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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

Groen - tuinen en parken - gaat leven als meer mensen er mee in aanraking komen. Interessante, 
opvallende tuinaanleg rond gebouwen is een goede manier om mensen met groen in contact te laten 
komen. 
Groene aanleg rond gebouwen is zichtbaar voor iedereen, functioneel voor de werknemers en belangrijk 
voor de uitstraling van een organisatie. Groen heeft in deze context een belangrijke representatieve 
functie. En wat in deze tijd aanspreekt: goed ontworpen bedrijfstuinen laten zien dat je mooie tuinen 
kunt maken die relatief weinig onderhoud vragen.

Een voorbeeld is de tuinaanleg rond de ‘Inktpot’ in Utrecht, die is bezocht door Ronald van Immerseel. 
Bedrijfstuinen zijn al een oud concept. In de achttiende eeuw ontwierp de Nederlander Jan Tames fraaie 
tuinen rond een textielfabriek in het Russische Jaroslavl. Met Nederlandse inzet wordt voor dit park 
momenteel een herstelplan uitgevoerd.
Zeer bekend in Nederland zijn de bedrijfstuinen van Mien Ruys. Leo den Dulk schrijft over haar visie 
met voorbeelden van projecten. Éva Kovács beschrijft bedrijfstuinen aan de Amsterdamse grachten. 
Sommige grachtentuinen zijn toegankelijk tijdens de jaarlijkse Open Tuinen Dagen. Korneel Aschman 
inventariseerde aansprekende tuinen rond drie gebouwen van de Rijksgebouwendienst.

Ons historische groen staat dit jaar volop in de belangstelling, dankzij het huidige Themajaar 
Historische Buitenplaatsen. Tuinen en parken van buitenplaatsen zijn meer dan ooit toegankelijk en 
er is veel aandacht voor behoud, beheer en instandhouding. De Nederlandse Tuinenstichting doet hier 
van harte aan mee door in het Tuinjournaal over parken van buitenplaatsen te schrijven en excursies 
te organiseren samen met Erfgoedvereniging Heemschut. De belangstelling voor onze activiteiten is 
groot: onze excursies zijn bijvoorbeeld altijd overtekend. 

In maart organiseerden we samen met Heemschut een themabijeenkomst over heden, verleden 
en toekomst van historische buitenplaatsen. De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging 
Heemschut en Stichting In Arcadië pleitten hier gezamenlijk voor een betere borging van historische 
tuinen en parken rond buitenplaatsen. Om dit pleidooi kracht bij te zetten, ondertekenden de drie 
organisaties een Manifest Groen Erfgoed dat eind dit jaar wordt aangeboden aan de overheid.
We hopen dat dit manifest in de loop van het jaar groeit met duizenden en duizenden handtekeningen 
van iedereen die belang hecht aan ons groene erfgoed. We rekenen erop dat in ieder geval alle 
donateurs van de NTs tekenen, dus ook u. U kunt dit doen door naar de website van Heemschut te gaan  
(www.heemschut.nl) en daar uw digitale handtekening te zetten.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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Lunchpauze in een grachtentuin    
Verrassend hoe achter de statige Amsterdamse gevels het lawaai en 
de drukte van de stad verstillen en het monumentale groen een oase 
van rust wordt. 
Éva Kovács

De Inktpotpatio: een binnentuin die tot de verbeelding spreekt 
De bedrijfstuin van dit Utrechtse rijksmonument bestaat uit een 
buitenruimte, waarin een eigentijdse invulling harmonieert met de 
statische monumentaliteit van het gebouw.
Ronald van Immerseel

De geur van aarde en gras ruiken - bedrijfstuinen van Mien Ruys 
Mien Ruys was een van de eerste tuinarchitecten die de tuin als gelijk-
waardig element een plaats in de moderne vormgeving wist te geven.
Leo den Dulk

Bedrijfstuinen in rijksbezit     
De Rijksgebouwendienst heeft veel gebouwen in eigendom.  
De  bijbehorende buitenruimte heeft veelal een ontworpen groene 
inrichting.
Korneel Aschman

De achttiende-eeuwse tuinen van de Hollandse 
Manifaktura in Jaroslavl
Een Russische textielfabriek beschikt over een vroege tuinaanleg in 
geometrische stijl met een onmiskenbaar Nederlandse achtergrond. 
De restauratie, met Nederlandse deskundigen, is in volle gang.
Peter Verhoeff en Willem Zieleman 

Eerste hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen    
De benoeming van Yme Kuiper staat garant voor een academisch 
interessante, integrale benadering van de buitenplaatsencultuur 
in Nederland.
Anne Wolff

Arboridata: digitale ontsluiting botanische collecties   
Elke plant zal uiteindelijk zelfs een GPS vermelding krijgen, aldus Jan van 
den Brandhof van de stichting Arboridata. De collectiehouder kijkt graag 
verder dan de korte termijn.
Julia Voskuil

Bezoeken aan de parken van buitenplaatsen   
Met de NTs kunt u in oktober de fraaie parken bezoeken van het land-
goed Krepel in Klarenbeek en kasteel Middachten.
Irene Agterkamp, Frida Waasdorp en Leo Plenckers

De Briellaerd: een plek waar architectuur en natuur samenkomen  
De oprijlaan van hovenierscentrum De Briellaerd leidt de bezoeker langs 
grote zuilen van beuken en buxushagen. Zo proeft u de rust van het oude 
landgoed. 
Christien van den Brink

Kooipark, een stukje Leidse Dudok erfenis
Omwonenden maken zich sterk voor het behoud van het Kooipark in 
Leiden, ooit aangelegd als Volkspark.
Rita Grothuis      
 

Het Tuinpad Op: herfstweekend in oktober 
Begin oktober zijn interessante tuinen open in Groningen, Drenthe en 
Noordwest Duitsland.

Start opleidingen groen erfgoed in Den Bosch
De Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed gaat wederom van start op 
12 oktober.

Boek Heimerick Tromp verandert visie op landschapsstijl
Heimerick Tromp presenteert een nieuwe visie op de ontwikkeling 
van de landschapsstijl in Nederland. 

Een toekomst voor groen      
De nieuwe brochure ‘Een toekomst voor groen’ van de Rijksdienst 
 Cultureel Erfgoed  is een handreiking voor iedereen die te maken heeft 
met monumentaal groen.
Marion Kruisbrink

Nieuw: bedrijfsdonateurschap  
De NTs biedt bedrijven de mogelijkheid voor een bedrijfsdonateur-
schap. Door onze missie te steunen, kunt u bijdragen aan een solide 
financiële basis én toekomst voor de NTs.
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Promotie NTs
Opentuineigenaren en bedrijven met een 
publieksfunctie kunnen onze nieuwe poster 
bestellen en, bij voldoende belangstelling, 
ook een speciale NTs-vlag. Wat de vlag betreft 
inventariseren we eerst hoeveel mensen deze 
willen hebben. Hoe meer belangstelling, hoe 
goedkoper de vlag wordt. Mocht u interesse 
hebben, dan kunt u ons bureau een e-mail 
sturen: info@tuinenstichting.nl.

Open Monumentendag: 
historisch groen
De jaarlijkse Open Monumentendag op zater-
dag 8 en zondag 9 september heeft als thema 
‘Groen van Toen’ en belicht de relatie tussen het 
 monument en de directe omgeving.

Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien 
worden van het omringende historische park. 
Vrijwel alles wat we in Nederland aan groen 
hebben, is door mensen bedacht en aangelegd 
in relatie tot de gebouwde omgeving. Met ‘Groen 
van Toen’ sluit de Open Monumentendag aan op 
het Jaar van de Historische Buitenplaats. Maar 
de Open Monumentendag beperkt zich niet tot 
buitenplaatsen en landgoederen; zo zijn veel 
meer groene monumenten opengesteld, van 
hofjes tot plantsoenen, van begraafplaatsen tot 
kloostertuinen, van stadswallen tot stadsparken, 
van grafheuvels tot terpen, van villaparken tot 
tuindorpen en van lanen tot houtwallen. 
Zie: www.openmonumentendag.nl.

Juiste adres beeldentuin 
La Lanka

Tot onze spijt is in de Open Tuinen Gids 2012 een 
foutief adres opgenomen van de beeldentuin La 
Lanka van Inger Duits in Tijnje (tuin nr. 28), dus 
niet in Gorredijk. 
La Lanka
De Warren 17, 8406 AG Tijnje
Tel 0513-571154, info@lalanka.nl

Vanaf A7 afrit 27 Gorredijk/Tijnje: richting Tijnje. 
Bij de rotonde: rechtdoor. De tweede afslag = De 
Warren. Zie ook de ANWB-borden.

De tuin is geopend tot en met 10 september 2012 
van donderdag tot en met zondag van 13-17 uur. 
Voor NTs-donateurs is de tuin gratis. Groepen 
van maximaal 10 personen op afspraak.

Voor meer informatie: www.lalanka.nl.

Donateur werft donateur
Word donateur of maak iemand anders donateur en ontvang gratis deze leren 
handschoen van De Wiltfang, of een cadeaubon ter waarde van € 20,-. Als u 
in 2012 in totaal vijf nieuwe donateurs aanmeldt, ontvangt u het prachtige 
boek De buitenplaats en het Nederlandse landschap van Mariska Lameris, dat is 
 verschenen in het kader van het themajaar cadeau!

Het donateurschap van de NTs kost € 42,- per jaar. Hiermee steunt u 
niet alleen onze doelstellingen, maar ontvangt u tevens vier keer per jaar 
het  Tuinjournaal en onze Open Tuinen Gids met de mooiste tuinen van 
 Nederland die u gratis kunt bezoeken.

Voor verdere informatie kunt u een mailtje sturen: info@tuinenstichting.nl.

