rijksmuseum heeft ontworpen. 
Cuypers bedacht eind negentiende eeuw een tuin in ‘Oud-Hollandsche’ stijl. Hij volgde de eclectische 
aanpak die ook het gebouw kenmerkt.

De tuin krijgt een nieuw kader van bomen en beplanting en wordt zichtbaar vanaf de straat. Daar-
naast krijgt de tuin open velden en terrassen die ruimte bieden aan de collecties. Waar de structuur 
van  Cuypers veel aandacht vroeg met gedetailleerd snoeiwerk, krijgt de structuur in de nieuwe tuin 
vooral rust en samenhang. Het detail komt terug in de herstelde vijvers en berceaux, nieuwe trappen en 
 terrassen. De tuin is te bezichtigen na de heropening van het Rijksmuseum in april 2013.

Tuin Rijksmuseum groene buitenzaal in traditie Cuypers
Het plantsoen aan de Harmoniehof.

Links: Impres-
sie richting 
Museumplein 
met monumen-
tale vleugelnoot en 
beeldenberceau.
Rechts: De oos-
telijke tuin vanaf 
de villa richting 
Hobbemakade.

Het definitieve ontwerp voor de 
tuin van het Rijksmuseum.

- groen nieuws -



- groen erfgoed -

tuinjournaal december 2012 - pagina 21

Groene monumentenzorg
In internationale verdragen is het belang van historisch onderzoek eer
der erkend. Het ‘Charter van Venetië’ (1964) en het ‘Charter van Florence’ 
(1981) spreken zich uit voor behoud van monumenten in het algemeen, en 
 historische tuinen in het bijzonder. Met het ‘Verdrag van Arnhem’ (1999) 
werd door verscheidene Nederlandse erfgoedinstellingen gepleit voor meer 
bewustwording en kennisopbouw van het nationale groene erfgoed. Is het 
dan nu eindelijk zover dat ook het groene erfgoed op waarde geschat wordt? 
Ten slotte zijn, in navolging van de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ 
(2009) de ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek’ nu een feit. 
Maar wordt het groene erfgoed wel op waarde geschat en wat kunnen we 
dan met een waardestelling? Een opmerkelijk verschil is namelijk dat bouw
historische richtlijnen bij wijzigingen aan een gebouw, door toetsende 
welstandscommissies als voorwaarde gesteld kunnen worden om van 
de gemeente een bouwvergunning te verkrijgen, terwijl de tuinhistorische 
 richtlijnen bij interventies ‘slechts’ aanbevolen worden. Het is dus zeker geen 
vanzelfsprekendheid dat deze waardering wordt gehanteerd of zelfs verplicht 
wordt gesteld. Het is daarom wellicht goed enkele voordelen te benoemen.

Kennisuitbreiding
De ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek’ zijn bedoeld voor verdere professio
nalisering van het vakgebied. Deze heeft al geresulteerd in de ontwikkeling van 
verschillende onderwijsprogramma’s die de afstand tussen kennis,  theorie 
en de praktijk moesten overbruggen. Zo bieden tegenwoordig  verschillende 
universiteiten in het algemeen, en de HAS KennisTransfer  ’sHertogenbosch 
meer specifiek met de leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed en de Master Class 
‘Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek’, (groene) erfgoed studies aan waar  onder 
meer een eenduidige onderzoeksmethodiek en waardestelling worden onder
wezen. De richtlijnen zijn hierin een belangrijk instrument. 
Met de toepassing van een waardestelling kan een extra impuls worden 
 gerealiseerd in herstel van het groene erfgoed. Bij herbestemmingsvraagstuk
ken is een functieverandering vaak aanleiding om nauwkeurig naar de aanwe
zige cultuurhistorische waarden te kijken. Tegenwoordig zijn  monumentale 
 objecten vanwege hun authentieke karakter, ligging en grootte interessant als 
herbestemmingslocatie. 
Erfgoed wordt vaak door bedrijven en instellingen als een aantrekkelijk 
 vestigingsmilieu beschouwd omdat hieraan een unieke identiteit ontleend 
kan worden. Voormalige kloostercomplexen, buitenplaatsen of landgoederen 
kunnen om economische redenen te maken krijgen met functiewijzigingen en 
worden bijvoorbeeld omgevormd tot comfortabele zorginstellingen. Om deze 
nieuwe bestemming praktisch en economisch rendabel te maken, is revitali
sering van de bestaande bebouwing noodzakelijk. Uitbreiding in de vorm van 
nieuwbouw komt dan regelmatig voor. De waardestelling biedt dan uitkomst 
bij het landschappelijk én historisch verantwoord inpassen van deze nieuwe 

functies. Methodologisch onderbouwd onderzoek 
is daarbij essentieel.

