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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

Na een lichte groei van het aantal donateurs de afgelopen paar jaar, bleek eind december 
dat het donateursaantal inmiddels bijna een kritische grens heeft bereikt. Eerlijk gezegd 
een enorme domper voor allen die de afgelopen jaren zoveel tijd en energie in de NTs 
hebben gestoken. Juist op een moment dat de NTs weer steeds meer inhoudelijk bezig is, 
in een wereld waarin door gemeenten steeds meer bezuinigd wordt op het onontbeerlijke 
onderhoud op tuinen en parken. Maar waarin ook vele fantastische initiatieven ontstaan 
wat tuinieren betreft. Een wereld waarin voor de NTs zeker een rol is weggelegd.

Gelukkig is het nieuwe beleidsplan klaar. Een plan met veel initiatieven om nieuwe geld-
stromen aan te boren, nieuwe donateursgroepen op te zoeken en nog veel meer. In dit 
Tuinjournaal vindt u een artikel hierover.

Daarnaast kunt ook u helpen! Mijn wens voor het nieuwe jaar zou zijn dat iedere donateur 
een nieuwe donateur aanbrengt. Als dat zou lukken, zijn we direct uit de gevarenzone. Dat 
zou geweldig zijn natuurlijk.

Als ik nu door mijn tuin loop stijgen er soms vlagen sterke geuren op. Van de toverhazelaar, 
van sommige sneeuwklokjes, van de winterbloeiende kamperfoelie en Sarcococca. Van die 
paar bloemen die er in deze tijd van het jaar zijn, kan ik meer en bewuster genieten dan bij 
de overdaad in juni, als je niet meer bij kan houden wanneer wat bloeit (ik ben een groot 
liefhebber van de wintertuin!). Dit maartnummer van het Tuinjournaal gaat over geur.

Dat kunnen beleven en genieten in welk seizoen dan ook van mijn eigen tuin, maakt dat ik 
mij uit overtuiging kan inzetten voor de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting. 
Met de inzet van de donateurs en de vrijwilligers van de Tuinenstichting moeten er nu en in 
de toekomst voor jong en oud overal plekken in Nederland zijn en blijven waar van groen 
kan worden genoten.

Beline Geertsema
voorzitter 

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.

De Tuinen van Lipkje Schat in Bant; tuin 
nr. 58 in de Open Tuinen Gids 2014.

Die Lang Huys in Beemster; tuin nr. 180 in 
de Open Tuinen Gids 2014.

Anks Tuin in Soest; tuin nr. 169 in de 
Open Tuinen Gids 2014.



Jochumhof: “Voelen moet, een blaadje kneuzen mag”  
In de botanische tuin Jochumhof in Steyl wordt de plantenkeus 
bepaald door de geur en lange sierwaarde.
Julia Voskuil

NTs-excursies in 2014     
De Nederlandse Tuinenstichting organiseert eind mei een excursie 
naar de tuin Het Rhiederenseveld, de Brummense Overtuin en de 
tuin van het Huis Voorstonden. In augustus wordt het wonderschone 
cultuurlandschap van Drenthe bezocht met als toegift in september de 
landgoederen Jorissenhoeve in Schijf en Hemelrijk in Essen (België).
Carla de Jonge

Geurgenoegens in de tuin     
In deze tuin in Nisse ligt het accent op groen, geur en kleur, met 
Lonicera fragantissima, liguster, krenten, Viburnum, seringen in wit lila 
en paars en veel botanische rozen.
Ria Lengton-van Beek

Monumentencommissie adviseert over locatie kunstwerk in 
Park Hartenstein
De Monumentencommissie van de NTs komt met aanbevelingen 
voor de locatie van een kunstwerk in het fraaie park van buitenplaats 
Hartenstein in Oosterbeek. 
Korneel Aschman

Cobi Bergmans-Visser
Door hun professionele samenwerking vormden tuinarchitect 
John Bergmans en zijn vrouw Cobi Bergmans-Visser een uniek 
paar in het zuiden van het land.
Marianne van Lidth de Jeude

