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PlantenTuin Esveld in Boskoop, tuin nr. 
197 in de Open Tuinen Gids 2014.

Kwekerij Jacobs in Vriescheloo, tuin nr. 20 
in de Open Tuinen Gids 2014.

 De Menkemaborg in Uithuizen, tuin nr. 18 
in de Open Tuinen Gids 2014.  
© Otto Kalkhoven

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.

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.

Voorwoord

In de winter trekt de tuinier zich terug in huis om inspiratie op te doen voor een nieuw tuin-
jaar. Niet alleen voor de eigen tuin, maar ook om plannen te maken om tuinen te bezoeken, 
boeken te lezen en op zoek te gaan naar interessante kwekers. 

Ons winternummer biedt u inspiratie door tuinen te laten zien van bevlogen eigenaren. 
Daarnaast laten we voorbeelden zien van de invloed van Nederlandse kennis en ervaring, 
toegespitst op ontwerp, architectuur en het kweken van bijzondere vaste planten.

Zoals Coen Jansen, die Julia Voskuil vertelt over zijn passie voor bijzondere vaste planten 
en het natuurlijke tuinieren. Carla Teune schrijft over de invloed van de Hortus in Leiden, 
onze oudste botanische tuin (1594) op onze plantenkennis, toegespitst op de uitwisseling 
van planten en plantenkennis met Azië in de zeventiende eeuw. De winter is een ideale 
periode om je terug te trekken met boeken die je eigenlijk gelezen moet hebben, aldus 
Anne Wolff. Of boeken met tuinfoto’s van Marijke Heuff; haar werk is door de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed benoemd tot nationaal erfgoed.
Een typisch Nederlands fenomeen zijn onze ‘rijtjesbuitens’, zo licht Korneel Aschman toe. 
Nederland heeft veel mooie particuliere tuinen. In dit nummer de inspiratie van Loekie 
Schwartz met haar tuin in Maarssen en van Arie en Ina van der Zwan met de Schelphoek 
in Poortvliet.
Historisch gezien is de Nederlandse invloed in Engeland, bij uitstek beroemd om zijn tui-
nen, interessant. Arend Jan van der Horst schrijft over de Nederlandse achtergrond van 
de Privy Garden van Hampton Court. Boeiend is ook dat de Nederlandse tuin- en land-
schapsarchitect Monique Wolak momenteel de National Trust in Engeland adviseert over 
de bekende tuin van Sissinghurst. Met de Dutch Wave hebben Piet Oudolf, Ton ter Linden 
en Henk Gerritsen een inspirerende stempel gedrukt op het internationale tuinieren.

Het nieuwe tuinjaar luidt tevens het begin in van het 35-jarige jubileum van de Nederlandse 
Tuinenstichting. Zo’n mijlpaal is een uitstekende aanleiding om opnieuw te kijken naar 
onze missie en doelstellingen. Dit doen we graag in de loop van 2015; samen met u. In ons 
volgende nummer ontvangt u een uitnodiging om dit jubileum samen met ons te vieren.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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De invloed van plantenintroducties uit Zuidoost-Azië 
in Nederland
De Leidse Hortus was al vroeg toonaangevend in het verzamelen van 
planten uit verre landen.
Carla Teune

Nederlandse tuinarchitectuur al eeuwen inspirerend
De Privy Garden van Hampton Court weerspiegelt de Nederlandse 
tuinideeën van koning Willem III.
Arend Jan van der Horst

‘Geef meer om groen’
Door uw donateurschap om te zetten in een periodieke schenking 
steunt u de NTs zonder dat het u extra geld kost.
Suzanne Kooij

Wat mij inspireerde bij de aanleg van mijn tuin
Tuineigenaar Loekie Schwartz verlangde naar een tuin die haar zou 
blijven uitnodigen om te ontdekken, om het huis uit te komen. 
Loekie Schwartz

Behoud Landgoed Bredius
Meer dan honderd vrijwilligers zijn betrokken bij het onderhoud van het 
landgoed Bredius in Woerden. Verwaarlozing van het park was aanlei-
ding voor het ontstaan van het Burgerinitiatief Brediuspark.
Hanny van der Heide

Restauratie brug Oud Poelgeest 
Veel publiciteit voor afronding restauratie historische brug.
Joost Gieskes

26 en 27excursiecommissie

Geslaagde NTs-excursies in 2014 en aankondigingen 2015
Donateurs bekeken de tuin van de Jorissenhoeve in Schijf en het land-
goed Hemelrijk in Essen, België met toonaangevende plantencollecties.
In augustus werden op de fiets de minder bekende veenlandschappen 
van Drenthe en tuinen in Ruinen en Koekange bezocht.
 Michiel Plomp, Beline Geertsema en Anne Wolff

Bergmans en Page: adviseurs voor Kalmthout en Hemelrijk
De Nederlandse tuinarchitect John Bergmans maakte ontwerpen voor 
Kalmthout en Hemelrijk in België, waar de bekende Engelse land-
schapsarchitect Russell Page later op voortborduurde.
Johanna Karssen-Schüürmann en Marianne van Lidth de Jeude

Recensies 30
Leslie Leijenhorst

Coen Jansen: “planten telen is mijn wereld”
Een invloedrijke kweker van bijzondere vaste planten, met de nadruk 
op natuurlijk tuinieren. Belangrijke inspiratiebronnen waren Karl 
Foerster en de Dikke Zadenlijst van Rob Leopold.
Julia Voskuil
 

De ‘ziel’ van de tuin vastleggen
Marijke Heuff: haar sfeervolle tuinfoto’s zijn gepubliceerd in talloze 
tijdschriften en boeken in binnen- en buitenland. Haar werk maakt deel 
uit van ons nationale erfgoed. 
Marian Lenshoek

Dutch Wave en Going Dutch 
De Dutch Wave: een golvende manier van beplanten in harmonie met 
de omgeving. Een inspirerende wijze van tuinieren die in het buiten-
land beroemd is geworden.
Martje van den Bosch

Werken op Sissinghurst, een droom komt uit
Terug naar de sfeer van Vita Sackville-West en Harold Nicolson: 
de ervaringen van een Nederlandse tuinarchitect werkzaam in de 
beroemdste tuin van Engeland.
Monique Wolak

Het rijtjesbuiten
Het rijtjeshuis heeft een typisch Nederlandse equivalent in het buiten-
gebied: het ‘rijtjesbuiten’.
Korneel Aschman

Het geluk van de tuin 
Een tijdloos boek met bespiegelingen, goede raad en vriendelijke 
wenken van een bevlogen tuinier. 
Anne Wolff

‘Schelphoek’, tuinkunst in het Zeeuwse landschap 
Piet Oudolf maakte het ontwerp voor deze bijzondere tuin op Tholen, 
die aansluit op het  omringende landschap.
Julia Voskuil

1980 1980
2015 
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2015 
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Donateursdag bij kwekerij In Goede Aarde in Biervliet.

Lustrumviering op 26 september.

zonder periodieke schenking

€ 33

uw schenking

u schenkt  

€ 80
en betaalt 

€ 47

uw schenking

u schenkt  

€ 47
en betaalt 

€ 47

nts

nederlandse 
tuinen stichting  

krijgt

€ 80

nts

€ 150

nederlandse 
tuinen stichting 

krijgt

€ 47

periodieke schenking

belastingdienst

Inhoud Inhoud

6 en 7nts-nieuws

opentuinencommissie

8 en 9nederland inspireert

nederland inspireert

nederland inspireert

nederland inspireert

nederland inspireert

nederland inspireert

nederland inspireert

10

11

12 en 13

14

15

16 en 17

30recensies

18 en 19

21

monumentencommissie 24 en 25

22 en 23

28 en 29

nederland inspireert

nederland inspireert

20nederland inspireert



 

NTs-nieuws

tuinjournaal december 2014 - pagina 7

De jaarlijkse Kwekerijdag die de Nederlandse Tuinenstichting op 28 augustus organiseerde vond plaats bij kwekerij In 
Goede Aarde in Biervliet. Een gespecialiseerde kwekerij van een hoog niveau. In Biervliet nemen eigenaren Frans en 
Franny Geijsels ruim de tijd om hun klanten goed te adviseren.

Rapporteurs NTs bijeen

De rapporteurs van de Monumentencommissie verrichten belangrijk werk 
als ‘ogen en oren’ van de NTs. Zij zijn het meldpunt voor tuinen en parken 
die worden bedreigd en brengen dit in kaart voor de Monumentencommis-
sie.
De rapporteursdag 2014 vond plaats op buitenplaats Vreedenhorst in Vree-
land. De Monumentencommissie en het bestuur ontvingen de rapporteurs 
om hen bij te praten over nieuwe wetgeving en de kennisbank van de NTs. 
Twee casussen werden besproken: de Walburg in Nuenen en het singelpark 
in Zaltbommel. ‘s Middags werd het gezelschap rondgeleid over de buiten-
plaats door eigenaar Kees Beelaerts van Blokland.

Twee nieuwe organisaties op 
de bres voor groen erfgoed
Groen erfgoed krijgt meer aandacht met twee nieuwe organisaties. De Stich-
ting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) is ontstaan uit het 
Jaar van de Historische Buitenplaats (2012). sKBL is initiatiefnemer van een 
(digitaal) platform en streeft ernaar het groene erfgoed frequenter en positief 
in het nieuws te laten komen. (zie bijvoorbeeld pagina 25 van dit Tuinjour-
naal). 

De Vakgroep Groen Erfgoed (VGE) is de beroepsvereniging van historisch 
onderzoekers en planopstellers werkzaam op het terrein van groen erfgoed. 
De Vakgroep zet zich in voor de verhoging van de kwaliteit van de beroeps-
uitoefening en het bevorderen van de deskundigheid van haar leden. Centraal 
staat de uitwisseling en overdracht van kennis en het organiseren van bijeen-
komsten, studiedagen, excursies en cursussen.

Meer informatie: www.skbl.nl en www.vakgroepgroenerfgoed.nl.

Geslaagde donateursdag bij kwekerij In Goede Aarde

Tekst en fotografie: Emilie Horst-Goossens

Eigenaren Frans en Franny Geijsels gaven de donateurs een 
toelichting op de criteria waaraan hun planten moeten voldoen. 
In Goede Aarde is gespecialiseerd in planten die niet bij ieder 
tuincentrum verkrijgbaar zijn. Momenteel omvat het sortiment 
tussen de vier- en vierhonderdvijftig bijzondere vaste planten, 
siergrassen en haagplanten. In de kwekerij staan de planten niet 
op alfabet. Criterium is dat soorten bij elkaar staan die goed bij 
elkaar passen.

De rondleiding voerde door de prachtig aangelegde tuin met 
grote groepen planten met afwisselende bladstructuren gecombi-
neerd met grassen. Uitgangspunt is dat tuin en kwekerij bezoe-
kers moeten inspireren.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de indrukwekkende 
tuin van Anne Cambier, in Retranchement, met fraaie borders 
met heesters, siergrassen en rozen rond de negentiende-eeuwse 
Hofstede De Lochting (tuin nr. 233 in de Open Tuinen Gids 2014). 