Erfgoed in ontwikkeling
Landgoed Klingelbeek te Arnhem is zo’n praktijk
voorbeeld. Deze voormalige hofstede uit 1557 werd 
in 1722 omgevormd tot buitenplaats, in 1920 als 
fraterhuis in gebruik genomen en is recent  bestemd 
als zorginstelling. Dit landgoed is  bijzonder gepo
sitioneerd op de overgang van de stuwwal naar de 
Rijnoever. Met het duiden van de cultuurhistori
sche betekenis van de tuinaanleg wordt het verhaal 
over de locatie, de vormgeving en het gebruik vast
gelegd. Het was uitermate zinvol haar gelaagde 
aanleg in geometrische en landschapsstijl te ver
gelijken met omliggende land goederen. Op basis 
daarvan zijn de randvoorwaarden, uitgangspunten 
én mogelijkheden voor ontwikkeling opgesteld. 
De waardestelling bood zodoende inspiratie voor 
de ontwerpende partijen waardoor zelfs sprake zal 
zijn van ‘waardevermeerdering’.
Waardevol erfgoed heeft vaak baat bij ontwikke
ling  soms heeft het zelfs de voorkeur  als het 
huidige gebruik niet meer rendabel is en functie
verandering in dat geval kan leiden tot behoud van 
het erfgoed. Minder waardevol erfgoed, ontstaan 
door verwaarlozing of ondoordachte interven
ties uit het verleden, kan juist door ontwikkeling 
 versterkt  worden. Omdat dan financiële middelen 
beschikbaar komen, die een extra impuls geven 
aan herstel en behoud ervan, zodat de toekomstige 
vitaliteit weer gegarandeerd is. Ontwikkelingen in 
de vorm van toevoegingen geven dan een extra 
 dimensie. De toekomst zal zich dan ook niet enkel 
op ‘ waardestelling’ maar juist op ‘waardevermeer
dering’ moeten richten.

De brochure ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek 
voor waardestellingen van groen erfgoed’, 
geschreven door Leo Hendriks en Ronald van 
Immerseel is gratis te downloaden via de website 
van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed:  
www.cultureelerfgoed.nl.

Met het opstellen van de ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek voor waardestellingen van groen erfgoed’ (2012) 

heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een standaard ontwikkeld voor het waarderen van groen erfgoed. 

Deze waardering speelt niet alleen een leidende rol bij veranderingen van het beschermde monument, ook het niet 

beschermde object kan volgens deze methodiek gewaardeerd worden.

Tekst - Patricia Debie  

Fotografie - D&M architecten adviseurs in samenwerking met Debie & Verkuijl tuin- en parkrestauratie

Waardering van groen erfgoed, 
toepassing in de praktijk

Rechts: Een 
voorbeeld van 
waardevermeerdering 
van groen erfgoed: 
deze wand van de 
Britse architect 
Michael Wilford uit 
2007 weerspiegelt de 
historische tuin uit 1913 
van het Vredespaleis in 
Den Haag. 

Onder: Een ‘artist 
impression’ van 
nieuwbouw op landgoed 
Klingelbeek te Arnhem, 
die behoud en herstel 
van deze historische 
tuin financieel mogelijk 
maakt.
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Sterrebos
Erg leuk was de ontdekking dat een sterrebos 
 oorspronkelijk werd aangelegd ten behoeve van de 
jacht: de jager in het centrum van de ster kan ach-
tereenvolgens in de lengte van de  respectievelijke 
‘stralen’ richten, waar het wild moet oversteken, 
vluchtend van links naar rechts of vice versa. Des-
tijds was het (ook) nuttig; de schoonheid ervan 
maakt het in stand houden zo de moeite waard! 

Legende
Drassigheid van het terrein, dat aan de kleine 
Beerze ligt, was aanleiding om ooit bomen te plan-
ten op een eilandje met greppeltjes  eromheen. En 
dan was er ook nog de legende van het  Mariabeeld 
dat - omstreeks 1400 - stroomopwaarts de Beerze 
op dreef, danwel steeds vanzelf terugkeerde naar 
de heilige eik waar het gevonden was. Het land-
goed was dan ook tot midden zeventiende eeuw 
 eigendom van de Abdij van Tongerlo. Zo stak een-
ieder wel iets ervan op, en hadden we een sfeer- 
en waardevolle excursiedag.

otc
opentuinen
commissie

NTs-excursie naar Buitenplaats Baest: een verborgen parel in Brabant

Met het bezoek in juni aan de buitenplaats Baest, niet ver van mijn stekje op 
de grens van Kempen en Peel, ging voor mij een wens in vervulling. Het is niet 
iedere dag dat daar een rondleiding door tuinen en landgoed wordt gegeven. 

Deze zo hartelijk omhelsde eik is van 1525.

Blad en bloem van de tulpenboom Liriodendron tulipifera.

Tekst - Alide Hijmans   Fotografie - Marianne Asman

Met hovenier Harry Hoppenbrouwers langs de meanderende kleine Beerze.