Recensies      
Leslie Leijenhorst

Nieuwe beleidsperiode NTs: huidige werkwijze aanscherpen 
De Nederlandse Tuinenstichting streeft naar een breed maatschap-
pelijk draagvlak voor de instandhouding van tuinhistorisch erfgoed. 
Suzanne Kooij

Mijd ‘plofplanten’, koop biologische kweek   
Hans Kramer van kwekerij De Hessenhof pleit voor biologische 
teelt in plaats van het kweken van ‘plofplanten’. 
Beline Geertsema

Geur uit eigen tuin of pluktuin    
Het belang dat werd gehecht aan geurende boeketten is in de 
twintigste eeuw afgenomen. Als gevolg van veredeling hebben steeds 
minder snijbloemen een uitgesproken geur.
Korneel Aschman

Lokken en afschrikken     
Voor planten is geur belangrijk om te lokken of af te schrikken - of het 
nu gaat om insecten of om mensen. Voor tuiniers vormen tuingeuren 
een extra verrijking van het tuinleven. 
Éva Kovács

Dumbarton Oaks: geur in de tuin wetenschappelijk benaderd 
Wetenschappers onderzoeken hoe je in de toekomst de essentie van 
een tuin zo kunt vastleggen dat alle zintuigen worden ervaren.
Marian Lenshoek

Onvermoeibaar geurend: Lathyrus odoratus   
Sinds de ontdekking in de zeventiende eeuw is Lathyrus odoratus 
niet meer weg te denken uit onze tuinen.
Anne Wolff

Met 30 nieuwe tuinen bevat onze nieuwe Open Tuinen Gids 2014 
maar liefst 300 opengestelde tuinen.

Met onze eerste digitale nieuwsbrief stellen we u sneller op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen.
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NTs-nieuws

Oproep aan alle donateurs

Ons bureau is gestart met het aanvullen 
van onze donateursadministratie met 
telefoonnummers en e-mailadressen van onze 
donateurs. Stuurt u ons alstublieft een e-mail 
met vermelding van uw naam, telefoonnummer, 
adresgegevens en donateurnummer? De adres- 
en e-mailgegevens zijn uitsluitend voor intern 
gebruik! U kunt uw gegevens mailen naar: 
info@tuinenstichting.nl. 

Tuinjournaal zoekt redacteur

De NTs wil graag de redactie van het Tuinjour-
naal uitbreiden en is op zoek naar een nieuwe 
redacteur. Geïnteresseerden kunnen contact 
 opnemen met hoofdredacteur Marian Lenshoek 
via marian@lenshoek.com.

Seizoensaanbieding van 
De Wiltfang exclusief voor 
NTs-donateurs
De NTs en De Wiltfang, leverancier van tuin-
gereedschap, werken al een aantal jaren samen. 
In 2014 biedt de NTs donateurs de mogelijkheid 
om ieder kwartaal enkele seizoensproducten van 
de Wiltfang te kopen met 15% korting. Via de 
site van de NTs of de webshop van De Wiltfang 
kunt u deze aanbiedingen bestellen. Achter in dit 
nummer vindt u de aanbiedingen voor het eerste 
kwartaal 2014. 

Donateurs ontvangen op alle andere aankopen 
bij De Wiltfang vanaf januari 2014 de volgende 
korting: uitgaven onder € 49,99 = geen korting; 
van € 50- tot € 99,99 = 5% korting; uitgaven 
boven € 100,- = 10% korting. De korting geldt 
niet op reeds afgeprijsde artikelen.

Tuin Madeira open voor donateurs

NTs-donateurs de heer en mevrouw Wijker-Scheltus hebben een mooie tuin 
op het prachtige tuinen- en bloemeneiland Madeira, waar ze een gedeelte 
van het jaar verblijven. NTs-donateurs kunnen hun grote tuin, gelegen bij 
Arco San Jorge, gratis bezoeken.
Om een afspraak te maken, graag vooraf bellen: (00) 351 291 578 073.