Adverteren 
De NTs biedt bedrijven de mogelijkheid om te adverteren op haar website, in 
het Tuinjournaal en in de Open Tuinen Gids. Voor meer informatie en  tarieven 
kunt u contact opnemen met het NTs-bureau: info@tuinenstichting.nl of  
020 623 50 58 op maandag, dinsdag en woensdag van 10-13 uur.

Marianne van Lidth de Jeude 

vice-voorzitter NTs

Met ingang van 18 juni is Marianne van Lidth de 
Jeude benoemd tot vice-voorzitter van de NTs. 
Marianne is sinds 2006 aan de NTs verbonden en is 
voorzitter van de Publicatiecommissie.

Tuinen en muziek in het Geelvinck Hinlopen Huis

In de nieuwe tentoonstelling ‘Naar Buiten! – stedelingen en hun  buiten-
plaatsen’ brengt Museum Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam de 
buitens en hun bewoners toen en nu tot leven. Aan de hand van belangrijke 
bruiklenen van o.a. het Frans Hals Museum, Rijksmuseum Twente en het 
Amsterdam Museum schetst de veelbesproken expositie een genuanceerd 
beeld van het ontstaan, hoogtepunten en de neergang van de buitenplaats, 
waarbij de tuin in het brandpunt staat. 
De weelderige keurtuin van het museum, dat gevestigd is in een 
stadspaleisje tussen Gouden Bocht en Amstel, is alleen al een bezoek 
waard. Op vertoon van uw ledenkaart krijgt u 25% korting (Museumkaart 
gratis). De ingang is via het voormalige koetshuis aan de Keizersgracht.
In de stijlkamers zijn enkele historische pianofortes opgesteld. Hierop 
 worden regelmatig kamerconcerten ten gehore gebracht. Een aanrader is 
deel te nemen aan een arrangement: een uitgebreide rondleiding door de 
tentoonstelling en het museum met een klein concertje en een volledig 
diner. NTs donateurs: 10% korting !

Museum Geelvinck Hinlopen Huis: www.geelvinck.nl
Arrangementen: kortingscode TUIN2012

Nederlandse Tuinenstichting op Facebook

Nieuwsberichten van de NTs staan niet alleen op onze website, 
maar ook op onze pagina op Facebook en op Twitter. Ga naar 
http://www.facebook.com/pages/Nederlandse-Tuinenstichting en 
‘like’ deze pagina, dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

D E  B U I T E N P L A AT S
e n  h e t  Ne d e r l a n d s e  l a n d s c h a p

Marina Laméris

Roel  van Norel
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NTs op Internationale  
Kwekerijdagen
Park en tuin van Huis Bingerden te Angerlo vormden het decor van hon-
derden bijzondere planten, heesters, bollen, groente en kruiden, gepresen-
teerd door de top van gespecialiseerde kwekers uit binnen- en buitenland. 
In het weekend van 17 tot en met 19 juni vond de zeventiende editie plaats 
van de Internationale Kwekerijdagen, waar natuurlijk de NTs niet ontbrak. 

Regenhoedjes op en laarzen aan, maar desondanks veel belangstelling 
voor onze stand en een aantal nieuwe donateurs rijker. Kleurrijke blikvan-
gers waren de boeketten gemaakt door Brigitte Gentis-Van Dam Merrett 
van de Opentuinencommissie.  “Zijn die te koop,” vroeg een meneer, 
“want zoiets zou ik mijn vrouw nou graag eens willen geven”.

Gonne Doorman-Van den Wall Bake en Brigitte Gentis van Dam Merrett van de 
Opentuinencommissie.



- grachtentuin -

Veel banken en instellingen hebben topontwerpers ingeschakeld om bij hun 
exclusieve panden een passende tuin aan te leggen. Je zou verwachten dat 
tuinen op historische grond in een klassieke sfeer worden aangelegd, het 
is dan ook interessant om te zien dat moderne invloeden er wel degelijk 
ruimte krijgen. Houten vlonders, stalen ornamentatie en bolacacia’s kenmer-
ken de tuin van Keizersgracht 617, ontwerp: Henk Weijers. Taxusblokken en 
bodembedekkers in de tuin van Herengracht 478, ontwerp: Arend-Jan van der 
Horst en achter de panden van Herengracht 537, ontwerp: Robert Broekema, 
 wuiven siergrassen.

Samenhang
Het contrast in sfeer tussen de gevelarchitectuur en de tuin is interessant, maar 
zeker niet vreemd. Na ingrijpende verbouwingen binnenshuis wordt de tuin 
immers vaak in de sfeer van het interieur voortgezet. Goed voor de samenhang 
binnen-buiten. Maar met het kiezen voor een onconventionele aanpak van een 
grachtentuin kan de opdrachtgever ook zijn vooruitstrevendheid  benadrukken, 
en uitstralen waar hij voor staat. Aan de keuze om tuinen in hedendaagse stijl 
aan te leggen, kunnen ook zakelijke redenen ten grondslag liggen. Hoe een-
voudiger de aanleg is, hoe minder kundige begeleiding nodig is om de tuin in 
goede conditie te houden en hoe lager de kosten van het onderhoud. 
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NTs biedt

Wederzijds voordeel
Behalve het gewone donateurschap van €42,- bieden we drie ‘formats’ aan waar-
mee u toegang krijgt tot de achterban van de NTs. Deze achterban bestaat uit 
onze donateurs, lezers van het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids, de vak-
pers en organisaties werkzaam in de groene vakwereld, alle gemotiveerd om het 
groene culturele erfgoed in Nederland te helpen beschermen, en een grote groep 
actieve tuinenbezitters leeftijd 35+, hbo+, met een hoog bestedingsniveau. De 
NTs biedt haar eigen publiciteitskanalen (drukwerk, website, social media) aan 
om het bedrijf op effectieve wijze extra onder de aandacht te brengen en hoopt 
op die  manier een intensievere samenwerking met bedrijfsdonateurs op te kun-
nen bouwen. Een samenwerking die voor beide partijen een voordeel oplevert.
Steunt u, als bedrijf, onze missie en wilt u gebruik gaan maken van onze nieuwe 
mogelijkheden, mail ons dan op info@tuinenstichting.nl.

Doelstelling ondersteunen
De Wiltfang in Maartensdijk verkoopt kwalitatief goede tuingereedschappen 
voor de kritische tuinliefhebber en de professional, via eigen winkels in Maar-
tensdijk en Laren en via internet. “Het idee van de NTs om bedrijfsdonateur-
schappen in te stellen, spreekt mij zeker aan. Het is een goede manier om 

Tekst - Marian Lenshoek   

Fotografie - Patrick van Raemdonck

Het behouden waard: vormsnoei in het park van kasteel Twickel in Delden. 

Lunchpauze in een grachtentuin

Gebruiksfunctie
Hedendaags of niet, het mooie van deze 
 ‘bedrijfs tuinen’ aan de grachten is dat ze hun ge-
bruiksfunctie behouden hebben en niet alleen 
als representatief plaatje dienen. De kantine met 
openslaande deuren en comfortabele tuinmeubels 
grenzen aan terrassen en er is voldoende zitgele-
genheid om in afzondering of samen met collega’s 
te pauzeren. Zo’n binnentuin biedt  gelegenheid 
klanten in de tuin te ontvangen of er te vergaderen. 
Op loopafstand van je werktafel een bedrijfsbarbe-
cue organiseren is even uniek en wordt door het 
personeel erg gewaardeerd.

Bedrijfstuinen aan de grachten zijn een beetje 
 privaat en een beetje openbaar. Voor publiek 
gesloten, maar een aantal zet zijn deuren open 
 tijdens de jaarlijks terugkerende manifestatie 
Open Tuinen Dagen, georganiseerd door de 
 Stichting Amsterdamse Grachtentuin.

Kantoortuin van Bankiers Theodoor 
Gilissen, Keizersgracht 617.

Werken aan de Amsterdamse grachten is op zich al bijzonder. En als bij het kantoor een tuin hoort, mag de werknemer zich 
helemaal gelukkig prijzen. De grachtentuin is een begrip. Verrassend hoe achter de statige gevels het lawaai en de drukte van 
de stad verstillen en het monumentale groen een oase van rust wordt. 

Tekst en fotografie - Éva Kovács

 

NTs-nieuws

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) biedt bedrijven die de missie van de NTs ondersteunen vanaf 2013 

een bedrijfsdonateurschap aan. Kwekerijen, leveranciers van hoogwaardige tuinproducten, hoveniers, 

tuinontwerpers en -architecten krijgen als tegenprestatie via diverse publiciteitskanalen toegang tot de 

achterban van de NTs, en kunnen aldus hun klantenkring en omzet vergroten. Door de bijdrage die zij 

voor hun donateurschap betalen, helpen zij mee aan een solide financiële basis voor de NTs.

bedrijfsdonateurschap aan

andere doelgroepen die de inzet van de NTs voor 
het groene erfgoed waarderen, zoals bedrijven, 
aan je organisatie te binden,” zegt Bert Brugge-
man, directeur van De Wiltfang.
Bruggeman benadrukt dat voor De Wiltfang van 
belang is dat de NTs zich sterk maakt voor het 
behoud van groen erfgoed in  Nederland en dit 
actief uitdraagt. “Dat is een doelstelling die ons 
aanspreekt en die we van harte ondersteunen. 
Hiermee laten we ook zien dat we ‘verantwoord 
ondernemen’ serieus nemen. Onze doelgroep en 
de donateurs van de NTs delen dezelfde interes-
ses. Wij willen onze klanten laten zien dat wij de 
NTs steunen. Dat is belangrijk voor onze naam en 
bekendheid.”

Voor meer informatie over het bedrijfsdonateur-
schap: www.tuinenstichting.nl.



