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De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft 

naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn 

door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter 

en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit en geeft 

adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over 

planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Met hun financiële bijdrage ondersteunen onze donateurs 

de doelstelling van de Tuinenstichting: het beschermen 

van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De NTs organiseert 

voor donateurs cursussen, excursies en inleidingen 

over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur en tuin- en 

landschapsarchitectuur.

Donateurs ontvangen vier keer per jaar het Tuinjournaal en 

in maart de Open Tuinen Gids met een tuinpas waarmee de 

NTs-tuinen op de aangegeven data gratis te bezoeken zijn. 

Meer informatie over de Nederlandse Tuinenstichting  

en haar activiteiten? 

Bezoek de website: www.tuinenstichting.nl; 

volg de Tuinenstichting op Twitter, of  ‘like’ de 

Tuinenstichtingpagina op Facebook.

Voorwoord

Thema Tuinjournaal juni 2013: 

‘Tuinen van oranje’ 

Een jaar met een troonswisseling is een mooie aanleiding om een al langer levende 
wens van de redactie te vervullen. Dit Tuinjournaal gaat over onze stadhouderlijke, later 
koninklijke Oranjetuinen. Veel tuinen en parken zijn toegankelijk voor publiek, waaronder 
het park van Paleis Soestdijk dat dit jaar speciaal wordt opengesteld voor onze donateurs. 
Als toegift - passend bij dit thema - schrijven we over plantennamen met een koninklijk 
tintje en het gebruik van oranje in borders.

Combineren met oranje in een border is niet moeilijk, zo schrift Éva Kovács. Oranje kan 
subtiel zijn, maar kan ook worden toegepast in zogeheten ‘hot borders’ waarin zelfs 
goudsbloemen en afrikaantjes passen.
De stadhouders en - later - koningen uit het huis Oranje-Nassau hebben regelmatig 
hun voorliefde getoond voor tuinkunst en parkaanleg. Korneel Aschman en Ronald 
van Immerseel schrijven over een koninklijke traditie, die begon met de tuinen van het 
Haagse Buitenhof en de kastelen van Buren, Breda en IJsselstein.
De tuinen van Paleis Het Loo, met de unieke zeventiende-eeuwse classicistische aanleg, 
worden tot 2015 opnieuw ingericht. De buxus wordt vervangen door een Japanse 
hulstsoort en digitale techniek maakt het mogelijk om het oorspronkelijke ontwerp nog 
beter te benaderen.
In de zeventiende eeuw ontstond de Hollands-classicistische tuinstijl, met rechte 
lijnen en klassieke verhoudingen. Deze Hollandse stijl kreeg een politieke betekenis en 
beïnvloedde de tuinaanleg in andere landen.
Op vrijdag 12 juli is het park van Paleis Soestdijk gratis toegankelijk voor donateurs van de 
NTs. Lidy Zandbelt en Marion Kruisbrink geven een sfeerbeeld van het landschapspark.

Dit Oranjenummer biedt de NTs een podium om te laten zien hoe belangrijk onze 
koninklijke tuinen zijn. Gelukkig wordt deze voorbeeldfunctie ook door de overheid 
gewaardeerd. Bij Het Loo vertaalt zich dit - opnieuw - in een ingrijpende meerjarige 
restauratie waarbij de tuin uiteindelijk nog beter een afspiegeling zal vormen van het 
zeventiende-eeuwse ontwerp. Bij het park van Paleis Soestdijk speelt de discussie over de 
toekomst van het paleis, waar gelukkig ook het park bij wordt betrokken. Alle reden voor 
een Tuinjournaal met een feestelijk vleugje oranje. 

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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De jaarlijkse donatie voor particulieren bedraagt minimaal € 47,-, buitenland € 50,-; 
5-jaars lidmaatschap € 188,-, dus 1 jaar gratis (buitenland € 200,-); 1 jaar junior/student 
€ 30,- (kopie legitimatie meesturen). 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 bedrijfsdonateurschappen. Bij het bureau is informatie 
te verkrijgen over het doen van schenkingen en legaten.





 

NTs-nieuws
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•  De Tuin van Paleis Soestdijk is NTs Open Tuin geworden. Adres: 
Amsterdamse Straatweg 1, 3744 AA Baarn. Geopend vr t/m zo 10.30-17.30 
uur. Entree tuin/park € 5,-. Parkrondleidingen voor groepen op afspraak  
€ 2,50. Op vrijdag 12 juli gratis toegang voor NTs-donateurs.  
Zie www.paleissoestdijk.nl/park. 

•  De Groene Luwte in Molenrij is in 2013 open voor donateurs op de 
zondagen 31 maart, 28 april, 5 mei en 26 mei, 9, 23 en 30 juni, 7 en 21 
juli en 4 en 11 augustus. Gratis voor NTs-donateurs op 26 mei en 9 juni. 
Deelnemer aan de Tuin & Kunsttiendaagse. 
Op 21 juni vertelling en rondleiding ‘Roodbaard in Molenrij’ om 20.00 uur. 
Informatie: www.degroeneluwte.nl; Alma Huisken, Mosterdpad 1,  
9977 SL, Molenrij (bij Kloosterburen) telefoon: 0595 481 580,  
e-mail: almahuisken@xs4all.nl.

•   De Tuin van Woudestein in Rotterdam stelt ook in 2013 de tuin open.  
Beschrijving: Bij aankomst in de Laan van Woudestein, met zestig jaar 
oude vleugelnoten is al vanaf de straat een spannende tuin te zien: 
een sloot met een wallenkant van bergenia’s en een haag van klimop, 
waarboven twee ‘wachters’ van laurierkers en toppen van leverkruid. Vanaf 
het terras kijkt men uit over een ruim gazon naar een halfronde taxushaag 
waarachter Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ en een hoge ligusterhaag. Links 
en rechts grote borders met kleurrijke vaste planten, varens en grassen in 
fraaie harmonie. Het arboretum ligt op loopafstand.  
Oppervlakte: 1.100 m2. 
Route: A16, afrit Capelle a/d IJssel/ Kralingen, Ring Rotterdam. Rechtsaf 
Burg. Oudlaan (Erasmus Universiteit), bij T-splitsing links, 1e links. 
Geopend: juli, augustus en eventueel september en oktober uitsluitend 
voor groepen op afspraak. Voor donateurs gratis. 
Contactgegevens: Dirk en Marjorie Mulder, Laan van Woudestein 13,  
3062 PD Rotterdam, telefoon: 010 452 4410,  
e-mail: majoormulder@tiscali.nl.

•   Op zo. 9 juni, zo. 7 juli en zo. 4 augustus zijn de volgende tuinen 
gezamenlijk geopend:  
tuinnummer 271 Brookergarden in Hout-Blerick, tuinnummer 273 Tuin 
Verheggen in Lottum, tuinnummer 269 AnFra Kijk- en wandeltuin in 
Grashoek en tuinnummer 276 Lotjeshoaf in Neer.

•  Tuinnummer 1 De Houtstek in Blijham: het juiste telefoonnummer is  
0597 434 789.

•  Tuinnummer 29 Pabema in Zuidhorn: het juiste telefoonnummer is  
0594 528 654.

Wisselingen in bestuur en commissies
Annemiek Tromp (foto), voorzitter van de Monumentencommissie, is per 
1 maart toegetreden tot het NTs-bestuur en vervangt Henk van der Eijk die 
per die datum het bestuur heeft verlaten.

Emilie Horst-Goossens, sinds januari 2012 pr-adviseur, maakt eveneens per 
1 maart deel uit van het bestuur. Willem Verhoeven, landschapsarchitect en 
docent op de Hogeschool Van Hall Larenstein, is per 1 maart toegetreden 
tot de Monumentencommissie. Hanneke Jelles, voormalig redactielid van 
het Tuinjournaal en thans hoofdredacteur van het tijdschrift ‘de Tuin in vier 
Seizoenen’, is vanaf 1 april lid geworden van de Websitecommissie.

NTs zoekt vrijwilligers voor voorlichtingsstand

Onze coördinator beurzen Ellen Oswald zoekt vrijwilligers voor de NTs-
voorlichtingsstand op de onderstaande tuinbeurzen:
• Tuinmarkt Kasteel Hernen: 1 juni: 10.00-17.00 uur 
•  Tuindagen Landgoed Vollenhoven: vr. 21, za. 22 en zo. 23 juni van  

10.00-17.00 uur
• Open Tuinendag Utrecht: za. 29 juni, 10.00-17.00 uur

Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met Ellen Oswald op 
070 514 5450 of via e-mail: ellen.oswald@planet.nl.

•  Tuinnummer 56 In Theetuin De Heerlijkheid 
in Ruinerwold zijn honden toegestaan, mits 
aangelijnd. Ook verkoop uit eigen kwekerij.

•  Tuinnummer 82 De Eijkelenhof van de famillie 
Looman in Wapenveld ligt niet in Overijssel 
maar in Gelderland.

•  Tuinnummer 153 De IJsselgaard in IJsselstein: 
maximaal 15 personen.

•  Tuinnummer 169 De tuin van Attie en Joop 
Luteijn in Zeist heeft een oppervlakte van 
500m2. 

•  Tuinnummer 180 De tuin van Elisabeth van 
Basten Batenburg in Hilversum is niet geopend 
op 3 en 4 mei maar op 24 mei en 25 mei.  
Entree op 24 mei is gratis.

•  Tuinnummer 214 De Houthandsche Hof in 
Koudekerke: De foto op pagina 48 is niet 
van tuin 190 maar betreft de boomgaard van 
De Houthandsche Hof van Ben en Connie 
Walraven in Koudekerke. 

•  Tuinnummer 222 Hofstede de Lochting stelt het 
entreegeld ter beschikking van een goed doel: 
OSB Bethanië, zusters Benedictinessen in  
Sint-Andries voor hun projecten in Afrika.  
Het entreegeld is € 4,- i.p.v. € 3,-.

•  Tuinnummer 247 Tuin in het bos van de familie 
Guns uit Maarheeze is ook op za 6 juli en op  
za 7 september geopend. Niet geopend op  
ma 9 september.

•  Tuinnummer 276 Lotjeshof in Neer is ook 
geopend op 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur. 
Entree € 2,50.