In Goede Aarde, Kwekerij en Tuin, 
Kapitalendam 7, 4522 PT  Biervliet (Sluis), T  0115 402 301
E  info@kwekerij-ingoedeaarde.nl,I www.kwekerij-ingoedaarde.nl

1980 
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Lustrumviering op 26 september 2015

In 2015 bestaat de NTs 35 jaar. Dat wordt groots 
gevierd met een verrassende en veelzijdige 
lustrumdag in Wageningen, stad van de Groene 
Wetenschap. 
Noteer alvast de datum: zaterdag 26 september 
2015. Meer nieuws volgt in onze nieuwsbrief, 
op de website en in komende uitgaven van het 
Tuinjournaal.

NTs zoekt secretaris

Helaas heeft de huidige secretaris van het 
bestuur om gezondheidsredenen zijn functie als 
secretaris moeten neerleggen. Wij zullen binnen 
het bestuur zijn enthousiasme missen; gelukkig 
blijft hij wel actief in de websitecommissie en 
voor advertentiewerving.

Het bestuur zoekt nu een nieuwe secretaris.  
Tot de taken horen onder andere: 
•  contacten onderhouden met andere 

organisaties;
•  organiseren van de bestuursvergaderingen, het 

opstellen van de agenda en het verzorgen van 
notulen en een actielijst;

•  correspondentie binnen en buiten de NTs;
•  coördinatie van het jaarverslag;
Wij zoeken iemand die veel ervaring heeft met 
werken op de computer (Word, Excel etc). Het 
betreft een vrijwillige functie. 
Voor informatie en/of reactie kunt u contact op nemen 
met Beline Geertsema: belinekeij@gmail.com.

Fotografie: Anne Cambier Fotografie: Anne Cambier
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- coen jansen -

is nog te zien aan de beplanting bij het huis en op 
de kwekerij. Mooie hagen en bijzondere soorten 
zoals Carpinus japonica (haagbeuk), Juglans 
nigra (zwarte noot), een rij conisch gevormde 
haagbeuken (Carpinus betulus ‘Fastigiata’) en 
Tetradium daniellii uit China (vijf meter hoog, 
drachtplant in september-oktober) vormen een 
vast kader. 

Natuurlijke vaste planten
Naarmate de Engelse tuin met zijn uitgekiende 
bordercomposities op de achtergrond raakte 
ten gunstige van natuurlijker plantengebruik, 
begon de zoektocht naar minder gekunstelde 
planten. Soorten zoals vooroorlogse kwekers als 
Karl Foerster en Georg Arends in hun sortiment 
hadden. “De Berlijnse muur was nog maar net 
gevallen (1989, 11 november) toen ik met Piet 
Oudolf naar Potsdam reisde. We maakten kennis 
met Foerster’s weduwe en de bedrijfsleider 
ontving ons thuis. Een groot deel van het 
sortiment was toen al verdwenen en van de ruim 
honderd (!) medewerkers waren er nog twintig à 
dertig over. Niettemin was het een belevenis en 
wij zagen prachtige, bruikbare soorten en veel 
siergrassen. 
In 1992 ging ik met Piet Oudolf, Rob Leopold, 
Hein Koningen, Henk Gerritsen en Anton 
Schlepers naar een congres in het Zweedse Alnarp 
over ecologie en landschapsontwerp. In dat jaar 
presenteerden Piet Oudolf, Hans Kramer, Eleonore 
de Koning, Ploeger en de Bloemenhoek****) 

en ik ons als groep ‘Traditionele Kwekers’ op de 
Floriade in Zoetermeer. Ton ter Linden had een 
eigen inzending. Wij noemden ons ‘fijnkwekers’ 
en kregen veel publiciteit.” 

Catalogus 2015
De basis voor natuurlijk tuinieren was gelegd en 
Coen Jansen speelde daarop in met een sortiment 
dat staat als een huis. Zijn kwekerij is nu zodanig 
ingericht, dat hij er nog een jaar of tien mee door 
hoopt te kunnen gaan, want 75 is immers het 
nieuwe 65! “Wij wonen hier heerlijk en planten 
telen is mijn wereld. Met de handen in de aarde, 
scheuren en stekken. In 2015 breng ik weer een 
papieren catalogus uit. Er is vraag naar. Lekker 
bladeren, dat stellen klanten op prijs.” Ze komen 
uit Letland, Italië, Engeland… Een gedegen 
catalogus is als een inspirerend plantenboek. 
Daar kan geen website tegenop.

*) Hetty Cox (1921-2001) nu: Kwekerij ‘De Walburg’,  

Nuenen ( www.dewalburg.nl)

 **) Karl Foerster (1874-1970), Potsdam

***) Rob Leopold († 2005), 

****) Eleonore de Koning, Ploeger en de Bloemenhoek 

bestaan niet meer als vaste plantenkwekerij

Coen Jansen Vaste Planten
Ankummer Es 13a, 7722 RD  Dalfsen
T 0529 434086 b.g.g. 433124
info@coenjansenvasteplanten.nl
www.coenjansenvasteplanten.nl

Met het diploma van de toenmalige Hogere 

Tuinbouwschool Boskoop op zak was 

het niet direct duidelijk wat Coen Jansen 

(1950) ging doen. “Passend werk vinden 

was heel moeilijk. Met allerlei klusjes 

voorzag ik in mijn levensonderhoud. 

Een kwekerij beginnen? Daar had je geld 

voor nodig. In de jaren tachtig was Hetty 

Cox*) één van de weinigen met een eigen 

vaste plantenkwekerij. Bij boeken van Karl 

Foerster**) kon ik heerlijk wegdromen. Hij 

beperkte zich niet tot het beschrijven van 

vaste planten, want behalve een beroemd 

kweker en ontwerper was hij poëet.” 

Coen Jansen:
“planten telen is mijn wereld” 

Ook Rob Leopold had een filosofische inslag. Hij wist met zijn enthousiasme 
anderen te interesseren voor de schoonheid van de natuur. De Dikke 
Zadenlijst die hij maakte voor Cruydt-hoeck, zijn verzendbedrijf van zaden 
van wilde planten(mengsels) en tuinzaden, telde voor de uitgave van 1990 
meer dan 200 pagina’s. Daarin beschrijft hij ruim 900 soorten op lyrische 
wijze. “Met die omvang kun je het gerust een boek noemen. Er gebeurde 
veel in die tijd, de kiem voor een nieuwe tuincultuur werd gelegd, ‘natuurlijk 
tuinieren’ ofwel de ‘Dutch Wave.’ 

Bomen en heesters
“Hoewel ik niet uit een kwekersfamilie kom, was er zeker belangstelling 
voor planten en tuinieren. Mijn oom heeft in de jaren dertig de geelbladige 
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ ontdekt en in de handel gebracht. Eenmaal in 
Boskoop werd mijn liefde voor groen verder aangewakkerd door gedreven 
docenten zoals Hans Jansen. Ik werd lid van de Dendrologische Vereniging 
en ontwikkelde vooral belangstelling voor bomen en heesters. Maar toen ik 
uiteindelijk de stoute schoenen aantrok en besloot een kwekerij in Dalfsen te 
beginnen, viel de keus op vaste planten.” De liefde voor houtige gewassen Tekst en fotografie: Julia Voskuil

Linkerpagina links: 
Uitzicht vanuit de zitka-
mer op de eerste etage: 
links de bloeiende haag-
beuk (Carpinus japonica) 
met zwarte noot (Juglans 
nigra).

Linkerpagina rechts: 
Coen Jansen bij zijn 
verzameling tuin- en 
plantenboeken.

Linkerpagina onder:
De tuinwinkel met 
praktische loggia, 
midden in het groen.

De feestelijke moederbedden, 
Tetradium daniellii op de achtergrond.

Phlox 2010 B: altijd op zoek naar 
mooie nieuwigheden.

Eén van Coen’s lievelingsgeslachten, 
Sanguisorba ‘Pink Brushes’.
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- dutch wave -- ziel van de tuin -

De ‘ziel’ van de
tuin vastleggen

Bijna veertig jaar lang fotografeerde Marijke Heuff tuinen van allerlei genres, 
van kasteeltuin tot simpele boerentuin. Hiermee heeft ze een belangrijke 
periode vastgelegd in de Nederlandse tuinkunst. Haar gehele oeuvre is door 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aangemerkt als nationaal erfgoed. 

Marijke Heuff (76) werd alom geroemd als Nederlands beste tuinfotograaf. 
Haar foto’s zijn gepubliceerd in talloze boeken en tijdschriften in binnen- en 
buitenland.

Licht en sfeer
Zelf blijft ze er nuchter onder: “Toen ik begon met het fotograferen van tui-
nen was ik de enige. Dan is het makkelijk om de beste te worden genoemd. 
 Tegenwoordig zijn er veel goede tuinfotografen en is er dus meer concurren-
tie.” Marijke begon haar loopbaan als verpleegkundige. Ze pakte het fotogra-
feren op toen ze werd uitgezonden naar Afrika en Zuid-Amerika. “Tijdens die 
reizen maakte ik mijn eerste foto’s. Van mijn moeder heb ik mijn gevoel voor 
compositie meegekregen.” Terug in Nederland werd ze lid van een fotoclub, 
waar haar talent werd aangemoedigd. Eerst combineerde ze het fotograferen 
met de verpleging; toen er vraag ontstond naar haar werk koos ze ervoor om 
full-time fotograaf te worden.
Haar specialisatie in het fotograferen van tuinen begon midden jaren  zeventig 
met geveltuintjes in haar woonplaats Amsterdam. Een destijds bekende foto-
graaf raadde Marijke aan haar werk ook in het buitenland aan te bieden. Het 
chique Duitse tijdschrift Architektur und Wohnen was direct enthousiast en 
begon als eerste buitenlandse blad met het afnemen van haar foto’s. 
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�Tekst: Marian Lenshoek  Fotografie: Marijke Heuff

De tuin van Madeleine van Bennekom. Tuinen bezoeken met het bestelbusje.

Meditatieve fase
Marijke’s ‘drive’ ontstond door haar manier van 
werken: “In Nederland bezocht ik tuinen met 
mijn bestelbusje. Heel vroeg ontwaken, helemaal 
alleen zijn en dan dat prachtige ochtendlicht. Ik 
kwam dan in een bijna meditatieve fase waarin 
ik heel geconcentreerd kon werken. Dat ervoer ik 
vooral in de tuin van Ton ter Linden en in de vier 
Zeeuwse tuinen. Van Madeleine van Bennekom 
in Domburg heb ik echt naar plantencombinaties 
leren kijken.” 
Haar foto’s haal je er zo uit; typerend zijn haar 
gevoel voor sfeer, oog voor detail en kleur. 
Marijke: “De passie voor het fotograferen van 
tuinen ontstond bij mij door gesprekken met 
mensen die zelf tuinierden. Fanatieke tuiniers 
zijn harde werkers en zeer bevlogen. Hun tuinen 
herken je direct; ze hebben een eigen ziel en die 
probeerde ik vast te leggen.”