- inktpotpatio -
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Tekst - Ronald van Immerseel

Fotografie - OKRA landschapsarchitecten

De Inktpot is met 22 miljoen gemetselde stenen het grootste bakstenen 
gebouw in Nederland. Het rijksmonument staat aan het Moreelsepark in 
Utrecht, bij Station Utrecht Centraal. De Inktpot is gebouwd tussen 1918 en 
1921 als Hoofdadministratiegebouw III naar ontwerp van de architect George 
Willem van Heukelom (1870-1952). Opdrachtgever was de belangenmaat-
schap Nederlandsche Spoorwegen. De naam ‘de Inktpot’, verwijzend naar 
zijn karakteristieke vorm, kreeg het gebouw pas later.

Landmark
De Inktpot is niet alleen bekend vanwege zijn monumentale uiterlijk, maar 
ook vanwege de door kunstenaar Marc Ruygrok ontworpen ‘UFO’, met een 
diameter van 12 meter, die over de dakrand uitsteekt sinds de Utrechtse 
kunstmanifestatie Panorama 2000. Tussen 2000 en 2002 werd de Inktpot 
door eigenaar NS Vastgoed gerenoveerd. Aansluitend werd in competitie een 
ontwerp gevraagd voor de patio door ProRail, dat in de Inktpot zijn hoofd-

kantoor heeft gevestigd. Het winnende ontwerp door OKRA landschapsarchi-
tecten uit Utrecht werd in 2004 gerealiseerd. 

Genoegen
Voor de inrichting van de patio ontwierp OKRA een buitenruimte, waarin 
 eigentijdse veranderingen harmoniëren met de statische monumentaliteit 
van het gebouw. In niets weerspiegelde de bestaande utilitair ingerichte patio 
de functie die het gebouw heeft als logistiek centrum van de spoorwegen en 
de betekenis van de spoorwegorganisatie. 
In het uitgevoerde plan werden de schijnbare tegenstellingen en beperkingen 
gebruikt om een patio te maken, die tot de verbeelding spreekt. 
Het ontwerp dat OKRA maakte, stelt een toneelset voor met divers  gebruik 
van zowel het podium en decors als de wereld achter de schermen. Het 
 ‘utilitaire gebruik’ werd aangevuld met een meer ‘gebruik tot genoegen’, 
dat evenzeer functioneel is, maar van een andere orde: het zitten in het 
 zomerzonnetje, het gezamenlijk naar buiten gaan en een pauzegesprek voe-
ren en het genieten van groen. De derde functie die werd toegevoegd was 
die van ‘kijkgroen’. Het dak van het gebouw op de binnenplaats kreeg een 
groene functie voor de gebruikers in de kantoren op de hogere verdiepingen, 
 grenzend aan de binnenruimte. 

Dynamiek 
Het zware utilitaire programma en het gebruik tot genoegen van de patio, 
werden met elkaar verenigd door een modulaire vloer van stelcon platen als 
basis te nemen en daarop in te grijpen. De dynamiek zit vooral in de inrichting. 
Verrijdbare plantenbakken op rails, refererend aan het spoorwegverleden, en 
losse terrasstoelen vormen het meubilair. Op het moment dat er  ergens meer 
zitbehoefte is of een intiemere plek gemaakt moet worden, wordt het  meubilair 
er naartoe geschoven. Op het moment dat de hoogwerker ruimte vraagt voor 
onderhoudswerkzaamheden, wordt een en ander eenvoudig verschoven. Daar-
naast is er een flexibele inrichting in de vorm van extra objecten, zoals een 
terrasvloer met verplaatsbare stoelen en met parasols. 

Licht vangen
Het diverse gebruik komt samen in een ruimte met beperkte omvang en 
een beperkte hoeveelheid licht, die de patio met zijn hoge omsluitende 

 binnengevels kenmerkt. Om te voorkomen dat 
het beeld van een sombere donkere binnen-
plaats gaat overheersen, is de vormgeving van de 
ruimte gericht op het vangen van licht. De vloer 
is licht en er is gekozen voor materialen die licht 
reflecteren. Ook de beplanting is hierop uitgeko-
zen;  Nothofagus antarctica met de grassensoort 
 Festuca als onderbeplanting in de  verrijdbare 
bakken en  Viburnum Plicatum en Prunus x 
 Yedoensis ‘Akebono’ in de borders met Hedera 
en de laagblijvende bamboe Pleiobastus humilis 
als  onderbeplanting. De textuur van de beplanting 
en een zekere ijlheid van de beplanting zijn voor 
de  beleving bepalend. Frêle bladeren en een lichte 
stam tegenover een donkere achtergrond geven 
diepte. 

Wie veronderstelt dat 

bedrijfstuinen saai 

en functioneel zijn 

en dat binnentuinen 

donkere, vochtige 

spelonken zijn waar 

werknemers alleen 

hun rookpauze wil-

len doorbrengen, 

komt bij de patio van 

de Inktpot in Utrecht 

bedrogen uit. Achter 

de muren van het 

monumentale kan-

toorpand bevindt 

zich in het hart van 

het gebouw een bin-

nentuin van 3.000 

vierkante meter;  

‘de patio’ genaamd.

De InKTpOTpATIO:  
een bInnenTuIn DIe TOT 
De veRbeeLDInG spReeKT

Overzicht van de binnentuin van de Inktpot -  
de dynamiek zit in de inrichting.

Het ontwerp voor de binnentuin.

verplaatsbare bakken refereren aan het spoorverleden.
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Zij bepaalden de inrichting van de terreinen zelf, maar beheersten de discipline van de tuin- en land-
schapsarchitectuur onvoldoende. Tuinarchitecte Mien Ruys was een van de eerste tuinarchitecten die 
de tuin als een gelijkwaardig element een plaats in de moderne vormgeving wist te geven, omdat zij 
aanvoelde wat haar bijdrage moest zijn. 

Positieve impuls
Zoals alle vormen van tuinen en groenvoorzieningen zag zij bedrijfstuinen als functionele elementen 
in de vormgeving van het totale ontwerp. Zij vond dat ze onmisbaar waren voor het welbevinden van 
de werknemers. Stadsmensen waren vervreemd van de natuur en moesten zowel in hun vrije tijd als in 
hun werkomgeving positieve impulsen krijgen. Het werk in fabrieken en bedrijven was vaak eentonig 
en geestdodend, pauzes moesten daarom niet ook in een troosteloze omgeving worden doorgebracht. 
Een typisch functionalistisch argument dat zij gebruikte was dat een prettige werkomgeving helpt de 

De geur van aarde en gras ruiken

Bedrijfstuinen hadden voor de oorlog vooral een representatieve functie. Dat ze ook 

nog nuttig zouden kunnen zijn, drong maar langzaam door. Dat was de verdienste 

van de architecten van het Nieuwe Bouwen, die de inrichting van het terrein even 

belangrijk vonden als die van het gebouw zelf. Binnen- en buitenruimte dienden 

zoveel mogelijk met elkaar verbonden te zijn. 

Bedrijfstuinen van Mien Ruys productie te verhogen. Het was een opvatting waar moderne werkgevers wel oren naar hadden. Zij wilden niet alleen hun productie 
rationaliseren, maar handelden vaak ook uit ideologische motieven. 

Pauzetuinen
Een fabriek moest een ruimte zijn ‘waar men zonder tegenzin kan werken’, zoals Mien Ruys schreef in Het vaste planten boek 
(1950). Daar hoorden lichte kantines bij en een verzorgde omgeving. De bedrijfstuin was bedoeld als ‘een ruimte waar het perso-
neel zijn vrije ogenblikken buiten kan doorbrengen. Er moeten beschutte, zonnige hoekjes zijn voor banken, waar het al warm is 
in het vroege voorjaar en er moet een flink grasveld zijn, waar ieder languit kan liggen in de zon, want is het niet heerlijk na het 
lange staan bij de machines even de vochtige grond onder zich te voelen, de geur van aarde en gras te ruiken? En ook hier moeten 
blijvende heesters en planten zijn, waaraan men de wisseling der seizoenen leert kennen’. 
Na 1945 ontwierp zij wat wel wordt omschreven als ‘pauzetuinen’ bij tal van bedrijven. Maar ook voor de oorlog maakte zij al ruim 
beplante tuinen bij fabrieken als de Koninklijke Stoomblekerij in Nijverdal. Via een lage heesterbeplanting liet zij een border van 
forse groepen vaste planten, waaronder Verbascum, Helenium, Artemisia en Helianthus, aansluiten bij de gevel. Bij Sikkens in 
Sassenheim maakte zij bij de gebouwen een terreinindeling opgebouwd uit rechthoekige vormen en voor een van de gevels een 
eenvoudige repeteerborder. 

Voor Tomado (1955) maakte Mien samen met architectenbureau Van Tijen & Maaskant een terreinontwerp, met naar buiten toe 
enkele krachtige schuine lijnen en een plein met vierkante plantenvakken. Het ensemble toont een zekere verwantschap met De 
Ploeg in Bergeijk.
Het GAK-kantoor in Amsterdam (1959) werd ontworpen door de met Mien Ruys bevriende stedenbouwkundige/architect  Ben 
 Merkelbach. In samenwerking met Enrico Hartsuyker, net als Merkelbach en zijzelf lid van de modernistische architectenvereniging 
‘de 8 en Opbouw’, ontwierp Mien een tuin die aansloot bij Hartsuykers beeldengalerij met pergola, een vijver en zitbanken. Voor 
de verharding en het maken van hoogteverschillen maakte zij er ruim gebruik van biels en gewassen grindtegels. Ook hier vertonen 
plattegrond en beplantingsplan een zekere mate van herhaling.
Het kantoor van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland PEN in Haarlem (1980) laat zien hoe twintig jaar later op een 
niet al te grote oppervlakte een zeer gevarieerde tuin past. Aleid Röntgen van Buro Mien Ruys maakte het algemene ontwerp, ter-
wijl Mien voor het beplantingsplan en het ontwerp voor het dakterras verantwoordelijk was. De beplanting op het grondniveau is 
eenvoudig en zorgt vooral voor een heldere ruimte-indeling. In de daktuinen staat een zeer kleurige - stimulerende? - beplanting 
van vaste planten. 