Aanvullingen en correcties Open Tuinen Gids 2013

Vrijwilliger van het Jaar

Het bestuur van de NTs heeft voor 2013 en 2014 
gekozen voor het thema Jaar van de Botanische 
Tuin. Dit jaarthema was de aanleiding om dit jaar 
de Vrijwilligersdag te laten plaatsvinden in Pine-
tum de Dennenhorst in Lunteren. De heer Benno 
Smit, voorzitter van het bestuur van het Pine-
tum, vertelde over verleden, heden en toekomst 
van het Pinetum en gaf een rondleiding aan de 
aanwezige vrijwilligers. Bestuurslid Marianne van 
Lidth de Jeude gaf een nadere toelichting op het 
nieuwe Themajaar.  Voorzitter Beline Geertsema 
huldigde Hanny van der Heide, die zich jaren-
lang als secretaris inzette voor de Monumenten-
commissie, als Vrijwilliger van het Jaar. Zij kreeg 
bloemen en de Vrijwilligers bokaal uitgereikt. 
Directeur Suzanne Kooij gaf een toelichting op 
het nieuwe beleidsplan. 

Beline Geertsema reikt de Vrijwilligersbokaal uit aan 
Hanny van der Heide (rechts).



- tuinkleur -

tuinjournaal juni 2013 - pagina 9

thema 

Tuinen van

Oranje •

Tekst en fotografie - Éva Kovacs

Oranje als tuinkleur
Van sinaasappel tot abrikoos
Oranje ligt tussen rood en geel. Het is ongeveer 
de kleur van de schil van rijpe sinaasappels. Deze 
mengkleur kent, net als de andere hoofdkleuren, 
een eindeloze reeks tinten waarin niet alleen de 
verhouding tussen rood en geel varieert, maar 
ook het grijsgehalte. De vergrijsde tinten worden 
vaak niet als oranje herkend. Zo noemt men een 
verdonkerde oranjetint brons, roest of terracotta 
en een verbleekte beige, zalm of abrikoos. Tech-
nisch gezien vallen ze allemaal onder oranje. 
Oranje tinten bieden een breed scala aan emoties, 
van het meest vlammende roodoranje tot het 
 subtielste pastel, abrikoos. 

Geliefd en gehaat
Weinig vaste planten dragen oranje bloemen in 
ons gematigde klimaat. Het zijn vooral de niet 
winterharde eenjarigen en knollen die deze bloem-
kleur in de tuin vertegenwoordigen. Wij mogen 
niet vergeten dat heel veel vruchten  rijpen in deze 
uitstekende (vogel) lokkleur. Ook het  verkleurende 
blad in de herfst levert prachtige oranjetinten 
op. Helaas roept oranje gauw de sfeer van met 
goudsbloemen en knotsige afrikaantjes beladen 
voortuintjes op. Om en om afgewisseld met vuur-
rode Salvia’s staat dit beeld nog steeds symbool 
voor burgerlijk tuinieren, wat maar weinig men-
sen kunnen waarderen. Dat oranje ook anders 
kan, zelfs met wat aangepaste goudsbloemen 
en  afrikaantjes, bewijzen de kleurtrends van de 
laatste decennia, die onder de noemer ‘hot bor-
ders’ of ‘vlammende kleuren’ in de belangstelling 
 kwamen te staan.

Oranjes onder elkaar
Combineren met oranje is niet zo moeilijk. Wie zich 
onzeker voelt, kan steun vinden in de  kleurenleer. 
De veiligste manier is, net als bij andere kleu-
ren, een smal segment uit het  kleurengamma 
kiezen, bekend als het ton-sur-ton contrast.  

De kleur oranje is nauw verbonden met de Nederlandse identiteit. Door deze opvallende kleur zijn de Nederlandse 
supporters in een oogopslag te vinden op internationale sportevenementen. Zo graag als Nederlanders zich in oranje 
hullen, zo weinig geliefd is deze kleur in de Nederlandse tuin. Toegegeven, oranje bloemen hebben een wat negatief 
imago en het is niet de gemakkelijkste tuinkleur. Toch zijn er met wat beleid bijzondere effecten mee te bereiken. 

Hier is het verschil tussen de kleuren heel sub-
tiel, het contrast komt van de bloemvormen en 
texturen. Het gevaar ligt in de eentonigheid. Door 
een wat breder segment te kiezen uit het kleuren-
gamma, wat van warm geel tot roodoranje loopt, 
of te spelen met vergrijsde tinten, wordt het effect 
sprankelender. Verzadigd, dynamisch oranje werkt 
goed op plaatsen waarlangs men zich beweegt, 
bijvoorbeeld bij opritten of paden in de voortuin. 
In het openbare groen is het een uitstekende kleur 
met signaalfunctie om bij rotondes of bermen toe 
te passen. Pas wel op, oranje kan gauw te veel 
aandacht opeisen en vermoeien. Het is zeker niet 
aan te raden naast het terras van rustzoekers. Het 
is meer dan welkom bij een avondzitje, waar de 
ondergaande zon deze kleur met nog meer vuur 
en vlam verrijkt. Een pot met oranje bloemen zal 
zelfs in een overwegend groene tuin of op het 
 balkon een zonnig en vrolijk accent brengen. 
 
Oranje in gezelschap
Gedurfder en tegelijkertijd wat moeilijker is de 
combinatie met sterk contrasterende kleuren. 
Voorzichtigheid is meer dan geboden, maar  oranje 
kan verbluffende combinaties opleveren. Het 
cliché van helder oranje met rood, zoals die van 
de vuurrode Salvia, kunt u beter laten, het werkt 
niet goed. Ook oranje met helder wit geeft over-
stralingsproblemen. U kunt beter de kleur- tegen-
kleur contrasten in de complementaire kleuren 
zoeken. In het geval van de oranjes ligt dat in het 
blauwpaarse deel van het kleurengamma. Om het 
juiste kleurenpaar en de juiste verhoudingen van 
de groepen te vinden, is gewoon uitproberen de 
meest beproefde methode. 

Mocht u nog niet tuinoranjegezind zijn, dan kan 
het nu, in het kroningsjaar, een goed moment 
zijn om een proefje te wagen met deze warme, 
 boeiende en fascinerende kleur. Want oranje is 
veel meer dan afrikaantjes op een rij. 

Links: Verdonkerd en 
helder oranje van ama-
rant en afrikaantjes.  
Boven vlnr: 
Roodoranje zonne-
kruid.  
Symphonie van oranje 
tinten in één dag-
leliebloem.  
Oostindische kers, 
allemaal oranje.
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Willem van Oranje
Willem I van Oranje zal door zijn bemoeienis met de Nederlandse Opstand 
vermoedelijk weinig tijd voor tuinieren hebben gehad. Tot die tijd had hij wel 
de beschikking over een ruime tuin bij Hotel de Nassau in Brussel en het 
Valkenberg bij Breda. Of later zijn weduwe Louise de Coligny heeft getuinierd 
bij het Noordeinde in Den Haag is niet bekend. 

Frederik Hendrik
Willem’s zoon Frederik Hendrik is samen met zijn echtgenote Amalia van 
Solms degene geweest die de naam van de Oranjes als tuin- en parkliefhebber 
heeft gevestigd. Zij hadden een nadrukkelijke bemoeienis met de tuinen bij on-
der meer het Haagse Buitenhof en de kastelen van Buren, Breda en IJsselstein. 
Daarnaast bouwden zij drie nieuwe paleizen met omringend park; Honselaars-
dijk (1621), Huis ter Nieuburg (1636-1644) en Huis ten Bosch (1645). 

Koning-Stadhouder Willem III
Frederik Hendrik’s kleinzoon Willem III verwierf in 1674 Soestdijk. De 
 heraanleg van huis en park begon veelbelovend. In 1680 begon Willem III 
ook met de verbouwing van het middeleeuwse Hof te Dieren met een nieuwe 
aanleg met terrassen, vijvers, grotten en fonteinen. Toen Willem III echter 
 koning van Engeland werd, verschoof de aandacht naar het Loo. Het Loo 
werd hét vorstelijke buitenverblijf met paleis en parkaanleg in barokstijl, de 
nieuwe koninklijke status waardig.
Ondertussen legden de Friese Nassaus tuinen en parken aan in Noord- 
Nederland. Zoals de Princessetuin in Leeuwarden en het buiten Oranjewoud 
bij Heerenveen (1676). Daarnaast hadden diverse steden een prinsenhof 
met vaak een fraaie tuinaanleg, regelmatig aangelegd met invloed van de 
 stadhouder of zijn echtgenote. 

Een komen en gaan…
De opeenvolgende generaties Oranjes pasten de parken in iedere  generatie 
aan naar de mode van de tijd. Deze vorstelijke traditie gaat tot op de dag 
van vandaag door zoals de recente plannen en commotie rondom het 
‘oranje landgoed’ De Horsten in Wassenaar laat zien. Stadhouder Willem IV 
 verhuisde vanwege de opvolging van Leeuwarden naar Den Haag en liet in 
1732 Huis ten Bosch vergroten en de tuinen opnieuw aanleggen. 
Zijn zoon Willem V liet in 1786 het inmiddels vervallen Ter Nieuburg  afbreken. 
De locatie van Huis ter Nieuburg is nog herkenbaar in het Rijswijkse Bos. 
Hier staat ook de gedenknaald uit 1793, opgericht met steen uit het paleis.  

De stadhouders en later koningen uit het huis Oranje-Nassau hebben, evenals hun 

standgenoten, regelmatig hun voorliefde getoond voor tuinkunst en parkaanleg. Door het 

huwelijk van Johanna van Polanen in 1403 met de Duitse edelman Engelbrecht I van Nassau, 

kwam de baronie van Breda met het kasteel en het park Valkenberg in handen van deze familie. 

Dit huwelijk vormt het begin van de band tussen Nederland en het huis van Oranje-Nassau.

thema 
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OranjES 
In HET grOEn

Linkerpagina: De gedenknaald in het rijswijkse 
Bos op de plaats van Huis te nieuburg. 
Bron: Wikimedia, Collectie Beeldbank rCE.
Het Valkenbergpark als stadspark van Breda. 
Bron: weblog bevlogen-bourgondisch.
Herfstbeeld van het park bij paleis noordeinde. 
Bron: weblog opvallendonopvallend.