Tuinontwerp passend bij huis
Lietje de Vree heette iedereen welkom namens 
de Opentuinencommissie, waarna de gastvrouw 
vertelde over het contact met Mien Ruys, die 
in 1991 op basis van een luchtfoto een strak 
 ontwerp maakte, passend bij het in 1980 ge-
bouwde huis. Nadien kwam ze kijken of het aan-
sloot bij de realiteit. Geen knotwilgen besliste ze! 
De heer des huizes vertelt dat deze bij een latere 
uitbreiding alsnog een passende plek  kregen, 
toen in 2000 een enorme vijver werd gereali-
seerd naar ontwerp van Harry Esselink. Ook hij 
was die  zaterdag van de partij. De watertuin was 
de grote wens van Jelke Jan, waterbouwkundig 
 ingenieur. Zijn vakkennis kwam goed van pas, 
want er moesten heel wat hobbels worden ge-
nomen voordat het waterschap de aanleg goed 
keurde. Beide tuineigenaren scheppen veel 
 plezier in het onderhouden van hun fraaie 1,1 
hectare grote tuin en hopen het nog zeker een 
jaar of tien te kunnen volhouden. 

Ervaringen uitwisselen
Na een voorstelrondje werd van gedachten 
 gewisseld over het openstellen van de tuin. De 
algemene conclusie was dat het meeste bezoek 
kan worden verwacht, als het mogelijk is een 
aantal tuinen gezamenlijk open te stellen. Dit 
bevordert ook de interesse van de pers. “De 
Open Tuinen Gids vindt veel aftrek, maar het 
is de kunst om dit om te zetten in donateurs”, 
zei voorzitter Beline Geertsema. Ze praatte de 
aanwezigen bij over het reilen en zeilen van de 
NTs en had goed nieuws. Na vijf jaar hard wer-
ken volgens een gestructureerde aanpak, staat 
de stichting er goed voor en heeft een sluitende 
begroting. Van de ruim 3.000 donateurs heeft 
slechts een klein aantal opgezegd, wat gezien de 
crisisomstandigheden opmerkelijk is. Het Tuin-
journaal profiteert van de nieuwe huisstijl en 
oogst veel waardering. Beline had een doos vol 

Ontmoeting Open Tuin Eigenaren

Tekst en fotografie - Julia Voskuil (tuin nr. 194, Open Tuinen Gids 2012)

Tuinjournaals meegenomen om mee te geven 
als promotiemateriaal bij tuinbezoek.

“Groen is gezond, zoals nu door onderzoek is be-
wezen en met cijfertjes onderbouwd. We  werken 
aan een beleidsplan waarin de bijdrage van 
tuinen duidelijker naar voren moet komen als 
‘waardevol groen’ voor de hele samenleving. Na 
‘Het Jaar van de Buitenplaats’ willen we ons in 
2013 richten op horti en botanische tuinen, even-
eens waardevolle cultuurhistorische  erfenissen.” 
Kortom, de NTs houdt de vinger aan de pols en 
volgt de uitgezette koers, met  aandacht voor het 
verleden en tevens gericht op de actualiteit.

Op 15 september ontmoetten circa 35 Open Tuin Eigenaren elkaar, op uitnodiging van het bestuur van 
de NTs en de Opentuinencommissie. Zo’n bijeenkomst is bedoeld om ervaringen uit te wisselen in 
aanwezigheid van een of meer bestuursleden. Als regiolocatie was de prachtige tuin van Jelke Jan en 
Loes de With in Hagestein gekozen, nummer 154 in de gids van 2012. Het was zonnig nazomerweer en 
in de onberispelijk onderhouden tuin werd de gasten een warm welkom bereid voor het tuinhuis bij de 
boomgaard. 

Loes en Jelke Jan de With ontvingen als attentie voor hun 
gastvrijheid een passende paraplu en tulpenbollen.

- opentuinen commissie -- excursie commissie -
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Criteria
Dat deed ik door bij planten die mijn voorkeur hadden een bamboestok te 
zetten. En deze werden dan weer geregeld verhuisd. Bij de Galega’s die we 
hadden, herinner ik me dat ik ook kritisch keek hoe de plant zich  ontwikkelde.
Valt het om of blijft het op eigen benen staan en zaait het zich erg uit? Dus ging 
het stokje van de rijkzaaiende ‘Duchess of Bedford’ naar de rustig  rijkbloeiende 
‘Lady Wilson’ en ‘His Majesty’. We hadden diverse soorten  Stachys en de twee 
die ik meenam waren ‘Big Ears’ en de geelbladige ‘Primrose Heron’. Er was 
geen twijfel over de Aster ‘Lady in Black’ aangezien dit een eigen selectie van 
onze kwekerij was. Lekker stevig op haar benen en met haar donkere blad al 
vroeg in het seizoen een mooie toevoeging voor de border. 
Natuurlijk bepaalde ook de emotionele waarde mijn keus. Ging de hele 
 knotwilg  uit mijn moeders tuin mee of een stek? De stekjes van Viburnum 
plicatum ‘Roseum’, Skimmia’s en Filipendula ulmaria ‘Aurea’, meegenomen 
uit Frankrijk uit de tuin van Princesse Sturdza, verhuisden naar Groenlo.