Marijke’s archief bestaat uit ongeveer 50.000 klein-
beelddia’s van Nederlandse tuinen en van tuinen 
in het buitenland. Een geschikte en toegankelijke 
 locatie wordt gezocht waar dit archief duurzaam 
kan worden ondergebracht. Advies hierover is van 
harte welkom via e-mail: marijke-heuff@hetnet.nl. 

Dutch Wave en Going Dutch

‘Gesteigerte Natur’ noemen de Duitsers het. Deze stijl werd vanaf begin 
jaren tachtig in Nederland toegepast door onder anderen Ton ter Linden, 
Piet Oudolf en Henk Gerritsen. De Zweed Rune Bengtsson gaf er in de jaren 
negentig de naam ‘Dutch Wave’ aan. 

Natuurlijke uitstraling
Ton ter Linden (1935) heeft juist zijn laatste opentuinen-weekend er op zitten. 
Hij legde zijn hart en ziel in de tuin. Hij ging niet veel naar het buitenland, het 
buitenland kwam naar hem: busladingen enthousiaste bezoekers uit Duits-
land, België, Italië en Engeland bezochten jaarlijks zijn tuin, of die nu in Rui-
nen lag of in De Veenhoop. De Engelsen noemden hem in de jaren negentig 
‘leader of the new garden style’.

Piet Oudolf (1944) brak in de Verenigde Staten - en ver daarbuiten - door met 
de ‘Gardens of Remembrance’ ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 
aanslagen van 11 september 2001. Bekend is zijn ontwerp van de High Line 
in New York maar ook in Venetië, Stockholm en Londen zijn ontwerpen van 
hem te zien en is zijn naam bekend.

Henk Gerritsen (1948-2008) had een sterke voorliefde voor natuurlijke plan-

ten. Zijn keuze voor natuurlijke beplanting werd 
niet door iedereen gewaardeerd; bezoekers van 
zijn ‘Priona-tuinen’ reageerden wel eens boos als 
zij de klimmende winde als tuinplant zagen toe-
gepast. Toch kreeg ook hij in het buitenland waar-
dering.

Binnen de ‘Dutch Wave’ wordt gebruik gemaakt 
van gezonde en stevige vaste planten en grassen 
met een natuurlijke uitstraling. Coen Jansen 
in Dalfsen en kweker Hans Kramer in Ede zijn 
bekende kwekers van deze planten. Dit type 
planten is zeer populair geworden bij Europese 
en Amerikaanse tuinliefhebbers. 

Het Garden Museum in Londen organiseerde in 
2011 een overzichtstentoonstelling over de ‘Dutch 
Wave’ met de naam: ‘Going Dutch’. Wellicht dat 
deze negatieve Engelse uitdrukking hiermee een 
positievere betekenis heeft gekregen.

Een groep Nederlandse ontwerpers die invloedrijk zijn in het buitenland kennen we 

onder de naam ‘Dutch Wave’: een stijl van tuinieren en ontwerpen waarbij golven van 

beplanting zijn opgebouwd in harmonie met hun omgeving. 

Ton ter Linden, volgens Engelse tuinliefhebbers 
‘Leader of the new garden style’.

Tekst: Martje van den Bosch  Fotografie: Gert Tabak
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- sissinghurst -

beeld willen we weer terugbrengen. Dat is een hele 
uitdaging, nu de tuin niet meer privébezit van een 
familie is en tweehonderdduizend bezoekers per 
jaar te verwerken krijgt. 

Speurwerk
Het eerste tuindeel dat we gaan verbeteren, is de 
Witte Tuin. Na het onderzoek volgt een herstel-
plan voor zowel de structuur als de beplanting. 
Helaas zijn de ‘garden notebooks’ en de vele 
 brieven die Harold en Vita elkaar schreven over de 
hele  wereld verspreid en deels verdwenen, dus het 
is een tijdrovend speurwerk om essentiële infor-
matie bij elkaar te krijgen. Er is geen enkel archief 
over de tuin. Alles wat vergaard wordt, ben ik ook 
 meteen aan het archiveren. Ondertussen werk ik 
ook  iedere dag in de tuin en heb ik inrichtings-
plannen gemaakt voor kwekerij, parkeerplaats en 
de ruimtes buiten de tuinkamers. Deze ruimtes 
zijn nu half diffuus als tuin ingericht, maar krijgen 
weer een  landelijker karakter: de landelijkheid die 
in de tijd van Harold en Vita zo’n belangrijk onder-
deel uitmaakte van de Sissinghurst-beleving. 

Als ik zometeen naar huis ga, zie ik door de grote 
poort die prachtige glooiende Kentse heuvels en 
denk: “wat is nu een betere plek om te wachten 
op het uitkomen van een droom dan hier”.

Vanuit mijn raampje kijk ik langs de prachtige bot-
tels van de Rosa moyesii naar de Toren en denk 
dat hier wel alles samen komt: mijn liefde voor 
historische plekken, de nieuwsgierigheid naar het 
verleden van zo’n plek en de gedrevenheid om 
wat niet meer zo goed is mooier te maken. Neem 
daarbij mijn liefde voor Engeland, haar tuinen en 
bloemen en dan is het verklaarbaar dat ik mijn 
aanwezigheid hier ervaar als een wonder. 

Essentie achterhalen
In de zomer van 2013 raakte ik aan de praat met 
de nieuwe Head Gardener, Troy Scott Smith. We 
spraken onder andere over de inrichting van ver-
schillende tuindelen, over rozen en over de druk 
van zoveel bezoekers. In november vroeg Troy 
of ik in het nieuwe jaar twee maanden met hem 
 wilde komen werken. Hij vond dat de tuin was af-
gedwaald van de oorspronkelijke bedoeling van de 
mensen die haar creëerden, maar kon niet precies 
achterhalen wat de essentie was en wat nodig was 
om een en ander te verbeteren. De combinatie van 
mijn onderzoeks- en ontwerpervaring van histori-
sche plekken en mijn denkwijze bevielen hem. 
Het werken met Troy is geweldig inspirerend. Hij 
heeft een duidelijke visie, weet alles van planten 
en leidt alle facetten van de tuin en de mensen op 
een uitmuntende terloopse manier. Hij loopt over 
van ideeën, wil alles tegelijk en het liefst vandaag. 
De eerste dag zijn we de tuin rond geweest. 
Daarbij stelde hij zoveel vragen dat ik dacht ‘dit is 
werk voor jaren in plaats van een paar maanden’. 

Mystiek en poëzie
Ik heb onderzoek gedaan naar het karakter van de 
tuin zoals bedoeld door Harold Nicolson en Vita 
Sackville-West, die hier in 1930 hun ideale wereld 
schiepen en naar de plekken, stromingen en 
mensen die hen inspireerden. Hieruit is gebleken 
dat de tuin eigenlijk zijn mystiek en poëzie heeft 
verloren; hij is te netjes en te perfect geworden. 
Voor Vita en Harold moest hun tuin een weelde zijn 
van over elkaar heen tuimelende bloemen: rozen 
in fruitbomen; struiken, vaste planten, klimmers 
en een- en tweejarigen onder en over elkaar heen; 
spontane plantjes tussen de bestrating en hagen 
die niet te netjes geschoren waren. Dit romantische 
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WERKEN OP SISSINGHURST

Nu Kerstmis nadert, past het om te schrijven over de verwondering van het uit-

komen van mijn werkdroom: werken op Sissinghurst, mijn meest geliefde tuin. 

ir. Monique Wolak bnt is tuin- en landschapsarchitect en onderzoeker groen 
erfgoed.  E-mail: monique.wolak@nationaltrust.org.uk.

Meer informatie: www.nationaltrust.org.uk / sissinghurst-castle. 
Iedere week schrijft het tuinteam van Sissinghurst een tuinblog: http://sissing-
hurstcastle.wordpress.com.

Tekst: Monique Wolak   Fotografie: Troy Scott Smith, Gardening Team Sissinghurst, Monique Wolak

Met de klok mee: 
De Witte Tuin met de bekende 
toren op de achtergrond.
De rozentuin in zomerpracht.
De traditioneel in geel en oranje 
beplante cottagetuin.
Monique Wolak: “Ik ervaar het 
werken hier als een wonder.” Winterbeeld van de cottagetuin en de rozentuin.

thema

nederland

inspireert

�

EEN DROOM 
KOMT UIT
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- geluk van de tuin -- rijtjesbuiten -

Het rijtjesbuiten
Het rijtjeshuis is een oer-Nederlands fenomeen. Je zou 

kunnen zeggen dat het rijtjeshuis van de bebouwde kom ook 

een typisch Nederlandse equivalent kent in het buitengebied; 

het ‘rijtjesbuiten’. 

Bij veel oude steden lagen rijtjes buitenplaatsen als linten in het landschap. 
Het sociologisch opvallende gevolg hiervan is dat de eigenaars ’s winters 
dicht naast elkaar woonden aan een gracht en ’s zomers iets ruimer naast 
elkaar op de buitens. Die hang naar zowel binnen als buiten de stad bij 
elkaar wonen, is overigens tot op heden zichtbaar, zoals bij volkstuin- en 
stacaravan complexen.

Bereikbaarheid
Het rijtjesbuiten, dat vooral opkomt vanaf eind zeventiende eeuw, heeft een 
voorloper in de ‘rijtjeskastelen’, met hun aaneengrenzende, vaak beperkte 
grondgebieden. Een mooi voorbeeld hiervan is de serie veertiende-eeuwse 
versterkte huizen langs de Langbroekerwetering. 
Een van de bekendste voorbeelden van rijtjesbuitens is de serie van zeven-
tien aaneengesloten buitenplaatsen in ’s-Graveland. Bij de aanleg vanaf 1634 
werd zelfs vastgelegd dat alle huizen die geen buitenplaats of boerderij wa-
ren, aan de overzijde van de weg moesten staan.
Goede bereikbaarheid van de buitenplaats was essentieel. Dat betekende in 
de zeventiende en achttiende eeuw dus een locatie aan een waterweg, zoals 
de Vecht of de Vliet tussen Delft en Leiden, of langs een weg die min of meer 
jaarrond begaanbaar was, zoals de Herenweg tussen Den Haag en Haarlem. 
Andere fraaie rijtjes met buitens, die je ook nu nog kunt beleven, zijn onder 
meer De Voorde tot en met Den Burgh in Rijswijk, en Sonsbeek tot en met 
Warnsborn bij Arnhem.