Tekst - Korneel aschman en ronald van Immerseel
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In het bos is het zeventiende-eeuwse padenkruis 
van de tuinaanleg nog herkenbaar.
Ook Honselaarsdijk en IJsselstein werden 
 afgebroken. Van paleis Honselaarsdijk bestaat 
nog het grote dienstgebouw de Nederhof. De 
ooit prachtige parkaanleg is verdwenen en het 
huis werd in 1814 gesloopt. De contouren van de 
 aanleg zijn nog deels herkenbaar in het straten- 
en slotenpatroon van Honselersdijk. De tuin van 
het kasteel van Breda leeft voort in het stadspark 
 Valkenberg. De stadhouderlijke tuinen bij de kas-
telen van Buren en IJsselstein zijn geheel verdwe-
nen. Van het Friese Oranjewoud is het paleis begin 
negentiende eeuw afgebroken en zijn de gronden 
verkocht. Hier verrezen onder meer de nieuwe 
buitenplaatsen Oranjewoud en Oranjestein, waar 
in de naamgeving de Oranjes nog voortleven.
In 1816 kwam er een nieuw stadspaleis bij; 
 Kneuterdijk. Dit werd in 1816 aangekocht als 
stadspaleis voor kroonprins Willem II en Anna 
Paulowna. Het pand werd uitgebreid en kreeg 
een lang, smal park. Nabij het neogotisch uitge-
bouwde paleis stond een uitgebreid kassen- en 
oranjeriecomplex. Na het overlijden van Willem II 
is het park grotendeels verkocht, waarna het werd 
verkaveld voor woningbouw. Na 1879 zijn ook de 
kassen en de neogotische bijgebouwen gesloopt.

En wij mogen meegenieten
Uit de vorige paragrafen blijkt de liefde van de 
verschillende stadhouders en koningen voor 
het tuinieren. Het merendeel van hun tuinen 
bij  paleizen, buitens en prinsenhoven is tegen-
woordig verdwenen. Daarom worden hier de 
belangrijkste nog bestaande tuinen beschreven. 
De bekendste stadhouderlijke en later konink-
lijke tuinen die min of meer gaaf bestaan, zijn 
de  paleisparken van Het Loo, Huis ten Bosch, 
Noordeinde en  Soestdijk. Vier parken uit drie 
verschillende  Oranje-generaties, die samen de 
 Nederlandse tuintraditie vertegenwoordigen.

Huis ten Bosch
Huis ten Bosch heeft een Hollands-classicistische grondvorm. Het terrein 
is nog even groot als het perceel dat Amalia van Solms aankocht. Het park 
is wel aangepast aan de heersende tuinmode, maar altijd binnen de kaders 
van de geometrische basisvormen. De parken van Het Loo en Soestdijk zijn 
daarentegen in de loop der tijd regelmatig uitgebreid. 

Het Loo
Op Het Loo is dertig jaar geleden het barokke geometrische kernpark, dat 
in de negentiende eeuw plaats maakte voor een aanleg in landschapsstijl, 
heraangelegd. Daaromheen ligt nog een zeer uitgebreid buitenpark in land-
schapsstijl waarbinnen enkele jaren geleden een ouder onderdeel, de Houten 
Torenlaan is gereconstrueerd. De Houten Torenlaan vormt de schakel tussen 
de geometrische tuin en het park in landschapsstijl. Het statige Loo heeft 
daarmee twee gezichten; de mens die de natuur beheerst en de mens die de 
natuur beheert. Samen vertellen zij het verhaal van hoe wij door de tijd heen 
dachten over natuurbeheer en natuurbeleving. 

Soestdijk
Soestdijk is in de periode 1815-1817 als een Russisch landpaleisje  vormgegeven 
met een park in landschapsstijl. Zowel huis als park zijn geïnspireerd op het 
nabij Sint Petersburg gelegen buitenverblijf Pavlosk waar Anna  Paulowna 
haar jeugd doorbracht. Ook Soestdijk heeft twee gezichten; enerzijds de 
voorzijde met het voorplein en de Koningslaan met Naald, tot ver in de twin-
tigste eeuw geschikt voor formele ontvangsten die de status van de konink-
lijke bewoners onderstreepte. Anderzijds het park in landschapsstijl aan de 
achterzijde dat meer voor informeel en privégebruik diende.

Paleis noordeinde 
Paleis Noordeinde is een echt stadspaleis, met schuin erachter het park. Het 
is eveneens ingericht in landschapsstijl en fungeert tegenwoordig als open-
baar stadspark in hartje Den Haag. Tegenover Noordeinde ligt de achterzijde 
van paleis Kneuterdijk. Hier is een tuin als klein deel van het park bewaard. 
Deze tuin is eveneens geopend voor het publiek.

De diverse Oranje-parken bij stads- en buitenpaleizen zijn ook tegenwoordig 
een bezoek zeker waard. 

Voor openingstijden: zie de websites van de betrokken parken.

Paleis Soestdijk, 1820. gravure Daniël Veelwaard. 
Collectie Stichting In arcadië.

Onderhoud dringende noodzaak
Sinds de restauratie van de tuinen van Het Loo van 
1980 tot 1984, toen de tuinen zijn terug gebracht 
in de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse stijl, is 
geen grootschalig onderhoud meer verricht en dat 
was inmiddels dringend noodzakelijk.
In 2007 en 2008 onderging het noordelijke deel 
van de tuinen van Paleis Het Loo, de Boventuin, 
in opdracht van de Rijksgebouwendienst al een 
grondige renovatie. Afgelopen winter is onder 
 leiding van Hoofd Tuindienst Willem Zieleman 
begonnen met het rooien van buxus in de Konin-
ginnetuin en de Koningstuin. Van 2013 tot 2015 
wordt gewerkt aan de Benedentuin.
Tegelijk met de herinplant met hulst wordt het 
 tuinontwerp aangepakt. Kenmerkend voor de 
zeventiende-eeuwse classicistische aanleg is de 
strakke symmetrie, met bloemperken (brode-
rieparterres) rond de middenas met haagjes in 
 decoratieve patronen. De randen zijn opgevuld 
met vaste en eenjarige bloemen en planten.
Door digitale technologie is het tegenwoordig 

Herinrichting tuinen Paleis Het Loo
De tuinen van Paleis Het Loo worden tot 2015 opnieuw ingericht. De buxus, de patroonvormen voor de parterres en de bere-
geningsinstallatie worden vervangen. Het meest ingrijpend is de vervanging van alle buxushagen (Buxus sempervirens) door 
een japanse hulstsoort (Ilex crenata ‘Dark Green’), die sterk op de buxus lijkt. aanleiding zijn de desastreuze schimmelziekten 
Cylindrocladium buxicola en Volutella buxii. Daarnaast heeft het oprukken van de buxusmot een rol gespeeld in de afweging.

Tekst - Marian Lenshoek en Willem Zieleman   Fotografie - Emiel van den Berg

mogelijk om de patronen in de parterres exact na 
te maken volgens het oorspronkelijke ontwerp. 
De kunststof stroken langs de perken worden 
 vervangen door cortenstalen randen. 
Deze stroken worden veel smaller, zodat een fij-
ner patroon ontstaat en de tussenliggende plan-
ten meer opvallen. Ook dat benadert meer de 
 originele zeventiende-eeuwse tuin.

Tijdens de renovatie blijft de tuin geopend en kunnen belangstellenden de werkzaamhe-
den van dichtbij volgen. Paleis Het Loo Nationaal Museum, ingang via Amersfoortse-
weg, Apeldoorn, is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur.  
www.paleishetloo.nl.

Hoogtepunt in de Nederlandse tuinarchitectuur
Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, liet in 1684 paleis Het 
Loo bouwen. Nadat hij in 1689 koning was geworden van Engeland, zijn paleis en tuinen 
verder uitgebreid en verfraaid. Het Loo is nadien tot 1975 zomerresidentie gebleven van 
de Nederlandse stadhouders en koningen. Tussen 1977 en 1984 werden het paleis en de 
tuinen (1980-1984) ingrijpend gerestaureerd tot de zeventiende-eeuwse classicistische 
aanleg. De tuinen vormen een uniek hoogtepunt in de Nederlandse tuinarchitectuur. 
Sinds 1984 is Paleis Het Loo een museum.

Willem Zieleman, hoofd tuindienst van 
Paleis Het Loo, plant de eerste van in 
totaal 80.000 Ilex-planten.

- het loo -- oranjes -
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Aan de basis van de tuinarchitectuur in de 
 Republiek in de zeventiende eeuw stond het 
 Hollands classicisme, de architectuurstijl die 
 teruggreep op de klassieke ideeën over symmetrie 
en evenwichtige verhoudingen. Deze stijl, die ook 
werd toegepast in tuinen, sloot wonderwel aan op 
het vlakke landschap met zijn rechte afwaterings-
kanalen.

Voorspoed en ondernemersgeest
Zo ontstond de Hollands-classicistische tuin-
kunst (1620-1680), met specifieke stijlkenmerken: 
rechthoekig van vorm, ingedeeld volgens klas-
sieke meetkundige of muzikale verhoudingen en 
omheind door kanalen en bomen. De begrenzing 
met boomsingels of hoge hagen beschermde de 
planten en het huis tegen de wind. Essentie van 
de tuinen was het verzamelen en kweken van 
planten. De Hollandse tuin ademde de sfeer 
van de Gouden Eeuw van voorspoed en onder-
nemersgeest, vrijheid en toewijding. Stadhouder 
Frederik Hendrik (1584-1647) zette in 1621 de toon 
met de tuinen van het paleis Honselaarsdijk bij 
Naaldwijk, het Buitenhof in Den Haag (voltooid 
rond 1625) en de tuinen van het paleis Huis ter 
 Nieuburch in Rijswijk, aangelegd tussen 1636 en 
1644. 

In de Gouden Eeuw bloeiden in de noordelijke Nederlanden de economie,  

de wetenschap en de kunsten. De Republiek groeide uit tot een wereldmacht. 

In deze periode ontwikkelden de stadhouder en, in zijn navolging, de 

welgestelde burgerij een eigen tuinstijl die typisch ‘Nederlands’ kan worden 

genoemd. Deze Hollandse tuinstijl had internationaal een grote invloed. 

Tekst - Marian Lenshoek

De zeventiende-eeuwse  
Hollands-classicistische tuin  
als politiek statement

De essentie van de Hollandse tuin lag in de sociaal-economische en 
 religieuze structuur van de Republiek. De inspiratie kwam uit de Franse en 
 Italiaanse tuinarchitectuur, maar dan zonder grandioze pracht en praal. Die 
paste bepaald niet bij onze volksaard. Drijfveer was het calvinistische ideaal 
dat het de menselijke plicht was om de producten uit de natuur, die God 
ter beschikking had gesteld, te cultiveren. En de Gouden Eeuw stelde regen-
ten en vermogende kooplieden in staat om hier volop uiting aan te geven. 
Hun vaak spraakmakende tuinen trokken veel bekijks, ook uit het buiten-
land.  Interessant is dat de Hollandse tuin hiermee de spiegel werd van onze 
 morele suprematie - tuinieren kreeg een politieke betekenis.