Geslaagde keuze
Met de uiteindelijk gekozen verzameling heb ik mijn nieuwe tuin kunnen 
 inrichten. Het was een hele uitdaging, maar met de inmiddels opgedane 
 ervaring is daar iets moois uitgekomen. Er is een halfronde heg gepoot naar 
het idee van mijn echtgenoot. Daarbuiten kwam een ‘buitentuin’ en daar-
binnen een door paden gescheiden waaier van borders in blauw-wit-roze en 
grijs. We maakten ook een langwerpige vijver en een schaduwrijk gedeelte 
onder een oude pruimenboom, waar in het voorjaar heel veel te genieten valt.

Aanpassing
De natuur verandert steeds en mijn tuin dus ook. De structuur van de grond verandert, de vaste planten, 
de struiken en de bomen groeien en daarmee verandert ook de microcultuur in de tuin. 
En ík verander ook! Ik zie aan mijn tuin dat ik de afgelopen dertien jaar anders ben gaan tuinieren. Hoe 
ik in het verleden struinde in diverse kwekerijen en met kostbare schatten thuis kwam om ze vervolgens 
een mooie plek te geven en liefdevol in de gaten te houden, daar denk ik nog steeds met plezier aan 
terug. De tuin is nu vol en als er echt iets helemaal verdwenen is, dan is er ruimte om iets nieuws te 
planten. Nu kies ik eerder voor iets stevigs en voor planten die zich hier goed kunnen ontwikkelen. In 
de borders heb ik een paar stevige bodyplanten die steun geven aan de rest van de planten die komen 
en gaan. Zoals de wilgenroosjes, eenjarige papavers, de hoge wuivende fijnstraal, calamintha’s, zacht-
gele slaapmutsjes, roodbladige klaver, vergeet-me-nietjes, campanula’s, robbertskruid, akeleien, de  
Mrs Willmott-distels, diverse viooltjes enzovoorts.

Loslaten 
Ik merk ook dat ik de tuin veel meer loslaat en me laat verrassen. Ik speel met de natuur en de natuur 
speelt met mij, daagt me uit. Hierdoor is de tuin dan ook ieder jaar anders, telkens is het een verrassing 
om te zien wat zich in het nieuwe jaar gaat ontwikkelen.

Ik ontdekte dat sommige planten een sabbatical jaar nemen. Anderen hebben heel veel tijd nodig om in-
eens in een groeispurt te komen en dan maak ik daar graag ruimte voor. Planten zijn net mensen. En tot 
mijn vreugde blijft de verzameling planten niet alleen in mijn tuin. Diverse buren vragen mij  regelmatig 
wat voor een spannend plantje er nu weer is overgewaaid in hun tuin, waarmee ook hun verzameling 
planten wordt uitgebreid. En geregeld maak ik, vanuit mijn rijkdom, de echte liefhebbers onder de   tuin-
bezoekers gelukkig met zaden of een plantje.

Samen met mijn man heb ik in De Bilt een 
kwekerij gehad, De Bloemenhoek. Wij kweek-
ten er rotsplanten en afwijkende vaste planten 
en uit binnen- en buitenland kwamen liefheb-
bers naar ons toe. Toen de kwekerij eind 1999 
gesloten werd en wij naar Groenlo verhuis-
den, nam ik als erfenis een grote verzameling 
planten mee. Ik heb in de periode voor de 
verhuizing bijna een jaar de tijd gekregen om 
in de grote collectie planten keuzes te maken.

Tekst en fotografie - Anne van Beusekom

Verhuizing: van verzameling naar een levende tuin

Linkerpagina, met de klok mee:
-  Zomer in de grote border bij de 

halfronde Thuyahaag.
-  De witbloeiende Wisteria met 

geelbloeiende Smyrnium perfoliatum.
-  De bessen van de Viburnum opulus 

‘Compactum’ zijn de afgelopen winter 
goed doorgevroren en waren een lust 
voor de goudvinken.

-   Een spannende doorgang begroeit met 
de geelbladige hop. 

Rechts, met de klok mee:
-  Paeonia rockii, een prachtige, heerlijk 

geurende struikpioen, die ik van een 
dierbare tuinliefhebber heb gekregen 
toen ze naar Frankrijk verhuisde.

-  Een van de cadeautjes die de tuin me 
geeft, met haar spontane combinaties.

-  Nadat Paeonia obovata var. alba 
met enkele bloemen heeft gebloeid 
ontwikkelt zich in augustus een 
juwelendoos met prachtige zaden.