Tekst: Korneel Aschman

Illustratie: 
Uitsnede van de Nieuwe 
kaart van Loenen, met 
de  rijen buitens langs de 
Vecht aan weerszijden 
van fort Nieuwersluis, 
J. Covens en C. Mortier, 
1737. 
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Stedenbouwkundig ingenieur Pieter Verhagen 
(1882 - 1950) ontwierp talloze stads- en dorps-
uitbreidingen, parken en landschappen. Verhagen 
stond bekend als de nestor van de Nederlandse 
stedenbouw, daarnaast was hij een bevlogen tuin-
liefhebber. In een oude boerderij in Rockanje, aan 
de rand van de duinen, legde Verhagen zijn tuin 
Carabas aan; met moestuin, ommuurde bloemen-
tuin en boomgaard. In de Tweede  Wereldoorlog 
werd hem de toegang tot zijn geliefde Carabas ont-
zegd. In deze periode schreef hij - als troost? - ‘Het 
geluk van de tuin. Een aansporing tot het zinvol 
tuinieren’. De eerste druk verscheen in 1946. Met 
de winter voor de deur wellicht een mooi  moment 
om deze klassieker te (her)lezen.

Raad van een oude huisvriend
Zijn boek is als een oude huisvriend, wat stoffig 
maar heel dierbaar. Wat zo prettig is aan zijn 
bespiegelingen, goede raad en vriendelijke 
wenken, is dat het een tijdloos verhaal is. Geen 
glossy met perfecte tuinen, borders zonder 
onkruid of slakken. Nee, niets van dat alles. 
De illustraties verwijzen voornamelijk naar 
historische tekeningen en schilderijen. Zijn 
verhalen zijn vooral zo vreselijk herkenbaar. In 
het essay ‘De zegen der seizoenen’ pleit Verhagen 
voor het beleven (niet zijn omschrijving) van 
de seizoenen. De winter, zo schrijft Verhagen, 
“is voor goed opgenomen in de jaarlijkse cirkel 

Het geluk 
van de tuin 

“Het ware tuinieren is de vreugdevolle overgave 

van hoofd, hart en hand aan de tuin. Hoe meer 

tuinlui (en tuinieren) hoe meer vreugde.” Aldus het 

eerste gebod van Pieter Verhagen, die zijn ideeën, 

stellingen en wenken in tien geboden voor de tuin, 

in het laatste hoofdstuk van zijn boek samenvatte. 

van het tuinbestaan (..). Temidden van de 
elkaar overlappende groeitijden der planten, het 
gedrang der bloeitijden, geeft hij een vast punt 
van kentering, van omzetting van wat was in wat 
komt, van afscheid in een belofte.” Dat komt 
toch behoorlijk in de buurt van de hedendaagse 
seasonal flower movement, die immers pleit voor 
meebewegen met de seizoenen.
Verhagen gaat ook niet voorbij aan het notoir 
falende geheugen van de tuinier in de winter. 
De stokken die de lege plekken aangeven in de 
zomerborders verliezen hun betekenis wanneer 
de catalogi van de kwekers binnenkomen. “De 
aanlokkelijke sprookjes, die de catalogi hem 
vertellen, zijn even boeiend als gevaarlijk, je 
moet er met bijzonder beleid doorheen lezen, en 
kunnen genieten van al het moois, zonder het in 
eigen tuin te begeren.”

Hoe dan ook: de raad van deze oude vriend is 
ieder seizoen welkom.

Puur geluk.

Tekst en fotografie: Anne Wolff

Bronnen: P. Verhagen (19612) Het geluk van de tuin. Een aansporing tot het zinvol tuinieren, Zwolle: 

Uitgeverij J.J. Tijl

Marinke Steenhuis (2007) Stedenbouw in het landschap. Pieter Verhagen (1882 - 1950), Rotterdam: NAi

[citaten afkomstig uit Verhagen (1961)]
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Spannende klus
Bij aankoop had de boerderij geen agrarische 
bestemming meer en was twintig jaar bewoond 
geweest door een particulier. “Toen we besloten 
er in het voorjaar van 1993 in te trekken, hebben 
wij Piet Oudolf gevraagd een ontwerp te maken. 
We wilden de buitenruimte in een keer goed 
aanpakken.” Ina vertelt dat ze met vriendinnen 
de kwekerij van Piet en Anja Oudolf had bezocht. 
“Piet’s boek ‘Droomplanten’ (1990) was net uit 
en zijn visie sprak mij erg aan. Ik had toen nog een 
kleine tuin in Den Haag, maar met de aankoop 
van ‘Schelphoek’ zag ik mijn kans schoon. Piet 
kwam kijken en presenteerde in mei 1994 zijn 
ontwerp. Daarin konden we ons goed vinden en 
Paul Castelein ging aan de slag met de uitvoering. 
Het was een spannende klus. Bij het uitgraven 
van de drinkpoel tot vijver, stond Paul als een 
dirigent aanwijzingen te geven aan de machinist. 
De nieuwe boomgaard lag er toen nog niet, dat 
was suikerbietenland.” 

Ontwerp Oudolf 
Het ontwerp van Piet Oudolf is vrijwel geheel 
volgens tekening uitgevoerd. Met strakke hagen 
van beuk kwamen er tuinkamers in plaats van 
de mestvaalt. Een pad met plantvakken tegen de 
zuidwest gevel van de boerderij, geeft toegang tot 
de bloemrijk ingerichte tuinkamers: een intieme 
terraskamer, een rozentuin en een kruidentuin 
met een klassieke inrichting. Voor de haagjes en 
bollen is Buxus gebruikt, een ‘waterput’ dient als 
verhoogde vijver in het centrum. “De betonnen 
bak herinnert aan de watersnoodramp. Boeren 
kregen die om hun vee te drenken met zoet water. 
Achter de tuinkamers zijn bosschages aangelegd, 
als windschut en voor intimiteit. Ze zijn inmiddels 
zodanig uitgegroeid dat flink snoeien nodig is.” 

‘SCHELPHOEK’, TUINKUNST  
IN HET ZEEUWSE LANDSCHAP 

In 1992 kochten Arie en Ina van der Zwan een historische boerderij op Tholen. “Vanaf het moment 
dat ik de boerderij vanaf de dijk zag liggen, was ik verrukt van de plek”, zegt Arie. “Er ging een enorme 
rust van uit. We waren zo gelukkig de boerderij te kunnen kopen en in het voorjaar van 1993 zijn we 
er gaan wonen. Voor de buiteninrichting, toen 5.000 m2, maakte Piet Oudolf het ontwerp. De latere 
uitbreiding is van de hand van Bosch Slabbers, waarbij aansluiting is gezocht met het landschap, 
natuurontwikkelingsgebied Plan Tureluur.” Zowel de tuinonderdelen als de landschappelijke aanleg, 
1,5 ha in totaliteit, worden zorgvuldig beheerd. 

Tekst en fotografie: Julia Voskuil 

De strakke beukenhaag bij de oude boomgaard 
heeft een opening die zicht biedt op de voorgevel 
met het jaartal 1792 en een enorme blazenstruik 
(Koelreuteria) bij een klein verhoogd terras. 

Landschappelijke inpassing
“Enkele jaren later lagen er plannen voor 
herinrichting van de polder, Plan Tureluur. Er 
was een mogelijkheid een hectare grond bij te 
kopen en daarvan hebben wij gebruikt gemaakt. 
Architectenbureau Bosch Slabbers vroegen we de 
nieuwe onderdelen te vervlechten met de oude en 
een ontwerp te maken dat voorzag in een goede 
inpassing in het landschap. Zo ontstonden drie 
ringen. Er kwam een nieuwe boomgaard met een 
‘keienpad’ dat wordt gemaaid en een beplanting 
met historische fruitrassen in grote maten. Die 
konden we aanschaffen van een kweker in de 
Betuwe, rassen zoals ‘Peterselieappel’ en twee 
op stam geënte moerbeien. De vruchtbomen 
waren opgekweekt voor het fruitmuseum in 
Wilhelminadorp, maar dat kwam niet van de 
grond. Ook werd een walnotenboomgaard 
aangelegd en aan de buitenrand plantten we een 
mispelbosje. Bij de dijk kwam een gemengde 
Zeeuwse haag, die golvend wordt gesnoeid. 
Snoei- en maaiwerk besteden we uit, voor ons blijft 
er dan nog genoeg over. Sommige onderdelen 
zijn best lastig. Veel riet bij de zoetwaterpoel 
bijvoorbeeld, dat het doorzicht belemmert naar 
het natuurgebied. Ook het maairegime in de 
boomgaard kost hoofdbrekens. De oppervlakte 
is te klein voor groot materieel en te groot voor 
maaien en afvoeren als bloemenweide. Alles groeit 
enorm op de klei, je moet constant bijsturen.” 
Maar bovenal genieten ze van hun creatie, die ook 
flora en fauna veel te bieden heeft.

Rechterpagina met de klok mee:
1: Zicht vanaf de dijk, met golvend 
gesnoeide Zeeuwse haag en nieuwe 
boomgaard.
2: Als terras ingerichte tuinkamer.  
3: Beukenhaag met doorzicht op 
voorgevel en grote blazenstruik 
(Koelreuteria paniculata).
4: Deze fraaie vaste plant, mon-
nikspeper (Vitex agnus-castus), werd 
graag door Piet Oudolf gebruikt. 
5: Border bij het gastenhuis. “Een 
tuinmuur, die wilde ik graag”, zegt 
Arie van der Zwan.
6: Bosschages, als windschut en 
voor intimiteit.
7: Tuinkamer, ingericht als klassieke 
kruidentuin.

Boven:
De ontwerptekening van  
Piet Oudolf (1994) is zorgvuldig 
bewaard gebleven.

- schelphoek -
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plantenliefhebbers in ons land. En Nederlandse 
kenners beschreven hen in beroemde boeken 
die de kennis over deze planten verspreidden 
in binnen- en buitenland. Plantenboeken 
waarin zoveel exotische nieuwigheden werden 
beschreven en afgebeeld, waren erg geliefd. Kon 
je niet met je planten pronken, dan toch wel met 
boeken over die planten.

Kassen
Er bestonden zeker enkele oranjerieën, maar 
die werden nog nauwelijks gestookt. Pas in 
1685 werden bijna gelijktijdig in de Leidse en 
Amsterdamse horti kasjes gebouwd. Van deze 
kweekfaciliteiten werd gretig gebruik gemaakt, 
zeker door directeur Paulus Hermann (1646-
1695). 
Op een kaart van de Leidse Hortus door Cruquius 
uit 1719 is een kasje-met-schoorsteen te zien; een 
unicum! Op dezelfde plattegrond staat nog een 
kasje. Omdat in het eerste kasje zoveel planten 
van collega’s en vrienden van Paulus Hermann 
stonden, was er nauwelijks ruimte voor de 
universitaire collecties.
Dat in Leiden in 1685 een kas werd gebouwd, heeft 
zeker te maken met de benoeming van Paulus 
Hermann tot Horti-Praefectus (directeur) in 1679. 
Hij was toen in Ceylon nog in dienst als arts van 
de V.O.C. en beloofde met het eerste uitvarende 
schip naar Nederland te zeilen. Uiteraard wilde 
hij voor de meegebrachte tropische planten een 
geschikt onderdak hebben en dat was er in Leiden. 
Tijdens zijn directoraat ontving de Leidse Hortus 
zaden van onder meer Hibiscus vitifolius, Acorus 
calamus var. versus, Momordica charantia, Crinum 
asiaticum, Andrographis echioides, Gloriosa superba 
en van Cinnamomum zeylanicum, de echte kaneel. 
Deze laatste hield het in onze winters echter niet 
vol. Sommige gewassen belandden rechtstreeks 
in de Leidse Hortus, andere planten kwamen 
in Leiden via bekende verzamelaars als Gaspar 
Fagel en Hieronymus van Beverningh of uit de 
Amsterdamse Hortus van de directeuren Jan 
Commelin en zijn neef Caspar die hem opvolgde.
Alle in planten geïnteresseerde personen kenden 
elkaar en ruilden bollen, knollen, planten en 
zaden. Zij waren allen plantenverzamelaars en 
-kwekers van formaat.