Open Tuinen Gids: ‘Bezeten van verzamelen’

Samen met dit Tuinjournaal ontvangt u onze 
nieuwe Open Tuinen Gids 2014, met maar 
liefst driehonderd Open Tuinen waarvan dertig 
nieuwe.
Thema is ‘Bezeten van verzamelen’. Drie 
tuineigenaren beschrijven hoe ze er toe zijn 
gekomen om planten te gaan verzamelen en 
wat hun passie voor ze betekent. Naast een 
overzicht van tuinen met verzamelingen en 
collecties van planten bevat de Open Tuinen 
Gids meer dan zestig sfeerfoto’s en een kaart 
van Nederland waarop alle Open Tuinen zijn 
aangegeven.

Jubileum Open Tuinen van België/
Jardins ouverts de Belgique
De vereniging Open Tuinen van België/
Jardins ouverts de Belgique viert dit jaar 
haar twintigjarig bestaan. De vereniging 
is opgericht door baronesse Jelena de Bel-
der met als doel  het delen van het plezier 
in tuinieren door waardevolle parken en 
tuinen in particulier bezit open te stellen. 
Jaarlijks verschijnt de ‘Agenda Open Tuinen 
van  België’ met de gegevens van meer dan 
tweehonderd geselecteerde tuinen. 
Het lustrum wordt gevierd met een Tuinen-
rally op 7 en 8 juni 2014, waarbij ongeveer 
dertig particuliere tuinen en parken bezocht 
worden in de provincie Antwerpen.
Voor meer informatie: 
www.open-tuinen.be. 

De afgelopen maanden waren in het hele land tuinen en parken speciaal 
open voor publiek omdat de sneeuwklokjes bloeien. De openstelling is een 
initiatief van de Nederlandse Tuinenstichting. De tuinen in het Noorden zijn 
in maart nog te bezoeken; zie onze website voor actuele informatie: 
www.tuinenstichting.nl.

Nieuwe secretaris Monumentencommissie

Christie Weduwer is de nieuwe secretaris van de Monumentencommissie. 
Christie studeerde Taal-en Cultuurstudies aan de Universiteit van 
Utrecht en heeft in het kader van haar stage bij de NTs een inventarisatie 
gemaakt van volksparken in Nederland. Christie is tevens vrijwilliger van 
de Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek. Daarnaast werkte zij als 
vrijwilliger voor het tijdschrift Onze Eigen Tuin en als secretaris voor het 
Tuinhistorisch Genootschap Cascade zowel als voor de afdeling Arnhem 
van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP).

Eerste NTs Nieuwsbrief

In januari 2014 hebben wij onze eerste digitale nieuwsbrief verstuurd aan 
donateurs en belanghebbenden. Via dit communicatiekanaal kunnen wij u 
sneller op de hoogte stellen van actueel nieuws op het gebied van behoud 
van waardevolle tuinen en parken. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, 
dan kunt u uw e-mailadres invoeren op de link op de homepage van onze 
website: www.tuinenstichting.nl.

Sneeuwklokjes kijken
Open tuin in Leiden

In de binnenstad van Leiden is in het  
weekend van 14 en 15 juni  en van 21 en 22 
juni (Groei&Bloei weekend) een nieuwe 
donateurstuin open. In deze romantische tuin 
bepalen in dat seizoen de vele ramblers die zich 
langs muren en pergola slingeren het beeld. 
Openingstijden: van 11.00 tot 17.00 uur.