Tekst - Leo den Dulk

Fotografie - Buro Mien Ruys

thema 

bedrijfs-

tuinen

•

V.l.n.r: Schuine lijnen en een tegelplein, Tomado, Etten-Leur.  
Uitbundige borders, Koninklijke Stoombleekerij Nijverdal.   
Biels en grindtegels bij het GAK gebouw, Amsterdam-West.
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Ministerie van Infrastuctuur & Milieu, Plesmanweg in Den Haag
De hoofdentree van het ministerie ligt aan de zuidwestzijde van het gebouw, met daarbij een oude 
tuinaanleg (afb. 1). Aan de noord- en oostzijde staan grote, nieuwe gebouwvleugels. De verdere 
 buitenruimte is voornamelijk in gebruik als parkeerplaats. Het gebouw werd in 1936 ontworpen door 
Dirk Roosenburg. Een gebouwvleugel overkluist de oude Kwekerijvaart die het gebied doorsnijdt. Voor 
het tuinontwerp vroeg Roosenburg zijn schoonzus Sophia H. Rosse-Luyt (1891-1982). Eerder hadden zij 
samengewerkt aan respectievelijk ornamentiek en tuindelen van het Vredespaleis. 
De eerste vleugel werd opgeleverd in 1940. Rond 1949 is het tuinontwerp uitgevoerd door eigen KLM-
personeel. De tuin lag als een brede, groene voet rond het gebouw, met een ruime rondrit naar de 
hoofdingang. De aanleg bestond voornamelijk uit gazons en heesterborders, met gemetselde muur-
tjes en trappartijen. Het tuinontwerp sloot aan bij de vormgeving van de omgeving. Tijdgenoot  
J.P. Mieras schreef waarderend over de “architectuur van dit gebouw met zijn zachtrode muren 
 uitrijzend boven een elegisch aangelegde omranding (…)”.

In de loop van de eeuw zijn de meeste tuindelen opgeofferd aan parkeerplaatsen. Daarbij is een aantal 
Libanonceders gespaard. Recent werden gebouwvleugels ten behoeve van het ministerie toegevoegd 
naar ontwerp van Kees van der Hoeven. De resterende tuinaanleg geeft nog steeds een mooi beeld van 

Bedrijfstuinen in rijksbezit

De Rijksgebouwendienst heeft veel 

gebouwen in eigendom. 

De bijbehorende buitenruimte heeft 

veelal een ontworpen groene inrichting. 

De collectie rijksgebouwen omvat onder 

meer ministeries, rechtbanken, 

paleizen en rijksarchieven.

In dit artikel wordt aandacht besteed 

aan tuinen van drie rijksgebouwen: het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

in het voormalige KLM-hoofdkantoor 

en de kantoorvilla van de Raad voor 

Cultuur, beide in Den Haag en het 

kantongerecht te Utrecht.

Tekst - Korneel Aschman

de oorspronkelijke samenhang tussen kantoorgebouw en buitenruimte. Het 
toont het belang aan dat KLM hechtte aan de bedrijfstuin als onderdeel van 
zijn bedrijfspresentatie.

Villa Raad van Cultuur, Schimmelpennincklaan in Den Haag
In het hart van het lommerrijke villapark Zorgvliet staat op de splitsing  
R.J. Schimmelpennincklaan - A. Gogelweg, een indrukwekkende villa. Voor en 
naast het gebouw ligt een tuin die het pand ‘aankleedt’.
Het pand is in 1915 ontworpen door Leo J. Falkenburg als hoofdkantoor voor 
de Indische suikerondernemingen van familie Eschauzier. Falkenburg ontwierp 
ook een woonvilla voor de familie en villa’s als Sandhaghe en Ruigenhoek. 
De tuin van de villa kreeg de nog bestaande afscheiding. Wie de aanleg ont-
wierp, is niet bekend. De percelen ten noordoosten van de villa waren tot in 
de jaren twintig onbebouwd. Het oude parkbos van buitenplaats Zorghvliet 
vormde een groene achtergrond. Rond 1925 werd echter vlak achter de villa een 
 appartementencomplex gebouwd.
De opzet van de tuin is eenvoudig maar sfeervol. Centraal voor het huis ligt 
een groot gazon, waaromheen een heesterborder, met enkele oude bomen. De 
beplanting is op leeftijd en de heesters beginnen in conditie achteruit te gaan. 
De villatuin past bij park Zorgvliet en vormt een belangrijk onderdeel van de 
belevingswaarde van de wijk.

Kantongerecht, Catharijnesingel in Utrecht
De Catharijnesingel in Utrecht heeft twee 
 gezichten; aan de ene zijde het Zocherplantsoen, 
aan de andere zijde een wand van gebouwen. In 
die wand ligt tussen een oud faculteitsgebouw 
en een nieuwbouwvleugel een ondiepe, brede 
tuin. De tuin wordt begrensd door een bijzonder 
 hekwerk en bestaat uit gazon met oude bomen.
Aan de eigenlijke voorzijde van het gebouwen-
complex ligt een ruim plein, aangekleed met een 
grid van bomen. Op het plein staan twee kunst-
werken die, net als het hekwerk aan de singel, 
 ontworpen zijn door Nicholas Pope.
Tussen 1994 en 2000 werd het gebouwencomplex 
naar ontwerp van DAAD architecten  gebouwd 
voor het kantongerecht. De buitenruimtes 
zijn ontworpen door Richard Koek van bureau 
 Rijnboutt. De tuin aan de Catharijnesingel heeft 
de sfeer van een besloten groene enclave. Het 
is een belangrijk onderdeel van de beleving voor 
het publiek op de singel. Het open Vrouwe Justi-
tiaplein vormt een eigen stedelijke ruimte, die het 
gebied tussen singel en spoor karakter geeft.

Bronnen beeldmateriaal: 

M.M. Minderhoud (foto Raad voor Cultuur) 

commons.wikimedia.org, Google Earth, Google Streetview,  

straatkaart.nl.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu vanaf de Plesmanweg.

Tuin rechtbank aan de Catharijnesingel.  Voorgevel villa Raad voor Cultuur. 

Ministeriecomplex en de kwekerijvaart met de Haagse 
stadskwekerij.

- rijksgebouwen -

Rechtbankcomplex.
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- jaroslavl -

Een team van Nederlandse specialisten: Marieke Kuipers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,  Peter 
Verhoeff van Stichting In Arcadië en Willem Zieleman van Paleis Het Loo, werkt al enkele jaren aan 
het restauratieplan voor deze ‘Hollandse tuin’. Het restauratieproject komt voort uit het project 
 ‘Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed’ (GCE), dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed uitvoert in opdracht 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tsaar Peter de Grote (1672-1725) had een grote interesse 
voor de  Republiek der Verenigde Nederlanden. De tsaar deed met zijn reizen, de ‘Grote Ambassades’, 
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De achttiende-eeuwse tuinen van de 
Hollandse Manifaktura in Jaroslavl
In het begin van de achttiende eeuw werd in de Russische stad Jaroslavl aan de Wolga, in opdracht van 

Tsaar Peter de Grote een grote textielfabriek aangelegd. Deze textielfabriek bezit een voor Rusland 

bijzondere vroege tuinaanleg in geometrische stijl met een onmiskenbare Nederlandse achtergrond.

Tekst - Peter Verhoeff (Stichting In Arcadië) en Willem Zieleman (Nationaal Museum Paleis Het Loo)

Fotografie - Peter Verhoeff, Panoramio en Stichting In Arcadië

veel inspiratie op voor zijn ingrijpende moderni-
seringsprojecten in Rusland. Zijn bezoeken aan 
 Nederland leidden tot een intensieve en lang-
durige  uitwisseling van wetenschap, kunst en 
 cultuur en brachten in korte tijd veel  Nederlanders 
naar Rusland.

Ensemble fabriek en tuin
In 1722 gaf Tsaar Peter de Grote, in het kader van 
de modernisering van Rusland, opdracht aan de 
Nederlander Jan (Ivan) Tames de textielindustrie 
van Jaroslavl te moderniseren. Op een gravure 
uit 1731, die een panorama op Jaroslavl weergeeft, 
neemt de net gerealiseerde ‘Hollandse Manifaktu-
ra’ een prominente plaats in. Het omheinde terrein 
bestaat uit een serie grote waterbassins, woon- en 
werkgebouwen en twee windmolens (!). 
In het hart van het complex ligt een grote, vierkan-
te, door bomen omgeven tuin. Uit onderzoek bleek 
dat de tuin een gecombineerde sier- en nutstuin 
was. De tuin is in regelmatige vakken verdeeld door 
een rechthoekig en radiaal padenpatroon. De pad-
kruisingen zijn versierd met vier fonteinen en vier 
beelden van naakte vrouwen. In het midden van de 
tuin staat een achthoekig tuinkabinet, dat veel lijkt 
op de kabinetten en theekoepels, zoals die op bui-
tenplaatsen in Nederland voorkomen. De inrich-
ting van de tuin is volledig conform de tuinmode in 
Nederland aan het begin van de achttiende eeuw. 
Een dergelijk ensemble van fabriek en tuin komt in 
de achttiende eeuw in Nederland vaker voor maar 
is een zeldzaamheid in Europa. Het complex is 
 typerend voor het streven van Peter de Grote om 
de moderne ideeën met betrekking tot de samen-
hang tussen wetenschap, kunst, techniek en goed 
koopmanschap in Rusland te verspreiden.

Na de Russische omwentelingen van 1989 raakte 
het terrein buiten gebruik en momenteel liggen 
de restanten van de historische tuin er verwaar-

loosd bij. Het gebied is door de Russische monumentenzorg tot beschermd 
 monument verklaard, en er bestaat een grote wens om tot een restauratie van 
het beschermde gebied en revitalisering van de omgeving te komen.
Omdat de Hollandse tuin een dragende factor van de identiteit voor de om-
geving is, zal de restauratie van de tuin in nauwe samenhang plaats moeten 
vinden met de herontwikkeling van de gehele stadswijk. De ligging van de 
tuin nabij de druk bezochte historische binnenstad (werelderfgoed) maakt dat 
 cultuurtoerisme een kansrijke rol kan spelen in de toekomst van het gebied.