Symbool voor krachtig bestuur
Het idee van Holland als tuin werd in de zestiende en zeventiende eeuw veel 
gebruikt door Nederlandse dichters en in de kunst werd de Republiek stee-
vast verzinnebeeld als een leeuw met zeven pijlen (de provinciën), staand in 
een ‘besloten tuin’. Jacob Cats (eigenaar van Zorgvliet in Den Haag, 1643) en 
Constantijn Huygens die bij Voorburg in 1640 Hofwijck liet aanleggen, zagen 
het winnen van land op de zee en het tuinieren als het ‘herscheppen’ van het 
paradijs. De kracht van het bestuur van De Republiek lag in zorgvuldig onder-
houd in plaats van geweld of dwang. De onderhoudsstaat van de Hollandse 
tuinen werd het symbool voor de politieke en morele kracht van het land.
Die visie nam koning-stadhouder Willem III mee naar Engeland, waar de 
landschapsstijl zich ontwikkelde als politiek statement. Voorbeelden van 
 Hollandse invloeden in Engeland zijn de in 1997 herstelde Privy Garden 
van Hampton Court in Londen. En als best bewaarde Engelse tuin met 
Nederlandse invloeden, de achttiende-eeuwse tuin van Westbury Court in 
 Gloucestershire. De Hollandse tuinaanleg werd door de Oranjes geëxpor-
teerd naar Zweden en Duitsland (Oranienbaum, Oranienburg) en beïnvloed-
de de beroemde tuinen van Herrenhausen in Hannover. In Rusland ontwierp 
Nicolaas Bidloo, de Nederlandse arts van Peter de Grote, rond 1710  meerdere 
tuinen in de buurt van Moskou en Sint Petersburg.

In ons land is de Hollands-classicistische aanleg te herkennen in de zeven-
tiende-eeuwse tuinen in Noord- en Zuid-Holland, op Walcheren, in ’t Sticht, 
Overijssel en Gelderland. Vermeldenswaard voor dit Tuinjournaal zijn de 
in Hollands-classicistische stijl ontworpen tuinen van Paleis Noordeinde 
(1647) en Huis ten Bosch (1647) omdat ze nog steeds ter beschikking staan 
van de Oranjes.

Bronnen:

• Bezemer-Sellers, V., Courtly Gardens in Holland 1600-1650, Amsterdam 2001

•  Jacques, D., en A.J. van der Horst, De tuinen van Willem en Mary, Nederlandse Tuinenstichting 

1988

•  Oldenburger-Ebbers, C.S., A.M. Backer en E. Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en 

landschapsarchitectuur, Rotterdam 1998

• Richardson, T., The Arcadian Friends - inventing the English landscape garden, Londen 2007
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Links: De rechte tuinen met klassieke verhoudingen van Huis ter Nieuburg in vogel-
vluchtperspectief, door Julius Milheuser, 1644. Bron: geschiedenisvanzuidholland.nl.
Rechts: Paleis Honselaarsdijk in het vlakke, rechtlijnige landschap door A. Bega en 
A. Blooteling, ca. 1690. Bron: wikimedia, orig. in Koninklijk Huisarchief. 
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Oranje • Soms is in een oogopslag duidelijk waarom een plant heet zoals hij heet. Het gebroken 

hartje is zo’n voorbeeld, de naam van het lenteklokje is al even voor de hand liggend.  

In deze beide gevallen is het voorkomen al een voorbode van de naam.

Tekst - Anne Wolff   Fotografie - Nardo Kaandorp

Een feniks strijkt alleen 
neer in een Paulownia 
als een goede koning 
regeert.

Hoe zit het dan met de vele keizers, keizerinnen, koningen, koninginnen, 
prinsen en prinsessen die we terugvinden in diverse tuincatalogi? Het kroon-
jaar 2013 is een mooie aanleiding om de  koninklijke plantennamen eens 
langs te gaan. 

Verschijning, excellentie of eerbetoon
Het wordt al snel duidelijk dat vele kwekers hun mooiste exemplaren bekro-
nen met koninklijke titels. De beroemde Engelse rozenkweker David Austin 
gebruikte meerdere malen Queen en Princess in de naamgeving van zijn 
nieuwe  rozen. Naast het verheffen van de mooiste plant  binnen een nieuwe 
variëteit met een titel, kan een plant ook worden vernoemd. De naamgeefster, 
of naamgever, wordt dan geëerd en niet de uitzonderlijkheid van de plant. 
Over het algemeen gaat het wel om fraaie verschijningen, er wordt blijkbaar 
weinig eer gelegd in het vernoemen van een korstmos of grassoort.
Kortom; een snelle inventarisatie geeft aan dat we, in grote lijnen, de namen 
kunnen verdelen in drie categorieën. Ten eerste een naam op basis van de 
verschijningsvorm, ten tweede een naam als duiding van excellentie van de 
plant en ten derde een naam om de naamgever te eren.

Koninklijke vernoemingen
In de eerste categorie vallen het kroonkruid, Coronilla, een wintergroene 
struik, waarvan de bloemen - met enige fantasie - herinneren aan kroontjes. 
Of de Fritillaria imperialis ‘Aurora’, de keizerskroon, een statige knaloranje 
bloem met een groene opstaande kroon. Wie een zakje Narcissus pseudonar-
cissus ‘Ice King’ poot, verwacht toch een verheven, wat hooghartige narcis en 
niet het goedmoedige voorkomen van de Narcissus ‘February Gold’.
De Nederlandse koninklijke vernoemingen vallen binnen de derde  categorie. 
De opvallende, blauw bloeiende Paulownia tomentosa is vernoemd naar 
koningin Anna Paulowna (1795 - 1865). De boom staat ook bekend als 
de keizer(innen)boom en werd in 1835 voor het eerst in Europese parken 
 geïntroduceerd. In China en Japan zijn bijzondere verhalen verweven met de 
Paulownia. De boom wordt in het oosten beschouwd als een geluksbrenger. 
Volgens een oud Chinees gebruik wordt bij de geboorte van een dochter een 
Paulownia geplant. Het meisje en de boom groeien samen op. Eenmaal vol-
wassen trouwt de dochter en wordt de boom gekapt, het hout wordt  verwerkt 
tot voorwerpen in haar bruidschat. Een meer koninklijke verwijzing is te 
 vinden in de legende van de feniks. Het verhaal gaat dat de feniks alleen neer-
strijkt in de Paulownia, en alleen dan wanneer er een goede koning regeert. 

De Tulipa ‘Prinses Irene’ is een stuk jonger. Een ster-
ke en populaire tulp,  helder oranje met  roodbruine 
vlammen. De in 1949 gekweekte tulp behoort 
 inmiddels tot de historische bollen. Binnen de 
 bolgewassen zijn verschillende  Nederlandse prin-
sen en prinsessen terug te vinden. Ontroerend 
is het gelijktijdig blauw bloeiende tweetal Crocus 
chrysanthus ‘Prins Claus’ en ‘Prinses Beatrix’.  Saillant 
detail: Het schijnt dat veredelaars in 2005 een tulp 
naar prinses  Máxima wilden vernoemen, maar 
dit werd geweigerd. ‘Maxima’ is Latijn en Latijnse 
 namen zijn voorbehouden aan in het wild levende 
planten. 

Koningslinde
Lindes zijn ouder dan koningen en keizers. Al in het 
Atlantische woud (8000 – 5000 v. Chr.)  kwamen 
op grote schaal lindes voor. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat aan de linde mythische ver-
halen zijn verbonden, net als aan de  Paulownia. 
De linde beschermde en werd  vereerd door Kel-
ten en Germanen. De linde is al millennia een 
 koninklijke boom, maar wordt pas sinds 1870 als 
zodanig betiteld. De koningslinde is vernoemd 
naar koning Willem III. Hij stelde in 1870 de 
boomkwekers in het rivieren gebied schadeloos 
na een rampzalige overstroming van hun kweke-
rijen. Uit dank werd de  oorspronkelijke  Latijnse 
naam Tilia europaea ‘Pallida’ toen  veranderd 
in Tilia europaea ‘Koningsl inde’. Sindsdien is 
de  koningslinde niet meer uit onze  koninklijke 
 traditie weg te denken. Een mooier eerbetoon is 
eigenlijk niet voor te stellen.

Met dank aan: 
www.neerlandstuin.nl/planten/koning.html.

what’s in  
a name?
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met de natuur om een betere wereld voor ons 
allemaal te maken. Als we de natuur observeren 
zien we dat er een systeem van principes aan 
het werk is. Deze principes werden ingezet om 
ecosystemen na te bouwen met als achterliggende 
gedachte het voeden en beschermen van aarde en 
mens. In de Harener tuin wordt nauwelijks gewied;  
(on)kruiden blijken eetbaar en voedzaam. 
Materiaal blijft in de tuin liggen om aarde 
te bedekken en de bodem wordt met rust 
gelaten. De beplanting is gekozen met oog op 
wederzijds belang. Goede buren, zowel boven-  
als ondergronds, houden onderling ziekten en 
plagen op afstand. De ideale permacultuurtuin is 
onderhoudsarm, want in balans.
De tuin trekt opvallend veel jongere tuinliefhebbers. 
Zij zien toekomst in de duurzame ontwikkeling. 
Wie wil weten hoe het verder gaat met de tuin kan 
zelf eens langs gaan. De diversiteit van Hortus 
Haren zal u verrassen! 

Bronnen: www.hortusharen.nl, www.permacultuur.eu

gn
groen nieuws

- groen nieuws -

Arnhem - een stad rijk aan groen - inspireerde Ronald Wilfred Jansen tot 
de uitgave ‘Parkstad Arnhem’, met foto’s die de sfeer van de stad typeren; 
oude stadsparken zoals Sonsbeek en Zypendaal maar ook de mensen die in 
de stad leven. Fotograaf Jansen woonde twintig jaar in Arnhem en gaf uiting 
aan zijn beleving van de stad en de omringende bossen, heidevelden en de 
uiterwaarden van de Rijn en de IJssel. Met zijn fotoboek wil de auteur de 
invloed laten zien van de parken op de stad Arnhem.

Parkstad Arnhem
Auteur: Ronald Wilfred Jansen
RWJ Publishing
Jaar: 2012, 520 pagina’s, Prijs: € 87,66

Het Vredespaleis in Den Haag, gebouwd tussen 
1907 en 1913, staat symbool voor het ideaal van de 
wereldvrede. De ‘tempel van de vrede’ is  gebouwd 
op grond van de voormalige buitenplaatsen 
 Rustenburg en Buitenrust. Het beroemdste 
 instituut in het Vredespaleis is het Internationaal 
Gerechtshof, dat beslist in juridische geschillen 
tussen landen.
De tuin is een ontwerp van de Britse landschaps-
architect Thomas Mawson. Hij maakte een tuin 
die een geleidelijke overgang vormt van gebouw 
naar tuin en die qua aanleg en beplanting een 
 afspiegeling vormt van het eclectische gebouw. 
Het beplantingsplan moest echter worden aan-
gepast aan de Haagse duingrond.