Adres: 
Armanda Canneman, Rapenburg 18 , Leiden  
www.mandjebloemen.nl.
Zie voor verdere informatie de website van de 
Tuinenstichting onder ‘Open Tuinen’.
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Waar staan we voor?
Binnen de NTs zijn diverse commissies en vrijwilligers actief. Een belangrijke 
eerste vraag bij het bepalen van de richting voor de komende tijd was: Waar 
staan we voor?
De passie voor mooi vormgegeven tuinen en parken, die vaak deel uitmaken 
van een lange cultuurhistorische traditie, staat bij de mensen die zich 
inzetten voor de NTs centraal. Net als de wens om ‘vormgegeven groen’ 
te koesteren en te bewaren en kennis hierover verder te verspreiden. De 
komende jaren gaan we dan ook door met onze belangrijke taken op het 
gebied van bescherming, instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en 
kennisoverdracht van en over bijzondere tuinen en parken. We streven naar 
een breed maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van bestaand 
tuinhistorisch erfgoed. 
De NTs vervult een intermediaire rol tussen ‘kenners’ en ‘leken’, tussen 
‘professionals’ en ‘amateurs’ en ‘wetenschappers’ en ‘specialisten’. De NTs 
wil zich steviger profileren als onafhankelijke, neutrale, maatschappelijk 
betrouwbare partner voor iedereen die zich betrokken voelt bij bijzondere 
tuinen en parken. Deze rol wordt in de nabije toekomst verder uitgebouwd 
en benadrukt.

Waar willen we naartoe? Drie doelstellingen
De nieuwe beleidsperiode betekent dus niet een nieuw tijdperk in de 

- nieuwe beleidsperiode nts -

Nieuwe beleidsperiode NTs:  
huidige werkwijze aanscherpen

In 2013 heeft de Nederlandse 

Tuinenstichting ‘pas op de 

plaats’ gemaakt. Met inbreng 

van alle commissies hebben 

we nagedacht over de koers 

die we de komende jaren 

willen gaan varen. 

 geschiedenis van de NTs. We gaan door op de 
ingeslagen weg. Maar op diverse terreinen is 
verdere aanscherping van onze werkwijze nodig. 
Hierdoor kunnen we onze doelstelling nog beter 
uitvoeren, waardoor we een groter maatschappe-
lijk effect kunnen bereiken. 
We hebben onderzocht wat nu goed gaat, wat 
beter kan en welke kansen zich aanbieden voor de 
NTs. Het bestuur van de NTs heeft naar aanleiding 
van dit onderzoek besloten om de komende jaren 
te werken aan drie belangrijke overkoepelende 
doelstellingen:
•  Meer samenhang brengen binnen de NTs en 

meer duidelijkheid geven over waar we voor 
staan naar buiten toe. Dit bereiken we door 
een intensievere samenwerking tussen onze 
commissies op basis van jaarthema’s. Hierbij 
zal ook het lustrum dat we in 2015 vieren een 
belangrijke rol spelen. 

•  Onderzoek doen naar een nieuwe rol die de NTs 
zou kunnen spelen bij het opkomen voor bedreigd 
groen cultureel erfgoed. Nieuwe wetgeving 
maakt een tijdige betrokkenheid noodzakelijk 
en verlangt dat de NTs continu bezig is om 
beleidsmakers en andere betrokkenen bewust 
te maken van het belang van groen cultureel 
erfgoed. Kennisoverdracht, bewustwording en 
beïnvloeding worden steeds belangrijker. Voor 
de NTs betekent dit dat de rol van de rapporteurs 
van de Monumentencommissie gaat veranderen 
en dat zij meer als ‘ambassadeurs’ voor groen 
cultureel erfgoed gaan fungeren.

•  Betere aansluiting vinden bij maatschappelijke 
trends. De NTs wil inspelen op  actuele trends 
in de maatschappij met  betrekking tot ‘groen’ 
in het algemeen; overigens wel mét behoud 

van de eigen specifieke NTs-identiteit. Nieuwe 
ontwikkelingen waar de NTs goed bij zou 
kunnen aansluiten zijn: het belang van de 
‘belevingskant’ van groen, het welbevinden in 
een groene leefomgeving, urban gardening en 
moestuinieren. Door aanscherping van het 
beleid kan de NTs andere en jongere doelgroepen 
aanspreken dan de huidige. We gaan ons hierbij 
met name richten op:

•  Aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van tuinen en tuinaanleg.

•  Bevorderen dat mensen geïnteresseerd raken 
in en een band krijgen met groen. Door te 
 benadrukken dat het welbevinden toeneemt 
door middel van groen.