Restauratie
Het restauratieplan bestaat uit de reconstructie van de Hollandse tuin, en 
als contrast de aanleg van een hedendaagse Nederlandse tuin aan de achter-
zijde van de voormalige directeurswoning.
Bij het restauratieontwerp is rekening gehouden met de achttiende-eeuwse 
proportieleer en ontwerptradities, waarbij geometrie en uitlijning centraal 
staan en variatie wordt bereikt door een decoratieve afwerking van de pad-
kruisingen. Er is gekozen voor de aanplant van een ‘lijst’ van lindenbomen. 
De grote vakken zijn ingeplant met fruitbomen in bloemrijk grasland. De 
paden zijn afgezet met plantbedden. Deze zijn gevuld met afwisselend 
 bessenstruiken, historische rozen, bloeiende planten en bolbloemen, 
 geschikt voor het Russische klimaat.
In de strook achter de voormalige directeursvilla is, aansluitend op de 
 historische tuin een ontwerp gemaakt voor de aanleg van een tuin in 
 hedendaags Nederlands jasje. Er is een strakke tuin ontworpen met gescho-
ren hagen en een ‘perennial meadow’, die wonderwel past bij de te restau-
reren Hollandse tuin en de classicistische stijl van de directeursvilla.

Hollandse tuin met de ruïne van de voormalige directeursvilla gelegen aan één van de  waterbassins.

Hollandse tuin; de actuele situatie. Het restauratieplan voor de Hollandse tuin, met detail.

Gravure van Jaroslavl uit 1731 door Rostovtsef. Bron: Jaroslavl Museum te Jaroslavl, Rusland.
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Eerste hoogleraar 
Historische buitenplaatsen 

en landgoederen
Een gesprek met Yme KuiperHet is vast geen toeval 

dat juist in het Jaar van de 

Historische Buitenplaats, 

Nederland voor het eerst 

een hoogleraar Historische 

buitenplaatsen heeft gekregen. 

Per 1 september 2012 is 

prof. dr. Yme Kuiper aan 

de Faculteit der Letteren 

van de Rijksuniversiteit 

Groningen benoemd 

tot bijzonder hoogleraar 

Historische buitenplaatsen en 

landgoederen. 

De collectie en 
documentatie van de 
Stichting Van der Wyck-de 
Kempenaer bevinden zich 
op de  Freylemaborg te 
Slochteren.  
(foto Teunis Haveman)

Yme Kuiper hoogleraar Historische buitenplaatsen  
en landgoederen.

Deze nieuwe leerstoel is ingesteld door de Stichting Van der Wyck-de 
 Kempenaer. De Stichting Van der Wyck-de Kempenaer beheert de nalaten-
schap van jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck, die altijd heeft gepleit voor 
integraal onderzoek naar de huizen, interieurs, bewoners, tuinen en parken 
van Nederlandse buitenplaatsen. Zijn in 1974 verschenen De Nederlandse bui-
tenplaats: aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel is het standaardwerk 
voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van buitenplaatsen en land-
goederen. 

Interdisciplinaire leerstoel
Prof. dr. Yme Kuiper studeerde sociologie en culturele antropologie. In 
1993 promoveerde hij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit 
 Groningen op Adel in Friesland 1780-1880. In zijn proefschrift onderzocht Kui-
per de sociale, economische en de culturele betekenis van de Friese adel, 
die zich transformeerde tot deel van de Nederlandse notabelenelite. Om, 
zoals hij zelf schreef, “een groepsportret te maken van de adel in Friesland”.  
Als hoogleraar benadrukt hij het sterk interdisciplinaire karakter van zijn leer-
stoel: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook 
de architectuur en interieurs van de huizen en de landschappelijke aspecten 
– van bijbehorende tuinen en parken tot en met ontstaan van landgoederen 
en hun geografische inbedding – verdienen aandacht. 

Natuurbeleving
Kuipers interesse voor buitenplaatsen en landgoederen dateert al uit zijn 
jeugd. In het voorwoord van zijn proefschrift beschrijft hij de onuitwisbare 
i ndruk die zijn kennismaking met landhuizen en landgoederen bij Heer-
enveen op hem maakten. “Als kind speelde ik in de jaren vijftig in de voor 
het publiek opengestelde tuinen op de buitenplaatsen in Oranjewoud. De 
 bewoners van de huizen kreeg men nooit te zien. Jaren later dwaalde ik met 
enkele andere titaantjes door de lanen van het nachtelijke Oranjewoud: 
 stille huizen en hoge bomen onder een imposante sterrenhemel.” Voor Yme 
Kuiper behoort de natuurbeleving tot een van de essentiële facetten van de 

buitenplaats. “In die tuinen en parken maakte ik 
als kind voor het eerst kennis met de natuur. Dat 
blijft je altijd bij. Daarna word je als jongeling vat-
baar voor een romantische houding tegenover de 
natuur. Maar dat zo’n houding cultureel bepaald 
wordt, ontdek je pas later.”  

Culturele schatkamers
De laatste jaren is er bij een groter wordend 
 publiek steeds meer aandacht voor buitenplaat-
sen. Een mooi voorbeeld is het succes van het 
Jaar van de Historische Buitenplaats. Kan hij de 
blijkbaar groeiende belangstelling verklaren?
Volgens Kuiper spelen er meerdere redenen mee. 
Een momenteel wijdverbreide hang naar  nostalgie 
heeft daar zeker mee te maken. Op een buiten-
plaats oogt de geschiedenis zichtbaar en beleef-
baar. Toch heeft zo’n ‘plek van herinnering’ even-
zeer een mythische als een historische betekenis. 
Herinnering waaraan? Nostalgie staat  immers 
voor geschiedenis die er nooit is geweest. Mensen 
kunnen op allerlei en heel verschillende manieren 
een buitenplaats beleven. Hier liggen juist kan-
sen om de belangstelling daarvoor in  Nederland 

groter te maken. In Engeland bestaat op dit vlak 
een veel langere traditie. De country houses maken 
voor de Engelsen, zo wordt wel beweerd, deel uit 
van het eigen historisch cultureel erfgoed. “Eer-
lijk gezegd zijn er ook Britse (kunst-)historici die 
kritisch spreken over de hedendaagse ‘cult of the 
country house’. Niet alleen David  Cannadine deed 
dat, maar ook een Mark Girouard.”  
“Even grof gesteld, Nederlanders hebben altijd wel 
iets met hun tuinen gehad,” meent Kuiper. “Buiten-
landse reizigers viel dat vanaf de achttiende eeuw 
al op. Die Nederlandse tuintradities zijn terug te 
vinden op de buitenplaatsen. Het zijn als het ware 
de culturele schatkamers waarin de  samenhang 
van huis en tuin bewaard is gebleven.” 

Het ligt voor de hand dat de benoeming van 
 Kuiper garant staat voor een academisch interes-
sante, integrale benadering van de buitenplaat-
sencultuur van Nederland, zo mogelijk ook in 
 Europees verband. Maar juist als eerste hoogle-
raar Historische buitenplaatsen en landgoederen 
wil hij ook wetenschappelijke kennis daarover 
 delen met een breed publiek.

Tekst - Anne Wolff
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geslachten hebben alle het predicaat  Nederlandse 
Planten Collectie (NPC)*. 

Wetenschappelijke opzet
De drie andere bestuursleden van Arboridata 
zijn ook vertrouwd met de sierteelt, zij het van-
uit  verschillende invalshoeken. Initiatiefnemer 
en voorzitter Wybe Kuitert is autoriteit op het 
gebied van sierkersen (Prunus). De Keukenhof 
heeft een aanzienlijke verzameling en deze is 
de aanleiding geweest voor het oprichten van 
Arboridata. In Jaap van Zetten (groothandel 
boomkwekerijgewassen, Zet-Plant B.V. in Opheus-
den) en Theo Borst  (adviesbureau Greenpoint, 
 Wageningen) vond hij nog twee geïnteresseerden 
voor het stichtingsbestuur. Jan van den Brandhof: 
“Met Mirjam  Lemmens, verbonden aan Herba-
rium  Wageningen, kregen we een deskundige 
voor het wetenschappelijk collectiebeheer. Wage-
ningen Universiteit onderkent het belang van een 
genenbank voor wetenschappelijk onderzoek en 
voor  gebruikswaarde-onderzoek voor de praktijk. 
Voor de tuinbouw zijn referentiecollecties van 
 onschatbare waarde. Met de gedegen aanpak moet 
het mogelijk zijn een toenemend aantal collecties 
voor het nageslacht te bewaren, op peil te houden, 
uit te breiden en de kennis over en ervaring met de 
betreffende plantengeslachten vast te leggen. We 
streven digitale toegankelijkheid na voor iedereen, 
wereldwijd.” 

Bekendheid creëren
Met een dikke ordner op schoot vertelt Jan van 
den Brandhof over ‘zijn’ collecties. Een aantal 
Hibiscusplanten is de afgelopen winter terug-
gevroren of uitgevallen. Via een contact in Zuid-
Frankrijk kon hij de collectie weer op peil brengen 
en zelfs aanvullen. In de toekomst komen de ruim 
honderd NPC-collecties, maar ook andere, in aan-
merking voor de database. Er is dus het nodige 
werk te verzetten. 
“Het kennislek zo snel mogelijk dichten is ons 
doel, maar in dit eerste jaar van de stichting 
moet er direct veel worden opgepakt. Persberich-
ten bijvoorbeeld, om via artikelen in (vak)bladen 
naamsbekendheid te krijgen. Ook moet er zo snel 
mogelijk een website komen. Vooralsnog ben ik 
via e-mail (janvdb@xs4all.nl) het aanspreekpunt. 
Als vestigingsadres heeft Stichting Arboridata 
 Generaal Foulkesweg 22, NL-6703 BR Wagenin-
gen. Aangezien de stichting de ANBI status heeft, 
zijn giften aftrekbaar (Rabo 1026.52.961).” Er 
is een goede aanzet gemaakt met een gedegen 
 basis. Goed nieuws voor de boomteelt!