Tuin verbeeldt wereldvrede
Het thema ‘vrede’ wordt symbolisch verbeeld 
door het gebruik van licht en ruimte. Dit komt tot 
uitdrukking in de lage beplanting en het beperkte 
kleurenpalet van de bloeiende planten.
Mawson’s voorkeur ging uit naar kleinbladige 
bomen, als symbool van openheid. Planten met 
scherpe bladranden zoals hulst keurde hij af, 
 omdat de punten doen denken aan oorlog. Het 
 ideaal van wereldvrede komt hiermee op een  unieke 
wijze tot uitdrukking. Omdat Mawson’s symboliek 
pas in de afgelopen twintig jaar is  ontdekt, voldoen 
niet alle planten aan zijn inzichten. Zo staan er 
bijvoorbeeld nog rododendrons (breed blad) en 
 Araucaria’s (scherpe randen) in de tuin. 

Een deel van de tuin ging in 1978 verloren door 
nieuwbouw. Er kwam een nieuwe, verdiepte 
tuin voor in de plaats die werd aangelegd door 
het echtpaar Canneman-Philipse. Carla Romijn-
Schütte heeft voor de NTs in opdracht van het 
Vredespaleis in 2010 onderzoek gedaan naar het 
ontwerp van de tuin van het echtpaar Canneman.

Narcis ‘Thomas H. Mawson’ 
symbool voor 100 jaar Vredespaleis
Dit jaar viert het Vredespaleis in Den Haag zijn honderdjarig bestaan. De tuin kreeg speciale aandacht 
in april met de doop van een nieuwe narcis met de naam ‘Thomas H. Mawson’, de man die de tuin 
in 1908 heeft ontworpen. De officiële naamgeving vond plaats in aanwezigheid van de kleinzoon van 
Thomas Mawson, Thomas Prentice Mawson. 

Tekst - Marian Lenshoek

De groene invloed van Arnhem

De narcis ‘Thomas H. Mawson’. Fotografie: Marian Lenshoek
Vlnr. kweker M.H. van der Zon, Derek Woolerton van Thomas H. Mawson & Son land-
schapsarchitecten, mr. Thomas Prentice Mawson en Dolf van Eendenburg, hoofd Tuindienst 
van het Vredespaleis. Fotografie: Bert Mos

Verhuizing en verzelfstandiging
De geschiedenis van Hortus Haren begon in 
Groningen. Apotheker en medicus Hendrick 
Munting legde in 1626 buiten de stadswallen een 
tuin aan waarin hij medische in- en uitheemse 
planten verzamelde. In 1642 bracht Munting zijn 
tuin onder bij de Groninger Academie, de huidige 
Rijksuniversiteit Groningen. Het betekende de 
start van de Hortus Botanicus als onderwijstuin. 
In 1966 zou de gehele Hortus wegens ruimtetekort 
in de stad naar Haren verhuizen. Midden jaren 
tachtig stootte de Rijksuniversiteit Groningen, 
gedwongen door bezuinigingen, de tuin af en ging 
de Hortus zelfstandig verder.

Nieuwe wegen
Ondanks de penibele financiële situatie bleef de 
Hortus haar wortels trouw. Er werden nieuwe 
tuinen aangelegd. Een opvallende nieuwkomer 
is de permacultuurtuin. Het initiatief kwam van 
Pauline Brummelaar en Helena van Harten. In 
2008 is de permacultuur voor het grote publiek 
nog een redelijk onbekend begrip. Reden temeer 
om juist in de Hortus te starten met het project. 
Wat aanvankelijk begon als een proeftuintje 
groeide uit tot een tuin van formaat.
De essentie van permacultuur is samenwerken 

Permacultuur in Hortus Haren

Op de eerste, doordeweekse lentedag 
naar Hortus Haren. Het is stil en rustig. 
De paden liggen er smetteloos bij. In 
strakke perken en plantenbakken beloven 
de uitlopende bollen een veelkleurige mei.  
Dan over een smal pad waar een vol-
ledig andere tuin wacht. Paden, grassen, 
planten, kruiden en bomen lijken volstrekt 
autonoom. Ik ben, volgens een bordje, 
terechtgekomen in de permacultuurtuin.

De NTs heeft 2013 en 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Botanische Tuin. 
In ieder Tuinjournaal publiceren wij een artikel over botanische tuinen, 
van wereldberoemde universiteitshorti tot kleine particuliere pineta.

De tuin in balans



- hessenhof -

tuinjournaal juni 2013 - pagina 21

Hans en Miranda Kramer en hun team zijn er maar wat trots op: in augustus 2010 kreeg ‘De Hessen-
hof ’ het SKAL certificaat*. Ze hebben er jarenlang naartoe gewerkt. “Daarmee zijn we officieel erkend 
als biologisch bedrijf, een van de weinige vasteplantenkwekerijen in Europa en voor zover ik weet de 
enige met biologisch geteelde Helleborus,” zegt Hans Kramer (1959). Hans praat graag en met liefde 
over het kwekersvak. Wat is de waarde van traditioneel vakmanschap en samenwerken met de natuur? 
Daarover laat hij speciaal voor NTs- donateurs zijn licht schijnen. Welkom op deze bijzondere kwekerij 
op woensdag 28 augustus 2013! 

Toen in februari 1992 De Hessenhof in Ede de eerste Helleborus-dagen organiseerde, werd deze 
kleinschalige kwekerij daarmee in één klap op de kaart gezet. Al in zijn schooltijd had Hans aan deze 
 winterbloeiers zijn hart verpand en ontstonden internationale contacten met specialisten zoals Eliza-
beth Strangman (Kent, VK). Zodra hij kon investeren in een kas, werd een kruisingsprogramma opgezet 
dat zeer succesvol bleek. Jarenlang trokken de  -dagen van heinde en verre vele liefhebbers. Ze liepen 
er verkleumd maar verlekkerd rond en sloegen hun slag. Tot drie jaar geleden… Helleborus was aan suc-

‘De Hessenhof’, vasteplantenkwekerij

“We telen biologisch, 
de natuur is de baas” 

ces ten onder gegaan. De markt werd overspoeld 
door massateelt (in-vitro  vermeerdering), goed-
kope maar kwetsbare en ziektegevoelige planten. 
Wegwerpplanten. Daarnaast was het een van de 
geslachten waarvan in toenemende mate gepa-
tenteerde cultivars werden aangeboden. Over in-
vitro cultuur en  patentering heeft Hans Kramer 
zijn bedenkingen. Op de donateursdag vertelt hij 
waarom.

Traditie hersteld
“Patentering betekent verschraling van de natuur-
lijke verscheidenheid. Het gaat ten koste van ons 
erfgoed aan betrouwbare rassen en botanische 
soorten. Op onze kwekerij moet het sortiment 
sterk en gezond zijn omdat wij geen bestrijdings-
middelen gebruiken. De natuur is de baas. Ook 
bij eigen Helleborus-kruisingen kwamen zwakke 
en ziektegevoelige exemplaren voor. Drie jaar ge-
leden besloten we die te vernietigen en met de 
resterende 20% een nieuw kruisingsprogramma 
op te zetten, o.a. met vers ‘bloed’ uit de Kaukasus 
en Bosnië. Opnieuw beginnen was een rigoureus 
besluit, maar het enig juiste. Dit voorjaar konden 
wij de eerste nieuwe handbestoven planten aan-
bieden. Ze hadden ondanks goede groei nog niet 
zo veel bloemen, maar als ze in 2014 drie jaar oud 
zijn en nogmaals verpot, mogen we er meer van 
verwachten. Ze zijn sterk en gezond en in de tuin 
zullen ze jarenlang plezier geven.” 
Daarmee is de traditie in ere hersteld: het tuin-
seizoen begint in Ede weer rond eind februari 
met wat voortaan ‘Helleborus- en Bosplanten-
dagen’ worden genoemd. Lezingen en aparte 
 bolgewassen op pot van Jaap Duijs maken een 
bezoek extra de moeite waard. 

Liefde voor vakmanschap
Helleborus is maar één van de vele geslachten die 
op De Hessenhof worden geteeld, toch al gauw 
een sortiment van 2000 soorten en cultivars.  
Ze worden met liefde en vakmanschap gezaaid en 
gestekt, opgepot en overzichtelijk gepresenteerd 
op containerbedden. Hans Kramer investeerde 
al in een containerveld met circulatiesysteem 
toen dit nog weinig gebruikelijk was. Effectief en 
 efficiënt was de redenering. Want Hans mag dan 
weinig op hebben met technologische snufjes 
zoals een mobieltje, hij is wel praktisch ingesteld 
en in- en uitwendige kwaliteit staat hoog in het 
vaandel. 
In ruim dertig jaar wist hij de beschikbare bui-
tenruimte bij de ouderlijke boerderij om te 
vormen tot een prachtige kwekerij met mooie 
ontvangstschuur. Het is er heerlijk struinen als 
de 5.000 soorten zich van hun mooiste kant la-
ten zien. De lichte zandgrond is door de jaren 
heen humusrijker gemaakt met zelf gemaakte 
bladcompost, voor klanten te koop in veertigli-
terzakken. In twintigliterzakken  is een speciaal 
 Helleborus-mengsel  beschikbaar, ook ideaal voor 
andere soorten zoals Agapanthus. Met dit geslacht 
wordt al vele jaren met succes geëxperimenteerd 
in de volle grond. In de schaduwhal staan bos- en 
schaduwplanten, waar Hans ook een zwak voor 
heeft, met name (wintergroene) varens. “Als je 
die een goede plek geeft, heb je er een leven lang 
plezier van.”  

*  Stichting Skal houdt toezicht op de biologische 
productie in Nederland en is daartoe  aangewezen 
door het Ministerie van  Economische Zaken 
(red.).

Plantenlijst 2012-2013
260 Pagina’s info en 
foto’s.
Af kwekerij: € 3,50; 
toezending door 
overmaking van € 5,-  
op rekening 5183380 
t.n.v. Hessenhof, Ede, 
o.v.v. naam en adres. 