Al heel vroeg was de Hortus in Leiden, de oudste botanische tuin 

van Nederland (1594), toonaangevend in het verzamelen van 

bijzondere planten uit verre landen. 

Plantenboeken
Helaas overleed Hermann al in 1695 en we weten 
niet hoe het zijn planten is vergaan. Zijn boeken 
zijn wel bewaard gebleven. In de eerste plaats 
een uitgebreide catalogus van de planten in de 
Leidse Hortus uit 1687 en zijn werk ‘Paradisus 
Batavus’, verder een collectie gedroogde planten: 
‘Musaeum Zeylanicum’ uitgegeven in 1717, dus 
lang na zijn dood. Juist dit herbarium dat de jonge 
Carl Linnaeus onder ogen kreeg tijdens zijn verblijf 
in Nederland van 1635 tot 1638, inspireerde hem 
tot het publiceren van zijn boek ‘Flora Zeylanica’ 
in 1747.

Vooral het boek ‘Hortus Malabaricus’ van 
Hendrik Adriaan van Rheede tot Draakestein, 
gouverneur van Malabar in India, zou een grote 
invloed hebben op de interesse en kennis van een 
aantal zeer belangrijke, rijke plantenliefhebbers, 
zowel in als buiten ons land. De uitgave werd 
in Amsterdam gepubliceerd tussen 1678 en 
1693. Zowel Hermann als Van Rheede schreef 
meerdere boeken, die veel indruk maakten op rijke 
Hollandse plantenliefhebbers in de Gouden Eeuw.
De ‘Hortus Malabaricus’, het boek waarvoor 
Hendrik Adriaan van Rheede tot Draakestein 
dertig jaar planten verzamelde, bevat een grote 
hoeveelheid planten van de Malabaarse kust in 
het zuidwesten van India. 
Het was een van de belangrijkste en meest 
invloedrijke boeken waarin planten werden 
genoemd en afgebeeld als Cocos nucifer, Zingiber 
officinale, Curcuma longa en Tamarindus indica. In 
de Gouden Eeuw exotische noviteiten waarmee 
botanische tuinen en rijke plantenverzamelaars 
graag pronkten; nu zijn ze algemeen bekend en 
nog steeds te bewonderen in tropische kassen.

Tekst: Carla Teune

Bananenplanten; zo’n hoge, slanke plant wilde men graag in de collectie. Bron: Hen-
drik Adriaan van Rheede tot Draakestein, ‘Hortus Malabaricus’.

- plantenintroducties -

De invloed van plantenintroducties 
uit Zuidoost-Azië in Nederland 

Carla Teune volgde ‘Huis te Lande’, de middelbare tuinbouwopleiding 
in Rijswijk en werkte in het Arboretum Kalmthout (België) waar zij 
veel leerde van Jelena de Belder. Sinds 1967 werkt zij in de Hortus 
Botanicus Leiden, de laatste jaren voor haar pensionering als 
hortulanus. Zij maakte reizen naar China en Japan om wilde planten 
te bekijken en te fotograferen. Daarmee begeleidt zij lezingen, ook 
over andere tuinbouwkundige onderwerpen.

De introductie van planten uit Zuidoost-Azië begin zeventiende eeuw in ons land, was lastiger dan 
die van Kaapse planten die in die tijd met scheepsladingen binnenkwamen. De lange reis deed geen 
goed aan de planten, net als het feit dat het planten uit tropische gebieden betrof en men nog niet 
beschikte over kassen. De winters waren extreem koud - het was immers de Kleine IJstijd. Toch zijn er 
veel exotische planten gekomen en gebleven. Zij verrijkten de botanische tuinen en collecties van rijke 
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- campagne periodieke schenking -- hampton court -

Inzichten verspreid
Een van de eerste boeken ‘Den Nederlandtsen Hovenier’ (1669) van Jan 
van der Groen beïnvloedde Prins Frederik Hendrik in de zeventiende 
eeuw. Via zijn veelal in Duitsland wonende adellijke dochters verspreidden 
zijn ontwerpideeën zich daar naartoe. Zij introduceerden in hun 
tuinen renaissancevormen met centrale middenas: een brede laan met 
Buxusparterres, op centrale kruisingen fonteinen, loofgangen langs de 
parterres en beelden met een vaak mythologische betekenis van Apollo, 
Diana en Mercurius.

Toen Willem III, stadhouder van de Nederlanden en koning van Engeland en 
Ierland, tussen 1689 en 1691 in Hampton Court in Londen zijn tuinwensen 
concretiseerde, bracht hij de ideeën opgedaan in zijn vele Nederlandse tuinen 
met zich mee. Zo ontstond de Privy Garden, een kleine ommuurde tuin met 
bloembedden, gras en hoogteverschillen, die onlangs is gerestaureerd met 
behulp van Nederlandse vaklieden. In 1701 werd ‘gazon coupé’ aangelegd; in 
gras uitgespaarde figuren.

Samen met Kitty de Smit-Kremer, bestuurslid van de Nederlandse 
Tuinenstichting, schreef ik in 1988 het boek ‘300 jaar na de troonsbestijging 
van Willem III in Engeland’, over de wederzijdse beïnvloeding tussen Engeland 
en Nederland op het gebied van tuinstijlen. De Nederlandse invloed bestond 

Ondanks de economische crisis houdt de NTs 
zich goed staande. Maar met meer geld kunnen 
we een extra impuls geven aan het in stand hou-
den van bijzondere tuinen en parken en kunnen 
we onze stichting voor de toekomst veilig stellen. 
U, als trouwe donateur, kunt hieraan bijdragen.

Geef meer geld voor groen, zonder dat het 
u een cent extra kost
Hierbij helpt de politiek ons een handje: dankzij 
de nieuwe regels voor periodiek schenken, kunt 
u nu uw gift veel gemakkelijker dan voorheen 
volledig aftrekbaar maken. U hoeft namelijk geen 
kostbare notariële akte meer te laten opmaken 
wanneer u periodiek wilt schenken. 
Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 52% van 
uw donatie van de fiscus terugkrijgen. Door dit 
belastingvoordeel kunt u nu jaarlijks veel meer 
aan de NTs schenken zonder dat het u meer kost. 
De enige voorwaarde is dat u minimaal gedurende 
een periode van vijf jaar schenkt. U geeft dus 
meer, terwijl het u niets extra kost. En zo ontvangt 
de NTs tot meer dan het dubbele van uw netto 
gift. U hoeft alleen een formulier in te vullen. De 
NTs regelt de rest. Wie wil dit nu niet?

Donatie omzetten in periodieke schenking
De NTs gaat de komende periode al haar 
donateurs verzoeken hun jaarlijkse of vijfjaarlijkse 
donatie om te zetten in een periodieke schenking. 
Bij het betaalverzoek voor 2015 ontvangen alle 
donateurs een verzoek om hierop over te gaan. 

Nu al overstappen? Meer weten?
Bij dit Tuinjournaal treft u een folder aan over 
periodiek schenken met daarbij een volmacht die 
u kunt invullen en opsturen. De informatie staat 
ook op onze website. Voor al uw vragen over 

In het recent uitgekomen boek van de Duitse auteur Kerstin Walter, ‘Gartendesigner - Stilvolle 
Gärten der besten Planer Europas’, komen tussen coryfeeën uit vele landen ook drie Nederlandse 
tuinontwerpers voor: Mien Ruys, Piet Oudolf en ondergetekende. Het laat zien dat we meetellen, 
iets wat al eeuwenlang het geval is.

Tekst: Arend Jan van der Horst

onder meer uit de aanleg van tuinen die sterk 
lijken op de tuinen van Paleis het Loo; parterres 
met Buxus, fonteinen in bassins, cascades en 
veel lanen. Queen Mary’s verzamelingen van 
bijzondere planten maakten de bouw van kassen 
noodzakelijk. Nederland werd een uitvoerland van 
lindebomen, hulst en Taxus.

In heel Engeland en Ierland vond de Dutch 
Garden style navolging en gelukkig zijn nog vele 
voorbeelden bewaard gebleven, die men kan 
bezoeken. Er is nog veel te zien in Engeland en 
Ierland van deze tuinen in de stijl van Willem III. Ik 
bezocht ze samen met de Garden History Society 
en auteurs en tuinexperts van beide landen. 

Eeuwen later exporteren we opnieuw belangrijke 
Nederlandse tuinideeën, in de vorm van de Dutch 
Wave, weer beroemd, zo een traditie van planten 
en vormgevoel doorgevend die al veel inspirerends 
heeft voortgebracht.

NEDERLANDSE TUINARCHITECTUUR 
AL EEUWEN INSPIREREND

De Privy Garden: Nederlandse invloeden op Engelse tuinen. Fotografie: Jim Linwood ‘GEEF MEER OM GROEN’
Campagne periodieke schenking aan de NTs

De Nederlandse Tuinenstichting heeft de afgelopen jaren veel 

inspanningen geleverd voor het beschermen en in stand houden 

van groen cultureel erfgoed. Met, zoals u weet, veel goede resultaten. 

periodiek schenken en de fiscale voordelen kunt 
u contact opnemen met Suzanne Kooij via ons 
bureau. Zij staat u met raad en daad terzijde. Via 
de website, de NTs-nieuwsbrief en ons komende 
betalingsverzoek zullen wij u verder infomeren 
over de periodieke schenking en de NTs.

Geef meer om groen en help de NTs meer te 
bereiken. 

Tekst: Suzanne Kooij
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zonder periodieke schenking

€ 33

uw schenking

u schenkt  

€ 80
en betaalt 

€ 47

uw schenking

u schenkt  

€ 47
en betaalt 

€ 47

nts

nederlandse 
tuinen stichting  

krijgt

€ 80

nts

€ 150

nederlandse 
tuinen stichting 

krijgt

€ 47

periodieke schenking

belastingdienst
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otc
open tuinen
commissie

Na lang plannen maakte ik tegen 1979 - we woonden al sinds 1968 in 
Maarssen - een begin met de aanleg van onze tuin: een leeg vierkant van 
900 m2 omringd door gammele bakstenen muren. 