Van vier collecties heeft hij de gegevensinvoer 
 direct ter hand genomen. “Ons land telt veel 
 plantenverzamelingen van zowel liefhebbers als 
beroepsmatige collectioneurs. Er ligt jarenlang 
werk aan ten grondslag, maar voor de instandhou-
ding en het behoud van de bijbehorende kennis is 
vaak niets geregeld. Niet bij particuliere verzame-
lingen, maar evenmin bij collecties in botanische 
tuinen. Daar willen we met onze stichting iets aan 
doen. Na inventarisatie worden de gegevens in 
Wageningen in een  wetenschappelijke database 
ingebracht, die actueel moet worden gehouden. 
De informatie zal digitaal beschikbaar komen. 
 Arboridata wil voor verzamelaars het aanspreek- 
en coördinatiepunt zijn.”

Aan het inventariseren en bijhouden van vier 
plantengeslachten heeft Jan van den Brandhof 
aardig wat werk. Hij is werkzaam bij Naktuinbouw 
en voelde zich direct aangesproken door het 
 initiatief. Als plantenliefhebber bouwde hij col-
lecties op van de vaste plantengeslachten  Trillium 
(boslelie) en Veratum (nieskruid). In Kasteeltuin 
Hemmen (gemeente Overbetuwe) waarvan hij 
het beheer voert, bracht hij de collectie Hibiscus 
(Altheastruik) onder, ruim vijftig verschillende 
cultivars. Ook Tilia (linde) heeft hij onder zijn 
hoede, in beheer bij de Stichting  Lindenarboretum 
 Winterswijk. De bomen staan in een parkachtig 
landschap in Corle (Achterhoek). De vier planten-

Arboridata: 
digitale ontsluiting 
botanische collecties

“Elke plant zal zelfs een 

GPS-vermelding krijgen,” 

zegt Jan van den Brandhof, 

bestuurslid van de jonge 

stichting Arboridata 

en collectiehouder. 

GPS is vooralsnog 

toekomstmuziek, maar de 

collectiehouder kijkt graag 

verder dan de korte termijn. 

*Nederlandse Planten Collectie (NPC)
De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), ruim 150 jaar actief 
op het gebied van sortiment voor de boomkwekerij (houtige gewassen en vaste 
planten), nam in 1995 het initiatief tot ‘het oprichten en in stand houden van 
plantencollecties voor vergelijkende doeleinden’. Inmiddels zijn er bijna honderd 
collecties met het predicaat NPC, houtige gewassen en vaste planten. De lijst 
met geslachten (taxa) is op te roepen via http://kvbc.nl>home>klik in de tekst op 
>site. Bij elk plantengeslacht wordt door te klikken nadere informatie zichtbaar.

www.lindearboretum.nl
http://kvbc.nlTekst en fotografie - Julia Voskuil

Boven: Hibiscus, nazomerbloeiende heester.
Linkerpagina, met de klok mee: Jan van den Brandhof bij Veratrum viride in 
Kasteeltuin Hemmen.
Veratrum viride, met varens en hosta’s in Kasteeltuin Hemmen.
Trillium albidum in de privétuin van Jan van den Brandhof.
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Excursie Oranjestein en Poptaslot op 2 juni 2012

In twee groepen vertrokken we op 2 juni voor een wandeling door het park 
van buitenplaats Oranjestein. Om de hand van Roodbaard te zien in een 
glooiend gazon met ronde bloemperken gevuld met éénjarigen, prieeltjes, 
smalle slingerpaden, mooie waterpartijen, een ‘grot’ met stenen tafel en 
een ijskelder onder een stenen brug. 
De wandeling voerde voort langs Huize Oranjewoud, met een blik op de 
Overtuin, een leuk eendenhuisje op een eilandje in de gracht en de belvédère 
(of Chinese toren). Via het Museumpark Landgoed Oranjewoud (Staatsbos
beheer), ontworpen door Michel van Gestel (2003), liepen we langs het Grand 
Canal naar Museum Belvédère (moderne kunst). 
Hierna gingen we per bus naar het Poptaslot (of Heringastate) in Marssum. 
De laatste bewoner, Dr. Popta, liet deze State en het door hem gestichte 
 ernaast gelegen Vrouwengasthuis na in 1712. Bij testament werd bepaald dat 
vier voogden het zouden beheren. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag.  
We werden rondgeleid door het slot en de slottuin, de kas, moes en overtuin 
met boomgaard en door de tuin van het Vrouwengasthuis. Ook aan de siertuin 
heeft Roodbaard een bijdrage geleverd. Eén prachtige, 180 jaar oude kastanje 
herinnert hier nog aan. 
Een geslaagde excursie langs bijzondere buitenplaatsen met bijzondere 
h istories.Gazon Oranjestein met bloemperken.

Excursie Buitenplaatsen aan de Vecht op 13 mei 2012 

Auteur - Leo Plenckers

Fotografie - Robert Jonker

12 oktober 2012 Excursie langs de Veluwezoom

Tekst - Irene Agterkamp   Fotografie - Heemschut

Op vrijdag 12 oktober 2012 organiseert de Erfgoedvereniging Heemschut samen met de NTs een 
excursie naar tuinen langs de Veluwezoom.
Op het nieuwe landgoed Krepel in Klarenbeek, ontstaan rond een kopermolen uit 1732, bezoeken we 
de landschappelijke tuin bij het landhuis. ’s Middags gaan we naar kasteel Middachten in De Steeg. 
Na een lunch in het onderhuis van het kasteel krijgt u een rondleiding waarbij ook de tuinen worden 
bezichtigd. Na de herbouw van het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel Middachten in 1698 is met 
de aanleg van de tuin begonnen. De tuinen van Versailles waren tussen 1700 en 1725 de inspiratie
bron voor het grondplan (muren, grachten en lanen) van de tuin.

De kosten voor deze excursie bedragen € 49,- voor donateurs van de NTs en € 60,- voor niet-
donateurs. Vertrek op 12 oktober om 10.10 uur met een bus vanaf NS-station Apeldoorn. 
Afsluiting is om 16.30 uur met een drankje. Voor meer informatie en aanmelding: www.heemschut.
nl of tel. 020 6225292. Aanmelding staat open vanaf 10 september 2012. Inschrijvingen voor 10 
september worden niet in behandeling genomen.

Vreedenhorst in het voorjaar.

Tuinbaas Arnold Achterkamp 
van Gunterstein beschrijft de 
restauratie van de boomgaard 
en de moestuin.

De heer Lisman, eigenaar 
van VreedenHoff, vertelt 
over zijn langdurige inzet 
voor het onderhoud en 
verbetering.

Een van de vele buiten-
plaatsen met zicht vanaf 
de Vecht.

Tekst en fotografie - Frida Waasdorp

Boven links: Kasteel Middachten.
Rechts: landhuis Krepel.

Als eerste bezochten we de buitenplaats ‘Gunterstein’ in Breukelen van de heer en mevrouw Koole. 
Een lindenlaan deelt het gebied in tweeën. Links de moestuin en de boomgaard, en rechts een bos, 
dat ooit een formele tuin met fontein was. De heer R. Koole wees op bomen en andere bijzonderhe
den in het verwilderde bos, dat hij zijn oorspronkelijke luister wil teruggeven. De tuinbaas, Arnold 
Achterkamp, vertelde in de boomgaard over de vele soorten appel, kweeperen en walnotenbomen.
De tocht met ms Prins Hendrik, werd vervolgd naar de buitenplaats ‘VreedenHoff’. Bewoner en 
 eigenaar, de heer Lisman, ontving ons en leidde ons rond door het park. De zichtas vanaf het huis, via 
de vijver, leidt tussen de bomen naar de verder weg liggende weilanden, die zich uitstrekken tot aan 
het AmsterdamRijnkanaal. Net als Gunterstein heeft ook deze buitenplaats in de negentiende eeuw 
de transformatie doorgemaakt van een achttiende eeuwse, Franse formele tuin naar meer landschap
pelijke, Engelse tuin. 
Per bus werd buitenplaats ‘Vreedenhorst’ bereikt.
Het Vreelandse Vreedenhorst is eigendom van de erfgoedhovenier Kees Beelaerts van Blokland, en 
een van de weinige bewaard gebleven kleine buitenplaatsen. Anders dan bij de andere buitenplaatsen 
kan hier slechts beperkte tijd en energie in het onderhoud worden gestoken. Mede daarom koos de 
eigenaar links voor een soortenrijk bos met her en der een exoot, en rechts gaf hij de bestemming van 
arm, dus soortenrijk grasland, met daar doorheen een waterloop. 

Het uitgebreide verslag kunt u lezen op www.tuinenstichting.nl.
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“Toen we hier in 1990 neerstreken was er alleen nog een sloot, het overblijf
sel van de oude gracht, en de fundering van de oude toegangspoort die aan 
het oude landgoed herinnerden. Voor de rest was er niets dan weiland.” Aan 
het woord is Willem van den Brink, eigenaar van De Briellaerd. Samen met 
zijn vrouw Roelie van den Brink bouwde hij in de jaren daarna het hoveniers
bedrijf verder op. Twintig jaar later, is het stuk land omgetoverd tot een 
oase van groen, met daarin opgenomen een tuinwinkel, een ontwerpatelier, 
 bijgebouwen en te bezichtigen tuinen.