Tekst en fotografie -  
Julia Voskuil

Vlnr: ‘De Hessenhof ’ in zomertooi. (foto: Hans Kramer)
Hans Kramer kweekt alles zelf, uit zaad of stek.
Handveredeling Helleborus, Miranda Kramer. (foto: Hans Kramer)

Donateursdag, wo 28 augustus 2013
Aanvang: 10.00 uur
Lezing: ‘Natuurlijke verscheidenheid versus gepatenteerde verschraling’; rondleiding
Opgave via NTs: info@tuinenstichting.nl / 020 6235058 
Toegang, koffie/thee met cake: gratis, Lunchpakket: zelf meenemen

De Hessenhof
Open: do t/m za, 9.00-17.00 uur van maart - november
(eind februari: Helleborus- en Bosplantendagen)
Hessenweg 41, 6718 TC  Ede, T 0318 617 334, F 0318 612 773
E hessenhof@planet.nl, I www.hessenhof.nl, Skal nr.025953
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U kunt zich inschrijven via onze website: www.tuinen-
stichting.nl, of telefonisch bij ons bureau: 020 623 50 58 
(ma, di, woe 10-13 uur). 
Meer informatie over de excursies en de inschrijving: 
www.tuinenstichting.nl.

Zhuang Hong Yi
In Museum de Oude Wolden te Bellingwolde wordt het werk getoond van de Chinese kunstenaar 
Zhuang Hong Yi (1962). Zhang werd opgeleid aan de kunstacademie van Sichuan. In 1995 vervolgde 
hij zijn opleiding aan Academie Minerva te Groningen. Zijn werk bevat elementen van landschap, 
bloemen en planten. Bloemen zijn een belangrijk motief in zijn oeuvre, dat bestaat uit kleurige 
doeken, maar ook beelden en sculpturen. Zhuang Hong Yi maakt in zijn werk gebruik van diverse 
materialen. “Ik beperk mij niet en vind het leuk om verschillende materialen uit te proberen zoals 
porselein, hout, doek en papier. Ik begin met het uitzoeken van verschillende materialen, zoals een 
stuk mooi gevormd hout. Daarmee ga ik dan aan de slag.” Zhuang combineert Chinese en westerse 
invloeden tot universeel gewaardeerde kunst. 

NTs-Excursies naar Noord-Holland en Utrecht/Doorn

Tekst - Carla de Jonge 

zaterdag 28 september 2013

Botanische Tuin Fort Hoofddijk in Utrecht en het 

Von Gimborn Arboretum in Doorn

Tijdens deze excursie bezoeken we de Botanische Tuinen van Fort Hoofddijk 
in Utrecht en het Von Gimborn Arboretum in Doorn. De Botanische Tuinen 
zijn een onderdeel van de Universiteit van Utrecht. Na een lunch vertrekken 
we per bus naar het Von Gimborn Arboretum waar we de wereldberoemde 
collectie van duizenden bomen en struikensoorten bekijken. Het arboretum 
dateert uit 1925 en is aangelegd in landschapsstijl. 

De excursie duurt van ca. 9.30 uur tot 16.30 uur en wordt per bus uitgevoerd. 
De kosten bedragen voor donateurs en één introducé € 60,- per persoon; 
overige introducés € 70,- per persoon.

De tuin van Die Lang Huys. Fotografie: Ria van Eijndhoven

Bezoekers krijgen in de 
Hortus Alkmaar uitleg over 
de meer dan 600 soorten 
geneeskrachtige kruiden. 
Fotografie: Nelleke Mulder 

In maart dit jaar exposeerde hij onder de titel 
Paintings and Flowerbeds in galerie Leslie Sacks 
Contemporary in Santa Monica (Verenigde 
Staten). Het tentoongestelde werk bestond uit 
schilderijen en bloembedden opgebouwd uit 
ragfijn geverfd rijstpapier dat Zhuang vouwde 
tot honderden kleine knoppen. Een Amerikaanse 
kunstblogger schreef enthousiast “You have to 
see this exhibition ... beautiful work”.

Bellingwolde
Wanneer u naar de tentoonstelling rijdt, dan moet 
u in Bellingwolde beslist op de Hoofdweg links 
en rechts kijken waar boerderijen als kastelen 
staan. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw profiteerden de herenboeren van de hoge 
graanprijs en konden zo hun huizen en tuinen op 
stand inrichten. Een aantal tuinen is tijdens de 
Tuin- en Kunsttiendaagse opengesteld.

Citaat uit: Interview Leslie Sacks Contemporary

In dit Tuinjournaal treft u een Slingertuinroutekaart 
aan voor fiets en auto. De route voert langs 
(verborgen) slingertuinen en bijzondere kwekerijen.
Voor meer informatie over locaties en 
openingstijden: www.tuinengroningen.nl.

Groen Groningen

Tekst - Anne Wolff

Foto - Gallery 238, Amsterdam

Flowersserie van 
Zhuang Hong Yi, 2013 
in Museum de Oude 
Wolden in Bellingwolde.

In de provincie Groningen vindt van 21 tot en met 30 juni 2013 de Tuin- & Kunsttiendaagse plaats. Het heet dat de provincie 
Groningen haar tuindeuren openzet voor iedereen met belangstelling voor tuin of kunst, en nog beter met belangstelling voor beide. 
Het programma biedt meer dan genoeg bijzondere exposities en open tuinen voor een paar dagen ontdekkingsreis door Groningen.

zaterdag 13 juli 2013

Excursie naar Noord-Holland

De Hortus Alkmaar was sinds 1981 de kruidentuin voor een fabrikant 
van natuurlijke geneesmiddelen. In 2011 is de stichting Hortus Alkmaar 
opgericht door vrijwilligers die de tuin zelf onderhouden. De tuin bestaat uit 
een productietuin, waarin een grote verscheidenheid aan geneeskrachtige 
planten wordt gekweekt. De Hortus bestaat tevens uit moeras, duinflora, 
bos en een sloot met verschillende oevertypes.

Na de lunch bezoeken we ‘Het Beemster Arboretum’ van Hans Völlmar en 
de tuin van Ria Van Eijndhoven. Hans Völlmar startte in 1971 met de opzet 
van zijn Beemster Arboretum. Het arboretum bestaat uit een gedeelte waar 
soorten en cultivars per geslacht bij elkaar zijn geplant, en een geografisch 
deel waar de bomen en struiken per continent of continentsdeel worden 
verzameld.
Ria van Eijndhoven tuiniert al jaren rond haar Zaanse huis ‘Die Lang 
Huys’ uit 1623 in Beemster. Oude hoogstamfruitbomen, een 100 jaar oude 
lindeboom, een veelkleurige rozentuin, fraaie borders, hortensia’s en een 
moestuin maken van de 5.000 m2 grote tuin een bijzonder geheel.

De excursie duurt van 9.30 uur tot ca.17.30 uur en wordt per bus uitgevoerd. 
Goede wandelschoenen worden aangeraden; de excursie is niet geschikt 
voor rolstoelen of rollators. Kosten: € 60,- per persoon voor donateurs en 
één introducé; overige introducé’s € 70,- per persoon. 
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Altijd al willen weten hoe het er achter het bordes van Paleis Soestdijk uitziet? Voorlopig zijn tuin en 
paleis nog geopend voor publiek. Geniet van het uitzicht waar koningin Juliana zo dol op was, bewon-
der de eeuwenoude bomen, droom weg bij het chaletje van de kleine prinses Wilhelmina of bezoek de 
oranjerie voor een high tea.

Van formele tuin tot landschapspark
In de zeventiende eeuw was Paleis Soestdijk een jachtslot voor koning-stadhouder Willem III en zijn 
vrouw Mary Stuart. Rondom het slot lag een grote tuin in Franse stijl. In 1815 werd Soestdijk verbouwd 
tot zomerpaleis voor prins Willem II en zijn Russische vrouw Anna Paulowna. De geometrische tuin 
maakte plaats voor een schilderachtig park in landschapsstijl naar een ontwerp van tuinarchitect  
J.D. Zocher sr. en werd vervolmaakt door zijn zoon. Tot 1937 werd Paleis Soestdijk alleen als zomerpaleis 
gebruikt. Toen Soestdijk de residentie werd van koningin Juliana en prins Bernhard werd het zowel een 
werk- als woonpaleis. De aanblik is tegenwoordig in grote lijnen nog dezelfde als na de verbouwing van 
1815. 

Anna Amaliaoord
Tussen 1854 en 1863 is het Anna Amaliaoord aangelegd, op de plek waar voorheen een zeventiende- of 
achttiende-eeuws dubbel sterrenbos lag. In 1919 ontwierp tuinarchitect Leonard Springer voor het Anna 
Amaliaoord een bloementuin. In de tweede helft van de twintigste eeuw verdwijnen de beplanting en de 
borders. Hoewel de tuinen zijn verschraald, maakt het Anna Amaliaoord een verzorgde indruk.

In het park staan indrukwekkende bomen zoals een in 1949 geplante Metasequoia glyptostroboides, een 
grote Liriodendron tulipifera uit 1860, een plataan van meer dan driehonderdvijftig jaar oud, een hon-
derdvijftigjarige moseik, Davidia involucrata, een bijzonder gevormde Catalpa en Ginkgo biloba. Laurier- 
en sinaasappelboompjes in potten hebben het leven van diverse vorstinnen gesierd, want ze zijn ruim 
honderdvijftig jaar oud.

De kassen waarin kamerplanten en zomergoed werden gekweekt, bestaan nog steeds. Aan de overzijde 
van het paleis lag de moestuin. De groente die voor de koninklijke familie werd gekweekt ging zelfs mee 
met vakantie naar Italië. Achter de vijver ligt het boerderijtje waar prinses Sophie leerde melken en het 
chaletje van de kleine prinses Wilhelmina, evenals het speelhuisje Ixenita dat door de bevolking van de 
Nederlandse Antillen werd geschonken bij de geboorte van prinses Beatrix. 

Vorstelijke favorieten
De favoriete boom van koningin Juliana, een beuk met lage takken, staat dicht bij de oudste watertoren 
van Nederland (1678). De toren doet nu dienst als paleiswinkel. Een andere favoriete plek van Juliana 
was het bloemperkje waar ze zelf haar bloemen kweekte en boeketten samenstelde. Haar lievelings-
bloem was Lathyrus. Tuinlieden van Soestdijk sleepten bij de jaarlijkse Nationale Lathyrustentoonstel-
lingen veel prijzen in de wacht. Geniet van het uitzicht op park, tuin, vijver en fontein, het uitzicht waar 
koningin Juliana zo dol op was.

Lidy Zandbelt is parkrondleider van Paleis Soestdijk.

Vorstelijk verpozen in het 
park van Paleis Soestdijk

In dit gedenkwaardige jaar 
waarin koning Willem-Alexander 
zijn moeder is opgevolgd 
als staatshoofd, is het park 
van Paleis Soestdijk speciaal 
opengesteld voor donateurs van 
de Nederlandse Tuinenstichting. 
Op 12 juli hebt u als donateur 
gratis toegang tot het park, 
met de mogelijkheid van een 
rondleiding.