•  Het verbreden van het maatschappelijke 
draagvlak voor groen.

Hoe we dit precies gaan doen wordt de komende 
tijd onderzocht; u hoort hierover meer van ons.
Daarnaast zullen we er door middel van 
marketingacties naar streven om de NTs bij een 
breder publiek bekend te maken en het aantal 
donateurs uit te breiden. Ook zullen andere 
bronnen van inkomsten worden aangeboord om 
onze financiële positie voor de lange termijn zeker 
te stellen. We werven momenteel bijvoorbeeld 
actief bedrijfsdonateurs.

Inbreng vrijwilligers
Werk aan de winkel dus. Bij deze uitdaging maken 
wij weer graag gebruik van de kennis en inzet van 
al onze vrijwilligers. Want alleen met uw bijdrage 
maken we de doelen die we onszelf hebben 
gesteld tot een succes. 

Foto’s boven: De NTs 
slaat nieuwe wegen 
in. December 2013 
vond een oriënterende 
excursie plaats naar 
buurtmoestuinen in 
Amsterdam Nieuw West 
en het urban farming dak 
op het gebouw Zuidpark. 
Momenteel onderzoekt 
de NTs in hoeverre zij 
een rol kan spelen bij 
nieuwe initiatieven 
op het gebied van 
vormgegeven groen. 

 Tekst en fotografie - Suzanne Kooij
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Pleidooi
De Hessenhof is een biologische kwekerij en 
heeft het Skal-keurmerk (Skal houdt toezicht op 
de betrouwbaarheid van biologische producten 
in Nederland). Op een enkele gepatenteerde 
plant na koopt Hans Kramer geen planten in. Alle 
planten worden zelf vermeerderd en opgekweekt. 
De Hessenhof gebruikt geen chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De sterkste 
planten komen in de verkoop.
Biologisch gekweekte planten zijn beter bestand 
tegen ziektes en plagen en weersomstandigheden. 
Dat Hans Kramer consequent is in het doorvoeren 
van dat principe, heeft hij bewezen door een 
aantal jaar geleden zijn collectie Helleborus te 
vernietigen. De planten waren niet meer gezond en 
hij wilde geen zieke planten op de markt brengen. 
Hans Kramer zocht wilde soorten Helleborus in 
de natuur en begon via handmatige bestuiving 
met een nieuwe collectie. In 2013 kwamen deze 
planten in de verkoop. Hans Kramer vindt het zelf 
opkweken van planten het mooiste en noemt dit 
de kern van zijn kwekersopvatting.

Patent
Steeds vaker verschijnen ‘gepatenteerde’ planten 
op de markt. De rechten en het eigendom zijn 
vastgelegd, en dergelijke planten mogen niet 
zomaar gekweekt of verhandeld worden voor 
commerciële doeleinden zonder er een bedrag 
voor te betalen. Zolang het om eerlijk gekweekte 
planten gaat, zoals de Geranium ‘Rozanne’, is 

Op de eerste kwekerijdag voor donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting hield 

Hans Kramer van Vasteplantenkwekerij De Hessenhof in Ede afgelopen jaar een zeer 

interessant verhaal. Het ging over de toppers uit zijn sortiment en over wat er bij 

komt kijken voordat een plant in de verkoop komt. Maar ook over maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van het kweken van planten. Over de wereld van de 

multinationals, van patenten en kwekersrechten. En van het grote geld, dat ongemerkt 

de plantenwereld verandert. Hans Kramer schudde zijn toehoorders wakker. 