Plantensoorten
En in die tuinen staat een veelheid aan plantensoorten. Hagen van Carpinus, 
Taxus en Fagus zorgen dat er structuur ontstaat in de tuin. Een rijk assorti
ment aan vaste planten geeft de borders kleur. Willem van den Brink: “Vaste 
planten zijn onze passie. Het is altijd weer een ontdekkingsreis om te zoeken 
naar de nieuwste combinaties van planten.” Een lang klinkerpad verbindt de 
tuinkamers met elkaar. De verschillende tuinkamers, het weelderige groen en 
de serene rust scheppen een klein paradijs, waar de bezoeker de tijd even kan 
vergeten. Her en der op het terrein staan rariteiten of zeldzame planten als 
de Emmenopterys, Parrotiopsis, Stewartia en Heptacodium. Ook vergeten 
planten als de kweepeer en de mispel hebben hun plek gekregen.
“In de schaduwlaan experimenteren we met soorten die zich hier willen 
 vestigen, de recente aanplanten zijn Aruncus ‘Horatio’, Paris en  Strobilanthes 
atropurpureus.” Aldus compagnon Jan van Maanen. Willem van den Brink: 
“En op het achterste deel van het terrein willen we op korte termijn ons vaste 
plantensortiment verder op gaan zetten.”

De laatste aanwinst op het landgoed is de kloostertuin, met een muur 
 gemetseld van stenen uit 1640, afkomstig uit Brugge. Een kloostergang en 

een Franse fontein geven deze buitenruimte een bijzonder karakter. Hier 
staat ook een collectie van de moerplanten waarmee de hoveniers verder 
kweken. De bezoeker kan zich hier tegoed doen aan een kop koffie of thee, 
als het Hollandse weer het tenminste toelaat, anders lekker opwarmen bij de 
leestafel voor de spekstenen kachel.

Inspiratie
De Briellaerd verzorgt ook tuinontwerpen. De inspiratie daarvoor ontstaat zelden 
alleen achter de tekentafel. Vooral de natuur biedt ideeën. Jan van Maanen: “Wij 
laten ons niet alleen inspireren door de natuur, maar ook door de geschiedenis 
van een plek en van de omliggende architectuur.”
Jan van Maanen en Willem van den Brink zijn beiden verantwoordelijk voor het 
maken van de tuinontwerpen en begeleiden de uitvoering van de projecten. 
In de ontwerpen staat het levende materiaal op de eerste plaats; bestrating, 
 ornamenten, overkappingen en bijgebouwen moeten opgenomen worden in het 
groen. “Wij zijn altijd op zoek naar de balans tussen intimiteit en ruimte. Het 
moet voelen als een warme ‘groene jas’,” zegt Jan van Maanen.

Hoveniers
Het vakkundig team van hoveniers houdt zich bezig met de uitvoering en 
het onderhoud van de tuinen. De Briellaerd traint het vaktechnisch personeel 
door vaak op pad te gaan om tuinen te bekijken. Dit helpt om inspiratie op te 
doen, plantenkennis te verzamelen en inzicht te krijgen in het lijnenspel van 
tuinen. Jan van Maanen: “Met name plantenkennis is onmisbaar wanneer je 
een goede hovenier wilt zijn, dat is ook de reden dat wij hier veel aandacht 
aan besteden. Die kennis moet ons kenmerk zijn, onze passie.”

Christien van den Brink is werkzaam op het hoveniersbedrijf.

De Briellaerd
Een plek waar architectuur 
en natuur samenkomen 

In het Gelderse Barneveld liggen de 
grondvesten van een oud landgoed genaamd 

‘De Briellaerd’. In 1852 werd het aanwezige 
landhuis gesloopt; de contouren zijn vervaagd.
Nu, anderhalve eeuw later, is de sfeer van het 

landgoed weer opgewekt. De oprijlaan van wat 
nu hovenierscentrum De Briellaerd is, leidt 

de bezoeker langs grote zuilen van beuken en 
buxushagen. Zo proeft deze nog iets van de 

rust van het oude landgoed. 

Tekst - Christien van den Brink 

Fotografie - Zwenneken van den Brink

Hovenierscentrum De Briellaerd, tuin nr. 90 in 
de Open Tuinen Gids 2012, is open van dinsdag 
tot en met zaterdag van 09-17 uur, behalve in 
januari. Voor donateurs en andere bezoekers is 
de tuin gratis te bezoeken. Groepen op afspraak.

Plantagelaan 20, Barneveld
www.briellaerd.nl
info@briellaerd.nL Valeriaan, met het ontwerp-atelier op de achtergrond.

Linkerpagina: Een lang klinkerpad verbindt de diverse tuinkamers. 
Boven: Tuinornamenten worden opgenomen in het groen.
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In 1912 besloot de gemeenteraad van Leiden tot de aanleg van dit park als 
onderdeel van een nieuwe arbeiderswoonwijk. De naam ‘Volkspark’ werd in 
1920 veranderd in ‘Kooipark’, omdat het was aangelegd op een voormalig 
eendenkooigebied. Anders dan in de plantsoenen en parken van vóór die tijd 
was er in een Volkspark ruimte voor sport en spel.
Het ontwerp van het park werd gemaakt door de bekende architect Willem 
Marinus Dudok (1884-1974). Met de uitvoering in 1920 heeft hij zich niet 
meer bezig gehouden. Evenwel, de typische symmetrie van ‘diagonale-zicht-
assen-doorsneden-met-gebogen-paden’ van het Kooipark zijn, gezien zijn 
latere ontwerpen, de specialiteit van Dudok. 

Sociaal-cultuurhistorische waarde 
Tot de Tweede Wereldoorlog fungeerde het park niet alleen als speel- en 
 recreatiemogelijkheid voor de buurt, maar ook als evenementenpark. Er was 
een muziektent waar muziekvoorstellingen werden gehouden. Ook de start 
van de Leidse 1-mei-optocht  vond plaats vanaf het Kooipark. De Tweede 
 Wereldoorlog bracht de bekende kaalslag en het park werd aardappelpootveld.
Na de bevrijding volgde versoberde herbeplanting. De oorspronkelijke 
 contouren bleven gehandhaafd. Vanaf de jaren tachtig werd weinig meer in het 
park georganiseerd. 

Zoals in zoveel parken werd ook het Kooipark allengs geconfronteerd met 
overlast van hangjongeren, gepaard gaande met vernielingen, nachtelijk 
 lawaai en erger.
Zo werd het Kooipark voor de buurtbewoners steeds onaantrekkelijker. 
De gemeente dacht het tij te keren door een gedeelte van het park te bestem-
men voor een trap-/voetbalveld. Buurtbewoners waren hier ten zeerste op 
 tegen. Niet alleen ligt het park dicht tegen omringende huizen waardoor geluid 
snel hinderlijk wordt , maar meer nog vreesde men – gezien de ervaringen met 
de hangjongeren – voor de toekomst van dit ‘groene hart van de buurt’. 
Op bijeenkomsten die de gemeente organiseerde met het oog op de  geplande 
herinrichting van het park, bleek dat buurtbewoners meer zagen in herstel 

Kooipark, een stukje Leidse Dudok erfenis

van het park in oude luister en glorie. Dit werd serieus genomen en er kwam 
ruimte voor inspraak. 

Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark
Om in de gemeentelijke plannen gestructureerd mee te kunnen denken  
‘als buurt’ werd door een aantal buurtbewoners op 23 november 2010 de 
 Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark opgericht. De 
 Vereniging, inmiddels 250 leden tellend, is diverse malen in overleg getreden 
met Frank Kalshoven, die samen met Nanda Ruyzinga  voor de Gemeen-
te Leiden het ontwerp heeft gemaakt voor herinrichting van het Kooipark. 
 Wijkbewoners waren onverdeeld positief, evenals de Bomenbond Rijnland.
Op 1 mei 2012 hield de Vereniging haar eerste ledenvergadering met een 
 lezing door Pieter Rings, Dudok-expert bij uitstek. Hiervoor waren ook 
de Leidse wethouders, raadsleden, de woningbouwverenigingen in de 
 betrokken wijk, ‘zuster’-organisaties, evenals de Leidse pers uitgenodigd. 
Een  informatief stukje in het ‘Leidsch Dagblad’ van 3 mei jl. volgde. 

Monumentenstatus
Om de toekomst van het door Dudok ontworpen Kooipark beter te waar-
borgen, heeft de Vereniging op 20 februari jl. de monumentenstatus voor 
het park aangevraagd. De onderbouwing voor dit verzoek werd geschreven 
door Cor Smit, stadshistoricus. Inmiddels is dit verzoek op 21 mei 2012 in 
de onafhankelijke Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden behandeld. Tot 
grote vreugde van alle betrokkenen heeft de Commissie een positief advies 
uitgebracht. 

Toekomst van het Kooipark
Dat velen blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid bij het park maakt 
dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Versterking 
en zo nodig herstel van het historische karakter van het park, met behoud 
van de verschillende functies, is het uitgangspunt van de renovatie. Binnen 
afzienbare tijd zullen hiervoor de eerste stappen worden gezet. 

Begin twintigste eeuw ontstond de visie dat alle 
stadsbewoners, ongeacht leeftijd of sociale achter-
grond, recht hadden op openbaar groen. De Leidse 

arbeidersbeweging pleitte al vroeg voor een Volkspark 
dat zij belangrijk achtte voor de fysieke en geestelijke 

gezondheid van de ‘werkmansklasse’. 

Vlnr:  De situatie nu. Ontwerp. De vijver.

Oorspronkelijk 
ontwerp begin 
twintigste eeuw.