Parkrondleidingen met historie van paleis  
en zijn bewoners:

Regulier: 1x per week op zondagmiddag om 13.00 uur. De rondleiding 
duurt ongeveer 75 minuten. Aanmelden bij aankomst via de kassa. 
Kosten toegang paleis inclusief park: € 13,50; alleen park: € 5,- met  
€ 2,50 toeslag voor een parkrondleiding.
Groepsrondleidingen vanaf minimaal 10 personen; graag reserveren via 
onderstaand telefoonnummer. 
Ook is een groepsarrangement mogelijk. Neem hiervoor contact op met 
info@paleissoestdijk.nl of op 035 543 21 33. 
Openingstijden: 10.30-17.30 uur. 
Laatste toegang: 16.00 uur.

MidZomerAvond Paleis Het Loo
Op 21 juni van 20.00-23.00 uur: avondopenstelling van de tuin met als 
thema ‘geurplanten’. Tevens voorbezichtiging van de tentoonstelling 
‘Bloemenpaleis’ en een lezing over bloemenvazen en -pyramides in de 
zeventiende eeuw. 
Kosten: € 5,-; parkeren is gratis. 

Voor donateurs van de NTs is het park gratis toegankelijk op vrijdag 
12 juli; voor een parkrondleiding (graag reserveren) betaalt u op deze 
dag € 2,50 per persoon.  
Als u tevens het paleis wilt bezoeken, dan betaalt u als NTs-donateur 
op 12 juli € 8,50 in plaats van  
€ 13,50 per persoon.
Voor meer informatie: www.tuinenstichting.nl.

Tekst - Lidy Zandbelt en Marion Kruisbrink   Fotografie - Lidy Zandbelt

Van boven naar beneden:
De voorkant van Paleis Soestdijk, vroeger het decor van de 
jaarlijkse defilés.
De azalea’s en rododendrons zijn aangeplant omdat de vroegere 
koningin Juliana meer kleur in het park wilde. Vanuit haar 
werkkamer had ze er direct zicht op.
De oranjerie uit 1883 diende tevens als wintertuin en heeft nu een 
horecafunctie.
Zwanenkooi om jonge zwanen te beschermen tegen de snoeken. 
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Machteloos tegenover bezuinigingen van de overheid? De stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’ laat 
zien dat het ook anders kan. Samen met de gemeente Zeist maakte ze een plan om de verwaarloosde 
Dieptetuin, een rijksmonument, op te knappen en voor de toekomst veilig te stellen. Loeki Schönduve, 
secretaris van de stichting, vertelt waarom de tuin echte vrienden heeft. 

Verzonken
Vroeger maakte de Dieptetuin onderdeel uit van de vroeg twintigste-eeuwse buitenplaats
’t Valckenbosch. Opdrachtgever en eigenaar was jonkheer G.F. van Tets, directeur van de Nederlandse 
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Door zijn werk was hij goed op de hoogte van recente 
ontwikkelingen in de tuinarchitectuur. Geïnspireerd door voorbeelden van verzonken tuinen in 
Engeland, gaf hij opdracht aan tuinarchitect C. Smitskamp uit Zeist om een verdiepte tuin te ontwerpen. 
Door de ommuring van de verlaagde tuin ontstaat namelijk een microklimaat dat planten beschermt en 
waardoor ze eerder in bloei komen. Smitskamp ontwierp voor ‘t Valckenbosch nog andere deeltuinen, 
zoals een rosarium, bloementuin, moestuin, tennisbaan en een landschappelijk aangelegde tuin. 

Unieke tuin bedreigd
Oprukkende bebouwing in de jaren vijftig maakte een einde aan de tuinen van ‘t Valckenbosch, maar 
gelukkig bleef de verdiepte tuin gespaard. De gemeente kocht de tuin aan, waarna het een openbaar 
park werd. De aanleg van de tuin is voor zover bekend uniek in Nederland, en het is een rijksmonument 
omdat het een gaaf en waardevol onderdeel is van een buitenplaats aan het begin van de twintigste 
eeuw. De tuin is niet alleen een fijn park voor de inwoners van Zeist, maar trekt ook bezoekers uit het 
land. 

De laatste jaren ging de tuin echter onrustbarend achteruit. Door bezuinigingen had de gemeente geen 
middelen meer voor onderhoud en het meest kenmerkende, de ommuring, dreigde zelfs in te storten. 
Het voortbestaan van het openbare park kwam in het geding. Energiek verenigde een aantal bezorgde 
Zeistenaren zich verleden jaar in de stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’ en klopte bij de gemeente 
aan. In het voortraject is contact gezocht met de Monumentencommissie van de NTs met de vraag hoe 
zo’n reddingsoperatie aan te pakken. Maar verrassend snel waren Vrienden en gemeente het al eens.

Echte vrienden
“Door onze aanpak zitten we nu met de gemeente op een lijn,” vertelt Schönduve. “Afgesproken is dat 
de gemeente zorgdraagt voor het groot onderhoud, zoals de specialistische snoei en de restauratie van 

de tuinmuren. Vrijwilligers van de ‘Vrienden van de Dieptetuin’ verzorgen 
de borders en de planten, waar voorheen dagelijks tuinlieden aan het werk 
waren. Samen met de gemeente maken we nu een beheersplan om de 
taakverdeling vast te leggen. En we doen ook actief aan fondsenwerving.” 
Ze wijst op een enorme boomknoest die in de muur lijkt vast gemetseld. Als 
een doorgesneden worstenbroodje golft het baksteen er fraai omheen. “Kijk, 
bomen en wortels doorboorden de muren. De borders zijn nu kaal, want de 
vrijwilligers hebben zoveel mogelijk planten ingekuild vanwege het herstel 
aan de muren. Nu dat klaar is, zetten we ze weer terug.” 

Kijkdoos
Waar ooit de villa van de jonkheer stond, staat nu een verzorgingshuis. 
Vanuit de eetzaal kijken de bewoners zo de tuin in. “Dat is het leuke,” zegt 
Loeki Schönduve. “De bewoners leven allemaal mee. Sommigen steken zelfs 
de handen uit de mouwen, maar je kunt hier natuurlijk ook gewoon lekker 
zitten.” Met het verzorgingshuis in de rug turen we over de verdiepte tuin, 
de structuur strekt zich in strakke lijnen voor ons uit. In het midden de lege 
vijver met fontein. “De bodem moet nog hersteld, maar dan gaat ze weer in 
bedrijf. En zie je dat?” Ze wijst naar de overkant. De tuin loopt daar omhoog 
met stenen trappen onder berceaus, die een golvende cascade van gras 
omvatten. “Door die aanleg, als in een kijkdoos, lijkt de tuin nog langer dan 
hij is.” Ik zie en ik knik. Ik moet hier terug. Straks, als het zomer is. 

Adres: De Dieptetuin, Van Tetslaan 2, Zeist.
Open: Op werkdagen van 1 april tot 1 november, van 08.30 tot 16.30 uur. 
Bij mooi weer én bij beschikbaarheid van toezicht wordt de tuin ook in het 
weekend of ’s avonds opengesteld.
Website: www.dieptetuin.nl.

Stichting Vrienden van de Dieptetuin
p/a Burgemeester van Tuijllaan 3, 3707 CT Zeist
E-mail: dieptetuin@gmail.com

Over de Dieptetuin is een boekje verschenen: ‘De Dieptetuin te Zeist. Ommuurd 
en omarmd door vrienden’. Het boekje is te bestellen voor € 15,- via de website of 
via bovenstaand adres.

Tekst - Marion Kruisbrink   Fotografie - Maarten van den Bergh

De redactie heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten 
personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen 
zij met de redactie contact opnemen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. 
Inzending geeft de redactie het recht het artikel tevens te plaatsen op de website van de Nederlandse 
Tuinenstichting. De auteursrechten op deze artikelen blijven volledig bij de auteurs berusten.

Dieptetuin Zeist
Een tuin met echte vrienden

Foto boven links: Valckenbosch. 
Villa gebouwd in 1905 in opdracht 
van jonkheer G.F. van Tets. Het 
tuinontwerp is van C. Smitskamp. 
De verdiepte tuin werd rond 1909 
aangelegd. (foto: collectie Vrien-
den van de Dieptetuin)

Rechts: In het midden de vijver. 
Achterin geven de berceaus en 
cascade een optische verlenging.

Pagina rechts: Herstel van de 
muren. Voor de bovenkant van de 
steunberen is gekozen voor een 
harde en duurzame steen.

De borders zijn leeg. De vrijwil-
ligers hebben zoveel mogelijk 
planten ingekuild vanwege het 
herstel aan de muren.



- recensies -- voorlinden -

Tuinieren kan niet zonder gereedschap, noch zonder techniek. In het 
hoogseizoen hebben we het bijna dagelijks in de hand. De schaar, de 
gieter, de spade. Tuingereedschap is zo vanzelfsprekend geworden. Maar 
over welk gereedschap kon de tuinman in voorbije eeuwen eigenlijk 
 beschikken? Wat was de betekenis die eraan werd toegekend en hoe zijn 
bepaalde tuingereedschappen ontstaan en verder ontwikkeld? Vorig jaar 
verscheen in Duitsland een boek over de geschiedenis van deze nuttige 
 gereedschappen en kleine werktuigen. 

Om tweeërlei redenen is het boek bijzonder. Historicus, schrijver en tuin-
ontwerper Clemens Alexander Wimmer brengt voor het eerst informatie 
over werkelijk allerhande tuingereedschappen bij elkaar. Eerder versche-
nen wel eens publicaties die slechts een groep gereedschappen belich-
ten. Met Hippe, Krail und Rasenpatsche dicht Wimmer een hiaat in dit 
hoofdstuk van de tuingeschiedenis. En bij het verschijnen ervan werd het 
 uitgeroepen tot het tweede beste boek in de categorie Tuingeschiedenis 
in 2012. 

Wimmer onderscheidt het tuingereedschap in zes groepen. Van gereed-
schappen voor bewatering tot snoeiwerktuigen, van transportmidde-
len tot apparaten om het gazon mooi, gezond en strak te houden. Van 
 glasklokken tot snoeischaren, van grepen tot potstampers, van sikkels tot 
kopuliermessen. Boeiend en informatief tegelijk, en rijk geïllustreerd.