Bij een modern huis ligt de 
onverwacht interessante tuin 
met een enorm plantenassor-
timent van Anne en Herman 
van Beusekom-Orange, 
Hobbemastraat 4,  
7141 XD Groenlo, 
tuin nr. 106 in de 
Open Tuinen Gids 2012.
 
Voor openingstijden: zie de 
nieuwe uitgave van de 
Open Tuinen Gids, die 
verschijnt op 1 maart 2013. 
NTs-donateurs kunnen de 
tuin gratis bezoeken.
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Het eens zo trotse cluster van landgoederen en buitenplaatsen op de stuwwal is inmiddels enorm 
 genivelleerd: er wordt aan de randen geknabbeld, er wordt bosbeheer op losgelaten en de natuur neemt 
het over van de cultuur in plaats van dat er balans tussen beide is. De ‘Initiatiefgroep Visie voor de 
Landgoederen’, bestaande uit lokale deskundigen, probeert deze ontwikkelingen te kenteren. Daarbij 
bijgestaan door andere lokale verenigingen en de Nederlandse Tuinenstichting.

Eretribune
Al lang voor de tijd dat er landgoederen en buitenplaatsen werden gesticht, was de stuwwal tussen 
Oosterbeek en Renkum in trek bij mensen. Getuige bijvoorbeeld opgravingen uit de Steentijd en de 
Walburcht op de Duno (circa 1000 na Chr.). Vanaf de dertiende eeuw was het gebied een domeinbos 
(Heerlijkheid van Doorwerth). Daarna ontdekten welgestelden uit het westen van het land het gebied. 
Hiervandaan konden ze vele kilometers ver kijken over de uiterwaarden en de Betuwe. Het was op de 
stuwwal dringen om uitzicht. Je zou het de eretribune van het Nederlandse Landschap kunnen noemen. 
Het contrast tussen de steile oeverwallen en de platte Betuwe is fantastisch.

Publiek toegankelijk
De landschapsarchitecten die mochten ontwerpen aan de landgoederen op de stuwwal waren groot-
heden in hun tijd: J.D. Zocher jr., L.A. Springer en S. Voorhoeve. Zij ontwierpen in de periode tussen 1830 
en 1942 in de landschapsstijl en konden hier op de stuwwal hun geluk niet op: hier was reliëf, hier was 
een landschap met drama in zich, met verre uitzichten. De ideale uitgangspunten voor de landschaps-
stijl. Dat trof men (bijna) nergens in het platte Nederland aan. Ze hebben er dan ook een landschapsfeest 
van gemaakt. Denk aan de Hemelse Berg, denk aan de Duno, aan Hartenstein, aan Bato’s Wijk en aan de 
Oorsprong. Overal zichtlijnen naar de Betuwe en daartegenover juist intieme besloten plekken, kronkel-
paden, follies, exotische bomen et cetera. Het lijkt nergens te stoppen, het landschap is geheel onderdeel 
van de landgoederen, precies zoals past bij de landschapsstijl: onbegrensd.
Wat deze landgoederen extra bijzonder maakt, is dat er nauwelijks tot geen fysieke grenzen zijn 
 (geweest) om de privacy van de bewoners te waarborgen. Integendeel, ze waren en zijn allemaal groten-

deels  publiek toegankelijk. Ook dat is uniek. In de gemeente Renkum is het al 
vele eeuwen ‘not done’ om al het moois voor zichzelf te houden: de poorten 
 stonden open voor de bevolking om mee te genieten.

Pleidooi
De landgoederen en buitenplaatsen zijn in verschillende handen. Landgoed 
De Oorsprong wordt momenteel opgeknapt door stichting Geldersch Land-
schap & Geldersche Kastelen, dat is een lichtpuntje, maar er liggen er nog 
veel meer. Zoals gezegd maakt een groep van verontruste bewoners zich 
inmiddels al enkele jaren hard voor een degelijke, integrale, visie op deze 
landgoederen en buitenplaatsen. Zoiets als de provincie Utrecht en diverse 
gemeentes gemaakt hebben voor de Stichtse Lustwarande. Een langetermijn-
visie die herstel van de waarden waarborgt en zorgt voor inkomsten waaruit 
het onderhoud na herstel kan worden gefinancierd. 
We pleiten voor een degelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan de visie. 
Hiervoor is op verzoek van de initiatiefgroep de Wetenschapswinkel van 
de Wageningse Universiteit bezig met een waardenstellend onderzoek. De 
 gemeente werkt momenteel wel aan een visie, helaas zonder te wachten op 
het waardenstellend onderzoek. Het dreigt een plichtmatig beleidsdocument 
te worden zonder fundament, ambitie en perspectief. 
De initiatiefgroep beschikt over professionele kennis op bestuurlijk, 
 landschappelijk, ruimtelijk en cultuurhistorisch gebied, die zij graag wenst 
in te zetten. Ze heeft nauw contact met de Nederlandse Tuinenstichting, 
die de  gemeente in 2011 verzocht om een integraal beheersplan voor het 
hele gebied, gebaseerd op een visie en streefbeelden. Daarnaast heeft zij de 
 monumentenstatus aangevraagd. Het huidige RO-beleid is onvoldoende, 
misschien dat dit zware middel een kentering op gang kan brengen.