Heel overzichtelijk, maar overzichtelijk was niet wat ik wilde. Ik verlangde 
naar een tuin die me zou blijven uitnodigen om te ontdekken, het huis uit te 
komen. Niet ingewikkeld, maar ook niet keurig in compartimenten verdeeld. 
Hij moest vloeiende overgangen hebben om het oog te laten dwalen - en 
ik moest het allemaal zelf bedacht hebben. Daarom was ik zuinig met 
tuinbezoek en beeldmateriaal. En om het allemaal nog makkelijker te maken: 
ik wist hoegenaamd niets van de praktische kanten van het tuinieren - aanleg, 
plantmateriaal, mogelijkheden. Ik was groener dan mijn gras ooit geweest is.

Maar in 1979 tekende ik mijn plattegrond, die nooit noemenswaardig 
veranderd is. Een vrijwel onzichtbare indeling in vieren, waarvan slechts 
één kwart, de moestuin, wordt aangegeven door een meidoornhaag; een 
beplantingsvoorkeur voor fruitbomen en bessenstruiken omdat het huis 
‘De Boomgaard’ heet, en drie manieren om de tuin in te lopen en te kijken 
vanwege de drie kamers aan de achterkant. Losgemaakt van de Zeitgeist 
stond ik mezelf nu toe om bij anderen te gaan kijken en vele, vele boeken 
aan te schaffen. 

Huis De Boomgaard, Loekie Schwartz, Herengracht 22, 3601 AM Maarssen. 
Tel. 0346 562 778; email: loekie.schwartz@xs4all.nl

De ommuurde tuin heeft borders met veel ijle bloemen in zachte tinten, 
afgewisseld met sterke accenten. In het voorjaar veel stinzenplanten. Deze tuin 
staat al 20 jaar in onze gids (zie pagina 56)!

Tuin nr. 165 in de Open Tuinen Gids 2014. Geopend voor donateurs gratis op 
afspraak. Entree € 4 incl. koffie/thee en rondleiding.

Wat mij inspireerde bij de aanleg van mijn tuin

Tekst en fotografie: 

Loekie Schwartz

aangekruiste en geannoteerde boekjes uit mijn 
hele verzameling. En ik ontdekte ook de in 1980 
opgerichte Nederlandse Tuinenstichting, door 
de boeken ‘Tuinen in Nederland’ (1982), en later 
‘Stadstuinen in Nederland’. 

Schrijven over tuinhistorie
Eind 1987 vroegen Mien Ruys en Rosette 
 Zandvoort me in de redactie van het tijdschrift 
‘Onze Eigen Tuin’. Als uitgevers gingen wij elk 
jaar naar de Frankfurter Buchmesse. Op zoek 
naar de nieuwste tuinboeken trof ik de stand van 
Uitgeverij Terra uit Zutphen. Rob Demaree, de 
uitgever, vertelde me dat Mien Ruys iemand zocht 
die iets wist van tuinen en ook van uitgeven. Hij 
zou me aanbevelen. Het duurde weliswaar een 
aantal jaren, maar eindelijk kwamen beide dames 
op verkenningsbezoek en werd ik aangenomen. 
Alweer: een inspiratie. Wat heb ik daar veel 
geleerd, en wat kreeg ik een vrijheid.
Mijn afgebroken studie kunstgeschiedenis 
 bepaalde bij het schrijven mijn focus: tuin historie, 
een vakgebied in opkomst. Twee auteurs die 
Ploegsma in 1979 uitgaf, inspireerden me zeer: 
Christopher Thacker met ‘Tuinen door de eeuwen 

Hoe doen anderen dat?
In 1982 kwam het boek ‘Met mijn tuin in de 
wolken’ uit. Dat was een inspirerend moment. 
Teksten van trotse tuinbezitters verzameld door 
An Rutgers van der Loeff met foto’s van Marijke 
Heuff. Er stonden tuinen in van mensen die ik 
kende. Het boek had een reuzenoplage en werd 
‘Boek van de Maand’ in april. Wat had ik daar 
graag in gestaan!
Ik werd wat minder eigenwijs toen ik zag hoe 
anderen tuinierden, en kreeg door dat je bij een 
huis uit 1725 niet alle speling had. Mijn gevoel 
voor historie werd aangewakkerd door bezoeken 
aan de open particuliere tuinen van Walenburg 
in Neerlangbroek (begonnen in 1965) en Poort 
Zuylestein in Leersum (1960), die me bovendien 
een onstuimige verliefdheid op oude rozen 
bezorgden. Een vriendin (die wel in ‘De wolken’ 
kwam), vertelde me van rozenkweker Belle Epoque 
in Oostvoorne. Hun gebrocheerde catalogusjes uit 
1979 en 1980 zijn beslist de meest stukgelezen, 

heen’, en Marja Roscam Abbing met ‘Rozengeur 
en zonneschijn’. John en Janet Marqusee van 
 Paddington Press in Londen, gaven me Anthony 
Huxley’s ‘An illustrated history of gardening’, 
uitgegeven samen met The Royal Horticultural 
Society.

Niet lang nadat ik bij ‘Onze Eigen Tuin’ was 
aangetreden - was het in 1990? - kreeg ik nog 
een verkenningsbezoek: mevrouw André de la 
Porte kwam kijken of mijn tuin geschikt was 
voor opname in de Open Tuinen Gids. En dat 
gebeurde. Naast mijn tuindeur hangt het bordje 
van de Nederlandse Tuinenstichting, en daar ben 
ik nog altijd, zoals de Belgen zeggen, zeer fier op!

Gezicht op de tempel. De slingerende 
meidoornhaag met hoogteverschillen geeft 
volume zonder veel plaats in te nemen.

Met de klok mee:
Het portret van de familie 
Tulp: van ‘Clusiana’ tot 
‘Marilyn’.

Loekie Schwartz: Inspiratie 
door boeken te lezen en 
tuinen te bezoeken.
Foto: Lietje de Vree

Gezicht op de tempel 
halverwege de tuin.

Moestuin binnen de 
meidoornhaag.

Een boerentuintje met beeld-
jes van de vier seizoenen 
vormt het uitzicht uit de 
rechter achterkamer.

- open tuinen commissie -
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- monumentencommissie -mc
monumenten
commissie

Geschiedenis van Landgoed Bredius 
Landgoed Bredius is begin negentiende eeuw ontstaan door aankoop en ontwikkeling van gronden 
door de familie Bredius. Er werd een gemengd agrarisch bedrijf uitgeoefend. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd het een belangrijk fruitteeltbedrijf. De hoogstamfruitboomgaarden vormen nog 
steeds het hart van het landgoed.
De familie Bredius bouwde onder meer Hofstede Batenstein met schuur en de Villa Rijnoord met 
theekoepel. Deze gebouwen zijn alle als rijksmonument aangemerkt. en alle rijksmonumenten. De 
hofstede is helaas enkele jaren geleden afgebrand en het wachten is op herbouw. De inrichting van het 
landgoed is vrijwel geheel bewaard gebleven en laat ook nu nog bijzondere elementen zien, zoals de 
typerende water- en zichtlijnen, de hoogstamboomgaarden, de weiden, oude lanen en boomgroepen, 
en het slingerbos. 
Rond 1970 is het landgoed door onteigening eigendom geworden van de gemeente, die het landgoed 
‘Park Bredius’ noemde en openstelde voor publiek. Er waren plannen om een deel van het park aan te 
wenden voor bebouwing. Zowel in die periode als daarna zijn er steeds organisaties geweest die zich 
hebben ingezet voor het behoud van het landgoed.

Toekomst
In maart 2014 is de Stichting Landgoed Bredius opgericht die zich onder meer ten doel stelt de 
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken.
De gemeente Woerden staat achter de voorgenomen plannen. Dit heeft ertoe geleid dat met  ingang van  
1 januari 2015 onderhoud en beheer van het landgoed worden overgedragen aan de  stichting. Fasegewijs 
worden nieuwe projecten aangepakt: zoals herstel en versterking van de  hoogstamfruitboomgaarden, 
de aanleg van een historische moes- en pluktuin en een natuurspeelplek. De historische moes- en 
pluktuin wordt tevens een plek voor ontmoeting en  uitwisseling van kennis, en voor dagbesteding 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en leer-ervaringsprojecten voor scholieren. Landschaps-
adviseur Luc van Dam heeft het ontwerp gemaakt, rekening houdend met de historische verkavelings-
structuur van het landgoed.

Inmiddels zijn al meer dan honderd vrijwilligers betrokken bij het onderhoud van het landgoed, het 
inventariseren van flora en fauna en het geven van milieu-educatie en natuurexcursies. Vanuit de 
Woerdense samenleving is er veel sympathie en steun voor het burgerinitiatief. Inwoners van Woerden 
kunnen straks weer trots zijn op ‘hun’ landgoed.

Meer informatie: www.landgoedbredius.nl.

Tekst en fotografie: 

Hanny van der Heide

Boven: Theekoepel bij villa 
Rijnoord.
Onder, links: De boomgaarden 
vormen nog steeds het hart van 
het landgoed.
Rechts: De statige negentiende-
eeuwse villa Rijnoord. Bron: 
Streekarchief Rijnstreek en 
Lopikerwaard 

Het Brediuspark in Woerden, van oudsher een waardevol historisch landgoed, dreigde te 

vervallen als gevolg van onvoldoende kwalitatief onderhoud. Verwaarlozing van het park was 

aanleiding tot het ontstaan van het Burgerinitiatief Brediuspark, een initiatief van veertien 

voornamelijk natuur- en cultuurhistorische organisaties en betrokken burgers. 

Onder de genodigden bevond zich NTs-voorzitter 
Beline Geertsema-Key. Voor de financiering van 
dit project tekenden de provincie Zuid-Holland 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het belang van deze feestelijke opening, waarbij 
veel publiek aanwezig was en ook de pers, is dat 

Restauratie brug Oud Poelgeest

BEHOUD LANDGOED BREDIUS

De leden van het Burgerinitiatief hebben gezamenlijk - onder begeleiding van de Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij en Arcadis - gewerkt aan een toekomstvisie op het park: ‘Landgoed Bredius, 
Een Paradijs in de Stad’. Hierin is een voorstel gedaan voor herstel van de landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden,  uitbreiding van educatieve en recreatieve functies en toevoeging van maat-
schappelijke functies. Hanny van der Heide van de Monumentencommissie van de NTs is vanaf het 
begin nauw betrokken geweest bij de planvorming.

De heren Waaijer en Dessing 
tijdens de openingshandeling.

historische tuinen weer eens in het zonnetje wor-
den gezet. Publiciteit is nu eenmaal belangrijk 
om historische tuinen en landgoederen te pro-
pageren. Dankzij deze publiciteit heeft omroep 
Max in oktober 2014 aandacht besteed aan dit 
heuglijke feit.