Hippe, Krail und Rasenpatsche - Zur Geschichte der Gartengeräte
Auteur: Clemens August Wimmer 
Uitgever: Verlag Die Werkstatt, ISBN: 978 3 89739 722 4 
Jaar: 2012, Pagina’s: 246, Prijs: € 35,-

Tuingereedschap door de eeuwen heen

Ode aan vruchten en groenten van toen en nu

Tekst - Leslie Leijenhorst
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Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

De particuliere verzamelaar Joop van Caldenborgh heeft bij de gemeente Wassenaar een voorstel 
ingediend tot de bouw van een transparant tentoonstellingsgebouw op zijn landgoed Voorlinden. 
Hierin wil hij de Caldic Collectie onderbrengen, zijn toonaangevende verzameling van twintigste-
eeuwse kunst. 

De omgevingsvergunning is ter inzage gelegd bij de gemeente Wassenaar. Het gebouw heeft een 
 afmeting van 110 bij 53 meter en een hoogte van ruim 8 meter (voor details zie de website wassenaar.nl, 
Plannen en Projecten, Voorlinden). 

Grote ontwerpopgave
Aanvankelijk was buitenplaats Voorlinden een ontwerp van J.D. Zocher sr. en jr., voltooid in 1834. Een 
 ingrijpende wijziging vond plaats omtrent 1900 door een nieuwe eigenaar, jhr.ir. Hugo Loudon. Het 
oude huis werd afgebroken en in 1913 werd tegen de duinrand een nieuw huis gebouwd met daarom-
heen een geometrische tuin naar een ontwerp van de Londense architect R.J. Johnston. Deze aanleg 
bestaat nog steeds en zal ook bij de komst van het museum worden gehandhaafd.
In 1913 ontwierp L.A. Springer het landschappelijke deel van Voorlinden. Veel van de structuren van de 
Zochers werden daarbij gerespecteerd. Het resultaat was een weids landschapspark met boomgroepen 
en fraaie uitzichten vanuit het landhuis. Een schets van Springer is bewaard gebleven. Bij het herstel van 
de verwaarloosde buitenplaats en de aanleg van het landschapspark zal deze schets als leidraad dienen 
(zie de hierbij afgedrukte plattegrond).

Vanzelfsprekend is de toevoeging van een gebouw van deze afmetingen een grote ontwerpopgave. Om 
dat op harmonische wijze te bewerkstelligen is schier onmogelijk. Door een reeks van voorwaarden 
moet het gebouw dicht bij het landhuis komen. In de zienswijze op dit plan heeft de Nederlandse 
Tuinenstichting gehamerd op respect voor het landhuis met tuinen, en mitigerende maatregelen rond 
het museum door middel van beplanting en herstel van een verloren gegaan laantje met krimlinden. 
Voor het landschappelijke park grenzend aan de Buurtweg pleit de Tuinenstichting voor toepassing van 
inheemse bomen en boomgroepen om een goede aansluiting te vinden op de omgeving. 

de maar liefst 157 paginagrote kleurenfoto’s, die 
associaties oproepen met de ingetogen stillevens 
uit de zeventiende eeuw. Ze zijn stuk voor stuk 
zo mooi gefotografeerd dat je bijna het idee krijgt 
dat de geur van pruimen, prei of peren je neus-
vleugels beroert.
 
Kortom: een meesterlijk boek dat niemand 
 onberoerd laat. Of je nu van koken houdt,  tuinman 
of -vrouw of fotografieliefhebber bent. 

Heritage Fruits and Vegetables
Auteur: Toby Musgrave, Fotografie: Clay Perry 
Uitgever: Thames & Hudson, ISBN: 978 0 500 516133  
Formaat: gebonden, 28 x 28 cm,
 Jaar: 2012, Pagina’s: 224 pp., Prijs: ca. € 45,-

In de afgelopen eeuw verdween maar liefst 
96% van de groenten- en vruchtensoorten die 
vaak eeuwenlang werden gekweekt. En dat is 
niet alleen een verlies in culturele zin. Minstens 
zo zorgwekkend is dat er steeds meer belang-
rijk genetisch materiaal verloren gaat. Almaar 
meer soorten worden ‘dood’ gekweekt met alle 
gevolgen van dien, zoals toenemende gevoe-
ligheid voor ziekten en virussen en  groeiende 
immuniteit voor bestrijdingsmiddelen. 
Heritage Fruits and Vegetables is een ode 
aan de vruchten en groenten van toen en nu. 
De Engelse tuinhistoricus Toby Musgrave 
 behandelt aan de hand van de seizoenen een 
groot aantal soorten. Hij lardeert de geschiede-
nis met tal van anekdotes. Clay Perry maakte 

Voorlinden in Wassenaar: 

toeVoeging Van  
een museumgebouW

Het in 1913 in Engelse stijl  
gebouwde huis Voorlinden.

De toegang tot Voorlinden aan de 
Buurtweg, met personeelshuisje 
‘Klein Voorlinden’.

Het ontwerp voor het nieuwe 
gebouw voor de Caldic Collectie. 
Copyright ontwerp: Niek Roozen
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Jaar van de Buitenplaats
Op 24 maart organiseerde de NTs met 
 Erfgoed vereniging Heemschut een succesvolle 
themadag ‘Verleden, heden en toekomst van de 
 buitenplaats’ op de Vanenburg in Putten. De NTs 
was één van de initiatiefnemers van het Manifest 
Groen Erfgoed dat door circa 80.000 mensen is 
ondertekend.

Excursiecommissie
De NTs organiseerde drie excursies. Op 13 mei 
werden buitenplaatsen aan de Vecht bezocht: 
Gunterstein, Vreedenhof en Vreedenhorst. Op 2 
juni bezochten donateurs Oranjestein in Oran-
jewoud en het Poptaslot in Marssum en op 9 
juni het landgoed Baest. NTs-donateurs konden 
 tevens deelnemen aan excursies van Heemschut. 

Monumentencommissie
De Monumentencommissie gaf onder andere 
 adviezen over de Oosterbeekse Landgoederen-
zone en de bomenkap op het landgoed Nienoord 
in Leek.

Opentuinencommissie
De Open Tuinen Gids 2012 bevatte beschrijvingen 
van 292 gekeurde particuliere tuinen en parken 
van NTs-donateurs. In totaal zijn 35 nieuwe  tuinen 
bezocht, waarvan er drie niet voldeden aan de 
kwaliteitseisen.

Publicatiecommissie
Studenten van de Hogeschool Van Hall/Larenstein 
doen onderzoek naar de twintigste-eeuwse tuin- en 
landschapsarchitecten John Bergmans en Hein 
Otto. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting 
BONAS. Tevens is een publicatie in voorbereiding 
over het werk van Liesbeth en Elias Canneman. 

Tekst - Marian Lenshoek  

Fotografie - Brigitte Gentis-Van Dam Merrett, Henk Gentis en Toosje Wevers

NTs: een jaar in beeld
Verkorte versie jaarverslag 2012

Redactie Tuinjournaal
Vier keer per jaar publiceert de NTs de uitgave Het 
Tuinjournaal voor donateurs en relaties. Thema’s in 
2012 waren: Stinzenplanten (maart),  Tuinbeleving 
(juni), Bedrijfstuinen (september) en Verzamelen - 
Groen van blijvende waarde (december)

Sociaal Tuinieren
In Amsterdam Betondorp, de Bloemenbuurt 
Noord en de Pijp voerde de NTs samen met de 
Stichting Present het project ‘Sociaal Tuinie-
ren’ uit. Groepen vrijwilligers knappen particu-
liere tuinen op in onder architectuur ontworpen 
 volkswijken. 

Sneeuwklokjesdagen
In het voorjaar nam een toenemend aantal 
 eigenaren van tuinen en parken met sneeuwklok-
jes deel aan de open dagen.

Vrijwilligersdag
Op 16 september organiseerde de NTs haar jaar-
lijkse vrijwilligersbijeenkomst op de buitenplaats 
Akerendam te Beverwijk. Marian Lenshoek,  twintig 
jaar lid van de redactie van het  Tuinjournaal, nam 
als Vrijwilliger van het Jaar de bokaal met inscrip-
tie in ontvangst.

Groninger Tuin & Kunst Tiendaagse 
NTs-rapporteur Stieneke van der Wal gaf een 
 lezing over het groen in de wijk Helpman in 
 Groningen. Groninger NTs-opentuineigenaren 
was gevraagd om aan de Tiendaagse mee te doen. 

Evenementen
De NTs was met een stand aanwezig van 17-19 juni 
op de Kwekerijendagen op landgoed Bingerden.

De tekst is ontleend aan het jaarverslag van de NTs 
over 2012, dat inmiddels is geplaatst op onze website: 
www.tuinenstichting.nl.

facebook.com/DeTuininvierseizoenen 
Twitter: @DETUIN4S

www.tijdschriftdetuin.nl

De Tuin in vier seizoenen is het tuintijdschrift met 

diepgang. Dit nieuwe blad neemt de kwaliteiten over 

van het blad DE TUIN Exclusief, dat december 2011 

werd opgeheven. Een rustige, klassieke lay-out, foto’s 

van topkwaliteit en artikelen over plantenfamilies, 

botanische tuinen, bezoektuinen, groene vakantie-

bestemmingen, kunst in de tuin, bomen, struiken en 

vaste planten. Een blad om heerlijk in de leunstoel van 

te genieten en nieuwe inspiratie uit op te doen - voor 

tuinreizen, tuinbezoeken of voor de eigen tuin. Een 

blad om heerlijk bij weg te dromen en om veel van op 

te steken.

De kosten voor een jaar abonnement bedragen  38,50.

Het tijdschrift is ook los verkrijgbaar, 

kijk op www.tijdschriftdetuin.nl voor een winkel bij 

u in de buurt of bestel via de webshop.

Ik wil graag een abonnement: 
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Adres : _____________________________________________________
Postcode en woonplaats : _____________________________________________________
Telefoon/ E-mail : _____________________________________________________

Het abonnement dient in te gaan per: 
❍ Zomer 2013   ❍ Herfst 2013   ❍ Winter 2013   ❍ Lente 2014

Betaling: 
❍ Ik machtig De Tuin in vier seizoenen om het 
abonnementsgeld à 38,50 af te schrijven van:

rekeningnummer : _____________________________________________________
t.n.v. : _____________________________________________________
te : _____________________________________________________

Datum: Handtekening:

ABONNEMENT:

Uitgeverij Compres
Antwoordnummer 10431

2300 WB Leiden

Postzegel
niet

nodig!

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd maar is per maand opzegbaar.

✃

De tuin van Toosje 
Wevers en Leo Leusink 
in Driehuis (tuin nr 177, 
Open Tuinen Gids 2013).



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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