De gemeente Renkum 
is rijk aan prachtige 

landgoederen en 
buitenplaatsen. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog 
(de Slag om Arnhem) zijn 
de hoofdgebouwen echter 

veelal verwoest en daarmee 
liggen de tuinen er vaak 

verweesd bij. 

Tekst - Rob Aben    Fotografie - Flip Witte, Bibliotheek Wageningen UR en privécollecties

Landgoederen
op de helling

 Vijver bij de Hemelse Berg. 
Ansichtkaart. Privécollectie

Rob Aben is landschaps
architect en inwoner van 

Oosterbeek en schrijft dit artikel 
namens de ‘Initiatiefgroep 

Visie voor de Landgoederen’.

Links: Landgoed De Oorsprong en de Hemelse Berg in 1800. Bron: Rijks Universiteit 
Leiden. Rechts: Oude ansichtkaart van de Bilderberg in Renkum. Privécollectie

Links: Zicht vanaf landgoed Duno, Renkum, op de Betuwe. Foto: Flip Witte
Rechts:  Renkum elevation map: landgoedgrenzen (blauwe lijnen) op de hoogtekaart. 
Bron: The changing estates landscape of Renkum, Bibliotheek Wageningen UR, juni 2012
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Baten overtreffen kosten
Overijssel, Utrecht en Gelderland zijn rijk aan buitenplaatsen en 
 landgoederen. Om de buitenplaatsen voor de toekomst te kunnen behou-
den, is geld nodig. Eigenaren kunnen de kosten voor de instandhouding vaak 
niet zelf  opbrengen en vragen provincies om bijstand. 

Maar waarom zouden provincies hier met gemeenschapsgeld aan bijdra-
gen? Voor een antwoord op deze vraag hebben de drie provincies de eco-
nomische betekenis van buitenplaatsen laten onderzoeken door middel 
van een  kosten-batenanalyse. Uit dit onderzoek blijk dat buitenplaatsen 

Investeren in 
buitenplaatsen loont

In opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht 

heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de economische betekenis 

van buitenplaatsen onderzocht. De interessante conclusie is dat 

het de moeite waard is om dit prachtige erfgoed te behouden. 

en landgoederen een groot aantal maatschap-
pelijke baten hebben, waarmee ze een economi-
sche en maatschappelijke bijdrage leveren aan 
de  samenleving. De twee grootste baten hebben 
betrekking op de recreatieve beleving en op woon-
genot. Voor het gebied ‘zuidelijke Veluwezoom’ 
heeft Witteveen+Bos de verhouding tussen de 
(instandhoudings)kosten en de baten berekend. 
Uit deze berekening blijkt dat de baten de kosten 
 overtreffen met een factor 2,4 tot 4,2 (de ratio). 
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat 
slechts een klein deel van de baten daadwerkelijk 
terechtkomt bij de eigenaren van buitenplaatsen 
en landgoederen, terwijl zij wel de onderhouds-
kosten moeten dragen. 

Concrete aanbevelingen
Om eigenaren te ondersteunen bij het behoud 
van hun buitenplaats adviseert Witteveen+Bos 
de provincies om een ‘drietrapsmodel’ toe te 
 passen. Als eerste door maatwerk in de regel-
geving te  bieden. Daarnaast zijn laagrentende 
leningen een optie om buitenplaatsen en land-
goederen in stand te houden. Leningen zijn met 
name geschikt voor aanpassingen aan gebou-
wen, zoals herbestemming, omdat de eigenaar 
op deze manier  inkomsten genereert. Ten slotte 
blijven subsidies noodzakelijk, vooral voor het 
groen onderhoud, omdat uit groen weinig tot geen 
 inkomsten kunnen worden gehaald.Terwijl de 
Groene  Monumentenwacht heeft berekend dat 72 
tot 83% van alle onderhoudskosten op buitenplaat-
sen en landgoederen daarop betrekking heeft.
Aan de lastenkant kunnen de energiekosten 
 worden teruggedrongen door te investeren in 
 innovatieve) energiebesparingsmaatregelen.

Het Hydepark in Doorn is een voorbeeld van een 
goed  onderhouden, aantrekkelijk park. Onderhoud 
brengt echter veel kosten met zich mee.