De brug van kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest (1890) is na vele jaren 
gerestaureerd. Op uitnodiging van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, 
voorzitter mevrouw H.J.Volker-Dieben, is de brug begin september 
op feestelijke wijze geopend door de burgemeester van Oegstgeest 
de heer J.Waaijer en de heer R. Dessing, directeur Stichting Kastelen 
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). 

Tekst en fotografie: Joost Gieskes
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Tekst: Michiel Plomp,  

Beline Geertsema en Anne Wolff

Fotografie: Julia Voskuil

zaterdag 30 augustus 2014

het onbekende drenthe

Vanaf station Meppel fietsten NTs-donateurs op 30 augustus naar Ruinerwold, 
verwachtingsvol over wat het onbekende Drenthe hen zou brengen. 
De excursie stond in het teken van de minder bekende veenlandschappen 
van Drenthe. Anne Wolff, landschapshistoricus en werkzaam aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen, hield een boeiend betoog over de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied rondom Ruinerwold. Veelal wordt 
gedacht dat het landschap onveranderlijk is, maar Anne vertelde dat het 
is ontstaan door ingrijpen van de mens. Het verkavelde landschap is nog 
steeds goed zichtbaar op de Dokter Larijweg. 
‘s Middags fietsten we naar De Luie Tuinman, een tuin met een fraaie 
aaneenschakeling van tuinkamers met ieder een eigen sfeer. Vooral 
het schaduwgedeelte met mooie grote groepen maakte veel indruk. 
Vervolgens reden we langs bloeiende heidevelden en door fraaie bossen. 
Het lijkt allemaal heel natuurlijk en oud maar ook hier, vertelde Anne, zijn 
landschapsontwerpers aan de slag geweest. In Koekange bezochten we de 
prachtige tuin van Joke Kuiperij, met veel mooie plantencombinaties en 
kleurencomposities. Een mooie afsluiting van een heerlijke fietstocht langs 
tuinen en landschappen, met als leidraad een goed inhoudelijk verhaal.

zaterdag 13 september 2014

twee landgoederen rond de belgisch-

nederlandse grens

Jorissenhoeve in Schijf
De lay-out en de beplanting van de tuin van de Jorissenhoeve is door 
tuineigenaar Ineke Lambregts zelf bedacht. Vanwege haar röntgenachtergrond, 

geslaagde nts-excursies in 2014  
en aankondigingen 2015

is ze gefascineerd door vakjes en orde. Man en 
kinderen zijn intensief betrokken bij de tuin. 
Zo onderhoudt de 25-jarige zoon - derdejaars 
rechtenstudent - de moestuin en verzorgt ook hij 
een enthousiaste rondleiding. Onvoorstelbaar dat 
het gezin hier pas vier jaar woont!

Kenmerkend voor de tuin is de sympathieke mani-
er waarop historische en nieuwe elementen zijn 
geïntegreerd en hoe de tuin aansluit bij het omrin-
gende landschap. Met een moestuin, vloeiweide 
en blusvijver is de klassieke erf  structuur aange-
houden. Bij het karakter van de boerderijtuin pas-
sen de strakke bedden met Dahlia, Aster en Phlox, 
afgeschermd door heggen van goudrenetten, 
kweeperen en meidoorn. Subtiele kleurencombi-
naties, zoals Sphaeralcea met oranje Dahlia’s en 
grijs-blauwe Perovskia, en bijzondere plantenkeuz-
es tillen dit echter naar een hoger plan. 

Hemelrijk in Essen
Het landgoed Hemelrijk in Essen, België, is sinds 
1960 privé-eigendom van de familie De Belder. 
Het werd aangelegd door de broers Georges en 
Robert de Belder, diamantairs te Antwerpen en 
Roberts vrouw de beroemde  Jelena de Belder-
Kovacic. Alle drie waren ze gepassioneerde 
planten- en bomenliefhebbers. Behalve Hemelrijk 
bezaten ze ook het nu openbaar toegankelijke 
Arboretum in Kalmthout. De landschappelijke 
aanleg van de tuinarchitecten John Bergmans en 
Russell Page in combinatie met de bijzondere 
beplanting, een tikje vanné, gaven het park iets 
mysterieus.  

De schitterende, internationaal toonaangevende 
collecties van onder andere Rhododendron, 
Cryptomeria, Hamamelis, Coniferae en Prunus 
kwamen tot leven door de bijzonder enthousiaste 
rondleidsters. Her en der bloeiden fraaie 
Hydrangea’s. Bijzondere elementen waren 
de ommuurde binnentuin, de in het gras 
uitgespreide façade van een Antwerps stadshuis 
en de intrigerende houtstapelingen door de hele 
tuin. 

Twee volle dagen tuinplezier langs de Belgische grens: met een 
comfortabele touringcar rijden we door het fraaie Vlaanderen. 
Daarbij bezoeken we tuinen in Axel, Ertvelde, Oostkerke (bij 
Damme) en Retranchement. Hele bijzondere particuliere 
tuinen, waaronder het nog privé bewoonde kasteel Oostkerke, 
openen voor ons hun deuren. We zullen fraaie tuinen zien van 
bekende Nederlandse en Belgische tuinarchitecten zoals Arend 
Jan van der Horst, Erik de Waele, Mien Ruys en Chris Ghyselen.

De kosten voor deze bijzondere excursie bedragen € 350,- op 
basis van een tweepersoonskamer; €  420,- op basis van een 
eenpersoonskamer. Voor meer informatie en aanmelden: 
www.tuinenstichting.nl.

Excursies in 2015: Zaterdag 4 juli: De groene culturele 
historie van het stroomgebied van de Neder-Rijn en de 
Veluwezoom (landgoed Zuylestein, Huis ten Halve en de 
‘nieuwe’ buitenplaats Remmerstein).
Zaterdag 12 september: Onverwachte historische en religieuze 
oases in Sittard.
Meer informatie volgt in het maartnummer van het Tuinjournaal.

De Jorissenhoeve  en de borders van de Jorissenhoeve.

Rechts: De landschappelijke aanleg van Hemelrijk.

Onder: Solitaire boom op Hemelrijk.

De bekende tuin van 
Sarina Meijer- 
De Feijter in Axel. 
Fotografie: 
Sarina Meijer

Lustrumexcursie 4, 5 en 6 juni 2015
Tuinen in Zeeuws-Vlaanderen en België
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- bergmans en page -

Ingram waren daarbij betrokken. De International 
Dendrological Society is nog steeds een platform 
voor kennisuitwisseling over houtige planten. 
Bergmans voerde de redactie van de eerste 
uitgave van het tijdschrift van de IDS. 

Van kwekerij naar arboretum
Robert en Georges de Belder vroegen John 
Bergmans in 1953 om een ontwerp te maken voor 
de transformatie van een door hen aangekochte 
kwekerij tot een landschappelijk wandelpark 
voor hun collectie bomen en struiken. Twee jaar 
later werkte ook Jelena, de vrouw van Robert, vol 
enthousiasme mee aan de ontwikkeling van het 
park, dat uitgroeide tot het bekende Arboretum 
Kalmthout. Bergmans kwam regelmatig op 
werkbezoek. Daniel de Belder, zoon van Robert en 
Jelena en met zijn zus Diane de huidige eigenaar 
van Hemelrijk, herinnert zich de regelmatige 
bezoeken van een vriendelijke man in een 
driekwart regenjas, die altijd met de trein reisde. 
Ook Simon Doorenbos, directeur van de Haagse 
Plantsoenendienst, kwam vaak langs en schonk 
planten aan het arboretum.

Landschappelijke stijl
John Bergmans ontwierp voor de familie De Belder 
ook het park voor het landgoed Hemelrijk, dat in 
eerste instantie aangekocht werd om de explosief 
groeiende plantencollectie een plek te geven. 
Uit de jaren 1961-1963 zijn twee ontwerpen van 
Bergmans bekend. Hemelrijk werd in dezelfde 
landschappelijke stijl ontworpen als Kalmthout 
met slingerende paden, vijvers met een bruggetje 
en afwisseling door het strategisch plaatsen van 
boom- en struikgroepen. Enkele bomenlanen van 
de oorspronkelijke structuur bleven gehandhaafd. 
Bergmans adviseerde zijn opdrachtgevers zestien 
jaar lang.

Eind jaren zestig kwam de Engelse 
landschapsarchitect Russell Page2 langs en 
bleef. Jelena de Belder was gefascineerd door 
de artistieke benadering van Page. Zij schrijft in 
ieder geval vol bewondering in ‘Herinneringen 
aan Page’3: “Hij tekende veel schetsen, plannen 
en suggesties voor Kalmthout en voor Hemelrijk, 
niet alleen voor de tuinen maar ook voor de 
gebouwen. Wij volgden bijna al zijn suggesties, 
en als we ze niet volgden hadden we er soms later 
spijt van. Als tuiniers aarzelden we soms tussen 
vele mogelijkheden, om een geschikte plaats 
te vinden voor elke onweerstaanbare plant die 
we impulsief gekocht hadden. Maar hij had een 

Johanna Schüürmann-Karssen, kunsthistorica en Marianne van Lidth de 
Jeude, landschapsarchitecte, doen voor de Stichting BONAS (Bibliografieën 
en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen) 
onderzoek naar de tuinarchitect John Bergmans. Het archief van Bergmans is 
ondergebracht bij de Speciale Collecties van Wageningen University.

Bergmans en Page: adviseurs 
voor Kalmthout en Hemelrijk

gevoel en een ervaring die zonder aarzeling de 
juiste plaats aanwees. Hij bezat een fabelachtig 
gevoel voor de sfeer van een landschap, voor het 
inschatten van een potentieel ervan zonder zich 
door het bestaande te laten beïnvloeden.”

John Bergmans ontwierp zijn parken over het 
algemeen in de landschapsstijl. Die parken 
vormen een eenheid op zich en zijn met dichte 
bosschages van het omringende landschap 
afgesloten. Page werkte binnen het parklandschap 
van Bergmans verder, voegde daar elementen 
aan toe en betrok het omringende agrarische 
landschap door middel van vista’s. 
De twee tuinarchitecten legden de basis voor 
het park van Hemelrijk, dat door de hand 
van de makers en huidige eigenaren werkelijk 
buitengewoon geworden is.

1  John Bergmans (1892-1980) was tuinarchitect en een groot 

plantenkenner. Hij schreef boeken als ‘Vaste Planten en Rots-

heesters’ (1924) en ‘De Tuin bij het Huis’ (1936) en publiceerde 

meer dan duizend artikelen in vakbladen.

2  Russell Page (1906 -1985) schreef onder andere ‘The Educa-

tion of a Gardener ’(1994).

3  Adriaenssen, Diane, Jelena en Robert de Belder, 2005, per-

soonlijk document.