Tekst - Rita Grothuis-Wiesman   Fotografie - Gemeente Leiden
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sies, veld- of studiedagen en projectbegeleiding. De Vereniging KGE heeft twee 
nieuwe  cursussen ontwikkeld: Historisch parkbos- en laanbeplanting en Histo-
risch planten sortiment. Daarnaast kunnen vakspecialisten groen erfgoed met de 
Masterclass Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek hun inzicht vergroten in de 
methodiek voor waardenstellingen van historische tuinen, parken en landschap-
selementen. 
Cursusmanagers voor de opleidingen op het gebied van groen erfgoed zijn 
Klaas de Boer namens de Vereniging KGE en Tjeerd Prins vanuit Hogeschool 
HAS Den Bosch. In juni organiseerde HAS KennisTransfer in Den Bosch de 
diploma-uitreiking van de Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed. Het diploma 
wordt erkend door de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Na een 
toespraak van Godfried Hijl, directeur HAS KennisTransfer en een presentatie 
van dr. Lucia Albers overhandigde mr.drs. Jan-Willem Edinga, voorzitter van de 
Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de diploma’s aan Margriet de 
Winter, Renee Wijnen, Steineke van der Wal, Melanie Tangkau, Noam Schipper, 
Marjolein Sanderman, Dieneke Onderdelinden, Agnes Kleinsmit, Nanette de 
Jong, Renske de Graaf, Liseth van den Dungen, Margo van Beem en Robertien 
Aberson. Van de NTs ontvingen de geslaagden als geschenk een Open Tuinen 
Gids en een Tuinjournaal.
Nadere informatie over de opleidingen op het gebied van groen erfgoed is te 
verkrijgen bij Lamiaâ Fareh (Projectmanager Opleidingsprojecten van Hoge-
school HAS Den Bosch) op 073 692 37 74 of via e-mail: FaL@hasdb.nl of op de 
website: www.haskennistransfer.nl

Fotografie - Henk Jacobs en Jannie Bos

In het weekend van 6 en 7 oktober kunnen tuinlief-
hebbers van 10.00 tot 17.00 uur tuinen bezoeken die 
zijn aangesloten bij ‘Het Tuinpad Op - In Nachbars 
Garten’ in Groningen, Drenthe en Noordwest Duits-
land. Enkele enthousiaste tuinliefhebbers legden in 
1984 de basis voor ‘Het Tuinpad Op’ in de provincie 
Groningen. In 1992 was het ‘Jaar van Europa’ aan-
leiding om het noordwestelijke deel van Duitsland 
bij het project te betrekken. Later is ook de provincie 
Drenthe toegevoegd. 

Naast het uitgeven van een tuinengids organiseert 
‘Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten’ lezingen, 
 bijeenkomsten en excursies voor aangesloten tuin-
eige  naren en jaarlijkse ‘Tuinenmarathons’, zoals die op  
6 en 7 oktober. 
De gids met het overzicht van de deelnemende tui-
nen is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Groningen 
en Drenthe en bij veel aangesloten tuineigenaren. 
U kunt de gids ook bestellen door € 8,75 (€ 6,50 
+ verzendkosten) over te maken op gironummer 
2801496 t.n.v. penningmeester ‘Het Tuinpad Op’ 
in Veendam met vermelding van uw adres.

Voor meer informatie en een overzicht van de 
deelnemende tuinen zie www.hettuinpadop.nl of 
www.innachbarsgarten.de.

Het Tuinpad Op: herfstweekend in oktober 
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Tekst - Charlotte Prinsen-Avenarius

Bron beeldmateriaal - D.J.T. Kerkhoff, Gelders Archief: buitenplaats Boschwijk, 

Wijthmen, in 1820

Auteur dr. H.M.J. (Heimerick) Tromp presenteert een bredere visie op de land-
schapsstijl, die in Nederland al in de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam. 
Het boek De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw is een be-
werking van het oorspron kelijke proefschrift van cultuurhistoricus Tromp. In 
het kort wordt allereerst aandacht besteed aan de landschapsstijl in met name 
Engeland, Frankrijk en Duitsland. Vervolgens wordt de Nederlandse situatie 
uitvoerig belicht aan de hand van vele details en  voorbeelden. Een belangrijke 
rol wordt toebedeeld aan J.F.W. baron van Spaen van Biljoen en de aanleg die 
hij realiseerde op  Biljoen en Beekhuizen te Velp (Gelderland). Ook de buiten-
plaatsen Beeckestijn, Elswout, Het Huys ten Donck, Zuydwijk en  Boschwijk bij 
Zwolle komen uitvoerig ter sprake, evenals de ontwerpers Gijsbert van Laar en 
Matthias Soiron.
Interessant is hoe algemeen de verbreiding van het concept van de land-
schapsstijl in de achttiende eeuw al was. Het ging dan ook niet uitsluitend 

Herfstsfeer bij Kwekerij Jacobs in Vriescheloo.

De Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erf-
goed introduceert een nieuw opleidings-  
en scholingsprogramma voor het jaar 2012-2013. 
De opleidingen worden gegeven op de Hoge-
school HAS in Den Bosch. 

Tekst -  Jan Willem Edinga   

Fotografie - Tjeerd Prins, HASKennistransfer

Op 4 oktober start de leergang Groen Ruimtelijk 
Erfgoed 2012-2013. Deze leergang is bedoeld voor 
degenen die betrokken zijn bij het in stand houden 
van historisch groen. Opleiding of werkervaring op 
MBO+ niveau is een vereiste voor deelname. De 
opleiding bestaat uit colleges, lezingen en excur-

‘Last rose of summer’ in Wubsbos in Winschoten.

Start opleidingen groen erfgoed in Den Bosch

Boek Heimerick Tromp verandert 
visie op landschapsstijl

om een exclusieve ‘modieuze’ beweging van een 
kleine, exclusief-aristocratische elite.
Op 26 oktober vindt op Kasteel Warmelo in 
Diepenheim een symposium plaats over hoe 
historische gebouwen en hun omgeving onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn en dienen te 
blijven. Tijdens dit symposium wordt het boek 
gepresenteerd. Meer informatie kunt u vinden op  
www. lapidem.org of krijgen door contact op te 
nemen met info@lapidem.org.

Vanaf 26 oktober is De Nederlandse Landschapsstijl 
in de Achttiende Eeuw te koop via www.sidestone.
com/webshop of te bestellen bij info@lapidem.org 
en de reguliere boekhandels.

Tot halverwege de twintigste eeuw bestond het idee dat men in Nederland niet kon spreken 
van een landschapsstijl vóór de negentiende eeuw. Dit beeld is de laatste decennia aanzienlijk 
gewijzigd. Dit najaar verschijnt een boek waarin een nieuwe visie op het geheel wordt gegeven. 



- instandhouding -
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Een toekomst voor groen
Met de modernisering van de monumentenzorg is er nogal wat veranderd. 

De regels zijn vereenvoudigd, het vergunningentraject is gewijzigd en voor kleinere 

werkzaamheden aan rijksmonumenten is helemaal geen vergunning meer nodig. 

Om gemeenten, beheerders en eigenaren van groene monumenten, zoals bijvoorbeeld stadsparken, 
begraafplaatsen of tuinen van buitenplaatsen, hierbij wegwijs te maken, geeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) een brochure uit. Eenvoudiger regels en dan toch een brochure? Dorothée 
 Koper, consulent architectuurhistorie bij de RCE, legt uit waarom. 

“Bij wijzigingen aan het monument, moeten gemeenten nu zelf beoordelen of een vergunning nodig is. 
Dit roept in de praktijk veel vragen op. Wat is onderhoud? Wanneer is er sprake van restauratie? En wat 
valt er onder een ingrijpende wijziging? Daarnaast wil het rijk dat er in de monumentenzorg niet alleen 
oog is voor het monument zelf, maar ook voor de omgeving ervan, het zogenaamde gebiedsgerichte 
erfgoedbeleid. Dit betekent dat er niet zomaar alles naast een monument kan worden gebouwd. Niet 
eenvoudig dus allemaal.”

Handreiking
Daarom heeft de RCE door middel van interviews met betrokken instanties knelpunten  geïnventariseerd. 
Het bleek dat er vooral behoefte bestond aan duidelijkheid over de rolverdeling en aan  goede  voorbeelden. 
De brochure gaat stapsgewijs in op de knelpunten en is een eerste handreiking aan  iedereen die te 
 maken heeft met monumentaal groen. De belangrijkste boodschap bij een voorgenomen wijziging is 
om historisch onderzoek te (laten) doen. Dit levert specifieke kennis op en de uitkomsten ervan kunnen 
richtinggevend zijn voor de planvorming.
De brochure ‘Een toekomst voor groen. Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten’ 
verschijnt eind september en is te downloaden van de website van de RCE (www.cultureelerfgoed.nl). 

Tekst - Marion Kruisbrink   Fotografie - Rijksdienst Cultureel Erfgoed
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In het belang van groen: het 
Wilhelminapark in Utrecht.

Word donateur of 

maak iemand donateur

Het donateurschap van de Nederlandse Tuinenstichting biedt  
de volgende voordelen:

• u ontvangt jaarlijks de Open Tuinen Gids
•  de NTs-tuinpas geeft toegang tot een kleine 300 geselecteerde 

donateurstuinen
• u ontvangt 4 x per jaar het Tuinjournaal
•  u kunt advies vragen aan onze deskundige 

Monumentencommissie
• de NTs-excursies brengen u naar bijzondere tuinen en parken
•  u steunt als donateur de doelstellingen van de NTs: het 

beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed

Interesse?  
Neem contact met ons op. Zie voor gegevens hiernaast.

Wilt u een groene 

toekomst?

Met een erfstelling, een schenking of een legaat helpt 
u de Nederlandse Tuinenstichting om zich te blijven 
inzetten voor tuinen en parken in Nederland: voor 
een groen verleden en een groene toekomst. Zodat 
de generaties na u ook kunnen blijven genieten van 
mooie tuinen en parken. Uw notaris kan u adviseren 
over de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie dan kunt u maandag tot 
en met woensdag tussen 10 en 13 uur contact 
opnemen met het secretariaat van de Nederlandse 
Tuinenstichting op 020 623 50 58 of via e-mail:  
info@tuinenstichting.nl.

De NTs beschikt over een notaris die bereid is om de 
akte gratis te passeren.
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Voor Verdere info mail naar 
info@tuinenstichting.nl
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