Tekst - Willemijn van den Berg

Fotografie - Provincie Utrecht

In de NTs periode werd als afsluiting een inventarisatie 
 gemaakt. Afgelopen 8 september, tijdens Open Monumen-
tendag, was de Hof van Walenburg sinds 1999 weer voor 
het eerst voor het publiek open. Reden voor een aantal 
NTs-ers om de tuin opnieuw te gaan bekijken. Op zoek naar 
 momenten van herkenning en verandering. Zij waren het er 
allemaal over eens dat een tuin geen statisch gegeven is. 

(On)herkenbaar
Toenmalig bewoonster en tuinarchitecte Liesbeth 
 Canneman-Philipse legde vanaf 1965 met haar man Elias 
een tuin aan op een van de twee eilandjes, verdeeld in 
 diverse tuinkamers. De structuur was niet veranderd, doch 
de weelderige en bijzondere beplanting van weleer was niet 
meer. Behalve in het deel dat ook wel ‘de wildernis’ heette 
en naar het formelere deel leidt. In de kweektuin met kas 
was,  ondanks een wat andere beplanting en uitstraling, 
de oude situatie nog duidelijk herkenbaar. In de stille tuin 
was de rustbank weg en waren de vier ronde plantvakken 
een  zwakke afspiegeling van wat het ooit was. Onder de 
pergola aan de kant van de middenas bloeiden en  geurden 
de donker bladige Cimicifuga als vanouds. De begroeiing 
van de assen was minder uitbundig. De rozentuin was 
 nauwelijks meer een rozentuin, al stond de imposante, 
 gestutte Rosa ‘Likkefund’ nog fier overeind. De bloementuin 
was  onherkenbaar geworden. De borders hadden plaats-
gemaakt voor een grasveld. Leuk wel weer was de doorkijk 
die in de taxushaag was aangebracht vanuit de tuin naar het 
huis en vice versa.

In een nog altijd sfeervolle omgeving met aangenaam 
 nazomerweer, was het een geslaagd uitje. Maar met de tuin 
van toen op het netvlies, was het hier en daar ‘even slikken’.

Weerzien met de Hof van Walenburg

Het onderhoud van de tuin bij torenkasteeltje 

 Walenburg (Neerlangbroek), ooit het  paradepaardje 

van de NTs, werd lange tijd mede onderhouden 

door een groep NTs-vrijwilligers. Totdat huis en tuin 

in 2000 in andere handen overgingen. 

Tekst - Leslie Leijenhorst, met medewerking van Frida Waasdorp-Voortman

Fotografie - Leslie Leijenhorst 

Veel belangstelling voor de tuin van Walenburg. 

Het rapport ‘Histori-
sche buitenplaatsen en 
landgoederen. In stand 
houden loont!’ kunt u 
onder andere vinden 
op www.gelderland.nl/
buitenplaatsen of door 
contact op te nemen 
met Willemijn van den 
Berg van de Provincie 
Gelderland via 
w.berg@gelderland.nl.

Willemijn van den Berg 
is programma-adviseur 
cultuur & erfgoed bij de 
provincie Gelderland.



- recensies -- leergangen -

‘Pronken en Ploeteren aan de Vecht’. Dat is de toepasselijke naam van een 
boeiende documentaire over het wel en wee op landgoederen langs de 
Utrechtse Vecht anno nu. Het idee komt van auteurs Inge Dekker en Hen-
riëtte Emaar, die ook het boek ‘Vechtse Paradijzen’ schreven. In het boek 
komt een groot aantal buitenplaatsen aan bod, ook enkele die niet meer 
bestaan. In de film van regisseur Godelieve Eijssink worden  Gunterstein 
in Breukelen, VreedenHoff in Nieuwersluis en Huize Daelwijck in de 
Utrechtse wijk Zuilen belicht. 
Interessant, onderhoudend en soms vermakelijk zijn de gesprekken 
met eigenaren, tuinbazen en beheerders die ieder op hun eigen wijze 
het  historisch karakter van het landgoed proberen te koesteren en te 
 herstellen. Budgetten, creativiteit en doorzettingsvermogen blijken 
 telkens weer de rode draad. Prof. dr. Erik de Jong, bijzonder hoogleraar 
Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam, geeft 
als intermezzi korte toelichtingen op de oorsprong en de geschiedenis van 
de buitenplaatsen langs de Utrechtse Vecht.

Pronken en Ploeteren aan de Vecht
DVD, Film van Godelieve Eijsink naar een idee van Inge Dekker en  
Henriëtte Emaar, Uitgever: Stichting Groene Parels
Prijs: € 12,50, Duur: 50 minuten, Jaar: 2012

Zie verder www.groeneparels.nl.Via deze website is ook de DVD te bestellen.