In september organiseerde de NTS een excursie naar het landgoed Hemelrijk in Essen (België) 

van de familie De Belder. Interessant is dat zowel de Nederlandse tuinarchitect John Bergmans als de bekende 

Engelse landschapsarchitect Russell Page ontwerpen maakte en beplantingsadviezen gaf voor Hemelrijk en 

Arboretum Kalmthout, eveneens eigendom van de familie De Belder. In 2015 publiceren de NTs en de Stichting 

BONAS samen een tuinhistorische studie over John Bergmans. In dit Tuinjournaal krijgt u alvast een voorproefje.

De broers Robert en George de Belder en John Bergmans1, de latere 
ontwerper van hun Arboretum te Kalmthout en van hun landgoed Hemelrijk’ 
te Essen (België), waren bevriend. In 1952 richtten zij samen de International 
Dendrological Society (IDS) op. Ook de boomkweker Pierre Lombarts uit 
Zundert, Dick van Hoey Smith van het arboretum Trompenburg in Rotterdam, 
Simon Doorenbos, directeur van de Haagse Plantsoenendienst, de botanica  
dr. Johanna Went, de Engelse botanici Harold Hillier en Captain Collingwood 

De vijver op landgoed 
‘Hemelrijk’, ontworpen 
door tuinarchitect 
John Bergmans in 1963. 
Fotografie: 
M. van Lidth de Jeude

Ontwerp van John Berg-
mans voor het arboretum 
te Essen (B), december 
1963. Bron: Library 
University Wageningen, 
Special Collections. 
25.589.02

Tekst: Johanna Karssen-Schüürmann en Marianne van Lidth de Jeude
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bestuur nts
Beline Geertsema-Key, voorzitter, Hein Krantz, vice-voorzitter, vacature: 
secretaris, Gea de Groot-Op den Brouw, juridische zaken/penningmeester, 
Robertien Aberson, project Sociaal Tuinieren, Emilie Horst-Goossens, public 
relations, Annemiek Tromp, monumentencommissie

monumentencommissie 
Annemiek Tromp, voorzitter, ChristieWeduwer, secretaris, Piet Bakker, 
Henk Barkhof, Jan-Willem Edinga, Hanny van der Heide, Mariël Kok, 
Carla Scheffer, Willem Verhoeven

excursiecommissie 
Michiel Plomp, voorzitter, Hetty Benschop, Marjorie Gisolf, Roswitha Kleipool-
De Regt, Ysk Vondeling, Anne Wolff, Lisette van Zandvoort-Gerritsen

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

publicatiecommissie
Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter en Honey Wolff

redactiecommissie 
Marian Lenshoek, hoofdredacteur, Korneel Aschman, Martje van den Bosch, 
Emilie Horst-Goossens, Ronald van Immerseel, Éva Kovács, Anne Wolff

commissie sociaal tuinieren
Suzanne Kooij, projectleider,  Robertien Aberson, Michaël Bakker,
Natascha Béguin, Beline Geertsema-Key, Marilies Jacobs  

       

commissie website
Suzanne Kooij, Hanneke Jelles

bureau nts
Suzanne Kooij, hoofd bureau, Josje Engel, Ellen Kickhefer
Het bureau van de NTs is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 10-13 uur.  

rapporteurs monumentencommissie
GRONINGEN - Stieneke van der Wal, FRIESLAND - Rita Mulder-Radetzky DRENTHE - Thea 
Brouwer, OVERIJSSEL - vacature GELDERLAND - Henk Barkhof, Hanny van der Heide, 
UTRECHT - Fabienne Hellendoorn, Mariska de Boer, Lia Copijn-Schukking NOORD-

HOLLAND - Piet Bakker, Bram de Vries, NOORD-HOLLAND/ AMSTERDAM - Juliet Oldenburger, 
ZUID-HOLLAND / ROTTERDAM e.o. -Anne Mieke Backer, ZUID-HOLLAND / DEN HAAG E.O. - Joost 
Gieskes, ZUID-HOLLAND OVERIG - vacature NOORD-BRABANT - Willem Verhoeven en Carien 
van Boxtel ZEELAND - Nelleke van der Feltz-van Heumen, LIMBURG NOORD - INCL LAND VAN 

CUIJK EN RIJK VAN NIJMEGEN - Anneke Meijsen, LIMBURG MIDDEN - Fon Habets, LIMBURG ZUID 
- Mauk Driessen 

colofon
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- recensies -

Jekyll’s groene publieke ruimte

De Leidse Lustwarande

Teks: Leslie Leijenhorst

bkn
recensies

Henk Rijken promoveerde alweer ruim een decennium geleden aan de 
Rijksuniversiteit Leiden op de geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en 
buitenplaatsen rondom Leiden in de periode tussen 1600 en 1800. ‘De Leidse 
Lustwarande’ is een bewerking van zijn proefschrift. Voor deze uitgave zijn tal 
van nieuwe foto’s gemaakt, die het boek samen met de vele prenten, schetsen 
en andere oude afbeeldingen ook een bladerboek maken.
De omgeving van Leiden leende zich uitstekend voor het stichten van 
buitenplaatsen. Vooral in de Gouden Eeuw, toen Leiden een welvarende stad 
was, verrezen in de duin- en bosgebieden talrijke buitens. Rijken onderzocht 
hoe de tuinen bij deze buitenplaatsen waren aangelegd. Van ruim zeventig 
buitenplaatsen, waarvan de gronden nu binnen de gemeentegrenzen van o.a. 
Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude en Lisse vallen, beschrijft hij de 
tuinarchitectuur. Ook de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de buitenhuizen 
wordt behandeld. Verder zijn er korte hoofdstukken gewijd aan de schilders 
van het landschapspark, prenten en hofdichten, de geometrische tuinkunst 
en de vrije natuur. De studie is niet alleen in regionaal-historisch opzicht 
belangwekkend; door het grote aantal beschreven tuinen levert Rijken evenzeer 
een respectabele bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse tuin- 
en landschapsarchitectuur. 
Het boek is met maar liefst 350 illustraties beslist rijk geïllustreerd te noemen. 
Jammer dat het lettercorps wat klein is.

De Leidse Lustwarande
Auteur: Henk Rijken, Uitgever: Primavera Pers, ISBN: 978 90 5997 018 2
Pagina’s: 424 pp., Prijs: van € 39,90 voor € 19,50 (laatste exemplaren!!)

15% korting op alle artikelen 
De gehele dag (9.30-16.00 uur) hebben alle NTs-donateurs op 
vertoon van hun donateurspas 2014 15% korting op alle  
artikelen (behalve kassen, al afgeprijsde artikelen en boeken)  

Workshop Gereedschapsonderhoud  
(9.30-12.00 uur) 

voor € 27,50 (ipv  € 35,00).  
 
Max. 5 stuks meegenomen ongemotoriseerd gereedschap 
leren onderhouden en slijpen. Min. aantal deelnemers per 
workshop is 8. Bij meer dan 12 deelnemers ook ’s middags  
van 13.00- 15.30 uur.

AANMELDEN EN BETALEN:  

voor workshop Gereedschapsonderhoud bij het bureau van de NTs per 

email: info@tuinenstichting.nl o.v.v. naam, adresgegevens en donateurs-

nummer; betaling €27,50 op rek.nr. NL28 INGB 0005 5954 46 o.v.v.  

workshop Gereedschapsonderhoud 17-1-2015.De Wiltfang, Industrieweg 7 3738 JW Maartensdijk tel. 0346 218111

Exclusieve NTs-Donateursdag bij De Wiltfang
Zaterdag 17 Januari 2015:

Gertrude Jekyll (1843-1932) is bij het grotere groenminnende publiek vooral bekend door haar 
legendarische ontwerpen van particuliere tuinen (zoals Munstead Wood; haar eigen woonstede, Castle 
Drogo en Vann Hambledon) en boeken als ‘Colour Schemes for the Flower Gardens’ en ‘Gardens for 
Small Country Houses’. Toch heeft ze zich ook regelmatig bezig gehouden met de publieke ruimte. Ze 
werkte samen met bekende architecten als Sir Herbert Baker, Charles Holden en Sir Edwin Lutyens; de 
laatste onder meer bekend van de iconografische tuinbank. 

In ‘Almost Home’ is aandacht voor dat veel minder bekende aspect van Jekyll’s oeuvre; ontwerpen 
voor de publieke ruimte. Onder de besproken werken zijn begraafplaatsen voor gevallenen in de Eerste 
Wereldoorlog in Noord-Frankrijk, het Phillips Memorial Cloister (Godalming, Surrey) en het befaamde 
King Edward VII sanatorium in Midhurst (Sussex); de laatste twee in Engeland. Ook hier is haar 
karakteristieke signatuur in de tuinontwerpen duidelijk herkenbaar. 

Hoogleraar landschapsgeschiedenis Kristine F. Miller aan de universiteit van Minnesota schreef het boek. 
Door haar ruime keuze aan bordercomposities, ontwerpschetsen en beplantingsplannen, en vele foto’s 
is dit boek een even grote inspiratiebron voor tuinliefhebbers als de plannen die Jekyll ontwierp voor 
particuliere tuinen.

Almost Home: The Public Landscapes of Gertrude Jekyll
Auteur: Kristine Miller, Uitgever: Architectura & Natura en University of Virginia Press, 
ISBN: 978 94 61400 23 9, Jaar: september 2012, 
Pagina’s: 176 pp., Prijs: € 39,50

Aanbieding voor lezers 
Tuinjournaal
Voor lezers van het Tuin-
journaal is het boek tot  
aan het verschijnen van  
TJ 1/2015 voor slechts 
€ 24,50 verkrijgbaar bij 
boekhandel Architectura  
& Natura in Amsterdam 
(www.architectura.nl).



GEEF MEER OM

GEEF MEER OM GROEN  -  WWW.TUINENSTICHTING.NL

Het in stand houden van bijzondere tuinen en parken is hard 

nodig, nu en in de toekomst. Daarom doen onze donateurs 

al jarenlang een gift aan de Nederlandse Tuinenstichting. 

De Belastingdienst maakt het nu heel eenvoudig om via een 

periodieke (jaarlijkse) schenking tot tweemaal zoveel geld aan 

de Nederlandse Tuinenstichting te doneren, terwijl het u toch 

niets extra kost! Wie wil dit nu niet?

MEER SCHENKEN VIA BELASTINGVOORDEEL
U hoeft nu geen notariële akte meer te laten opmaken. Maak 

zoals zo velen gebruik van de nieuwe regeling en zet uw 

huidige jaarlijkse donatie om in een periodieke schenking voor 

minimaal 5 jaar. Dat kan snel en eenvoudig via het formulier in 

bijgevoegde folder en via onze website. 

MEER WETEN?   

Uitgebreide informatie vindt u in de folder en op onze website. 

Voor al uw vragen over periodiek schenken en fiscale voordelen 

kunt u contact opnemen met ons bureau op 020  623 50 58, 

info@tuinenstichting.nl. 

GROEN!
STEUN DE NTs VIA EEN PERIODIEKE SCHENKING

TOT TWEEMAAL ZO VEEL DONEREN AAN DE NTs 
TERWIJL HET U TOCH NIETS EXTRA KOST!