In ‘Karel Foerster, Seine Blumen, seine Gärten’ belicht Carsten Mehliß het 
leven en werk van een van Duitslands belangrijkste kwekers,  tuinschrijvers, 
-ontwerpers en -filosofen uit de twintigste eeuw. 
In grofweg vier hoofdstukken worden leven en werk beschreven.  Allereerst 
de persoon Foerster, zijn wereldbeeld, de Wederopbouw na 1945, en 
zijn vrienden en medewerkers. In ‘Uitgangspunten van het tuinontwerp’ 
wordt niet alleen ingegaan op de esthetiek van de tuin en de plant keuze, 
maar ook op de compositie; op kleuren, geur, beweging, licht, ritme en 
 contrapunt. ‘Neue Garten’ gaat in het bijzonder over de tuinaanleg van 
zijn beroemde tuin in Bornim en de Gärten der Arbeitsgemeinschaft. In 
het laatste hoofdstuk ‘Neue Blumen’ is natuurlijk aandacht voor zijn vele 
nieuwe cultivars. Niet duidelijk is hoeveel vaste planten Foerster heeft 
 gekweekt (schattingen liggen tussen 300 en 700). 
Uiterst inspirerend is een viertal beplantingsplannen uit de periode 1920 
- 1927. De prachtige illustraties maken het boek bovendien tot een lust 
voor het oog.

Karl Foerster, Seine Blumen, seine Gärten
Auteur: Carsten Mehliß, Uitgever: Ulmer Verlag, ISBN: 978 3 8001 7632 8
Jaar: 2012, Rijk geïllustreerd,Pagina’s: 144 pp.,Prijs: € 35,90

Vechtse buitenplaatsen

Duitslands vasteplantenpaus 

Tekst - Leslie Leijenhorst
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“Al jarenlang stond de opleiding ‘Groen Ruimtelijk 
Erfgoed’ op mijn lijstje en zocht ik naar mogelijk-
heden om deze studie naast mijn werk te kunnen 
volgen. Nadat de opleiding een onderkomen had 
gevonden bij HAS Den Bosch, heb ik mij direct 
aangemeld. Van Groningen naar Den Bosch is 
een behoorlijke afstand, maar de opleiding is het 
zeker waard.” Aldus Stieneke van der Wal, student 
uit het studiejaar 2011-2012.

Verdieping van kennis
“Voor mij was de opleiding echt een verdieping 
van de algemene kennis over cultuurhistorie en 
hoe daarmee om te gaan. Gedegen historisch on-
derzoek gaat vooraf aan het schrijven van een be-
heerplan. Hoe ga je om met dat historische deel? 
Wordt het restaureren, renoveren of reconstructie?
Door de opleiding kijk ik heel anders naar herstel- 
en beheerplannen. Door historisch onderzoek te 
doen en dit te kunnen waarderen en analyseren, 
word ik niet beperkt in het advies over het beheer. 
Het is juist een verrijking en het biedt mogelijkhe-
den om de historische laag ook te gebruiken. 
De opleiding is een flinke tijdsinvestering, met de 

studiedagen op school, de excursies en de opdrachten die je thuis doet, maar 
het is goed te doen naast werk en privéleven.”
Bij voldoende deelname start de leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed weer op  
6 december 2012. De opleiding is gericht op het instandhouden van  historische 
tuinen, parken en landschappen. De leergang is bedoeld voor degenen die 
 betrokken zijn bij het instandhouden van historisch groen. Opleiding of werk-
ervaring op MBO+-niveau is een vereiste voor deelname. De opleiding bestaat 
uit colleges, lezingen en excursies, veld- of studiedagen en projectbegeleiding. 
Kijk voor meer informatie op www.haskennistransfer.nl/opleiding.

Masterclass Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek 
De vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed verzorgt binnenkort 
in  samenwerking met HAS KennisTransfer een Masterclass Richtlijnen 
 tuinhistorisch onderzoek. Deze richtlijnen zijn in juni gepresenteerd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
In de colleges wordt ingegaan op de inhoud en het gebruik van de richtlijnen. 
Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden leert u werken met de 
waarderingsmethodiek. Docenten zijn historicus Ronald van Immerseel en 
landschapsarchitect en groenerfgoedspecialist Patricia Debie.
Daarnaast zijn in voorbereiding cursussen ‘Historisch plantensortiment’ en 
‘Instandhouden en beheren historisch parkbos, boomgroepen en lanen’. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas de Boer, coördina-
tor van de leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed, de Masterclass en de nieuwe 
 cursussen, via klaas@historischgroenbeheer.nl of 0653 317 290.

Leergang 
Groen Ruimtelijk Erfgoed 
start in december

Tekst - Stieneke van der Wal en Klaas de Boer Leren kijken naar het planmatige onderhoud van groen erfgoed, zoals hier op 
Oranjewoud in Friesland. 



www.tuinen.groningen.nl

Idee voor een meerdaagse tuinreis?
Al voor het derde jaar in successie is er een uitgebreid, divers 
en aantrekkelijk tuinen- en kunstprogramma in voorbereiding. 
Een bezoek aan de provincie Groningen meer dan waard.
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