Lijst van ‘prima’ planten van De Hessenhof die in augustus bloeien:
• Alcea x Alcea ‘Park’-serie; lijkt op Lavatera maar is sterker en overblijvend
• Aster thomsonii, lijkt op Aster x frikartii ‘Mönch’, maar is veel sterker
• Aster amellus
• Cimicifuga rubifolia ‘Blickfang’ (Actaea cordifolia)
• Crocosmia ‘Star of the East’
• Echinacea tennesseensis, bloeit van juni tot september
• Echinacea purpurea ‘Fatal Attraction’
• Kalimeris mongolica ‘Antonia’, de meest blauwe van alle Kalimeris
• Plectranthus glaucocalyx
• Silene regia ‘Prairie Fire’
• Rudbeckia subtomentosa
• Verbesina alternifolia

dat nog te volgen Maar soms worden namen 
veranderd en wordt zelfs op wilde planten een 
patent gelegd. Volg het nieuws over hoe grote 
bedrijven de natuur bedreigen en proberen de 
natuur tot hun eigendom te maken. Door het 
omdopen van al bestaande soorten wordt het ook 
steeds moeilijker historische planten te traceren. 
Dit is lastig voor bijvoorbeeld de restauratie van 
historische tuinen.

‘Plofplanten’ 
Veel van de planten die verkocht worden bij 
tuincentra worden vermeerderd in laboratoria, 
opgekweekt met voedingssubstraten in kassen en 
kort voor de verkoop in de grond gezet. U begrijpt 
dat deze planten als zij eenmaal in een tuin zijn 
geplant, harder moeten vechten om te overleven 
dan de biologisch gekweekte exemplaren. Zij 
zijn natuurlijk aanzienlijk goedkoper en worden 
vaak aangeboden bij doe-het-zelfmarkten en 
tuincentra. Vaak worden ze ook nog eens in bloei 
getrokken, zodat ze nooit bloeien in het volgende 
jaar op het moment dat u dacht dat ze zouden 
gaan bloeien. Het advies is natuurlijk om deze 
‘plofplanten’ vooral niet te kopen.
Kortom, we moeten alert blijven en nadenken 
voordat we zomaar een impulsaankoop doen, 
omdat de plant zo mooi bloeit en goedkoop is. 
Laten we meer letten op de echte botanische 
soorten, en variëteiten waar niet te veel mee 
gerommeld is. 

- plofplanten -

Tekst en fotografie - Beline Geertsema

Foto boven: Hosta’s 
in reageerbuisjes op 
kwekerij in de Verenigde 
Staten.

MIJD ‘PLOFPLANTEN’, 
KOOP BIOLOGISCHE KWEEK
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- geur uit eigen tuin -

Op de meeste buitenplaatsen is zo’n bloementuin na de Tweede Wereldoorlog 
wegbezuinigd vanwege de arbeidsintensiviteit. Hiermee ging een deel van 
de bijzondere tuinsfeer van buitenplaatsen verloren; kweektuinen voor 
bloemen zijn bij uitstek plekken waar de nut- en sierfunctie samengaan. 
In de afgelopen decennia is op diverse buitenplaatsen het kweken van 
snijbloemen voor eigen boeketten weer ingevoerd. Bij grote bloemtuinen, 
zoals op Twickel, worden niet alleen bloemen voor het huis gekweekt, maar 
kan ook het publiek hiervan meegenieten met een zelf geplukt boeket. De 
interessante vraag is, of daarbij ook op de geur wordt gelet.

Geurtjes maskeren
Bij het samenstellen van de boeketten wordt tegenwoordig namelijk vooral 
gelet op kleur- en vormcombinatie. Vroeger was de geur van bloem of blad 
minstens, zo niet vooral, belangrijk. In een tijd dat huis- en lijfgeuren nog niet 
zo makkelijk te maskeren waren als nu, vormden geurige boeketten een zeer 
belangrijk onderdeel van het veraangenamen van de huiselijke leefomgeving.
Ook vruchten werden voor dit doel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de 
geur van een schaal appelen of de vroeger veel gewaardeerde variant van 
citrusvruchten ingeprikt met kruidnagels. Boeketten en geplukte vruchten 
hebben echter een beperkte houdbaarheid. Om dit te ondervangen, werden 
ook geurende en bloeiende planten in potten en kuipen in en om het huis 
gebruikt. Met name citrusplanten waren vanaf de zeventiende eeuw populair, 
omdat zowel blad, bloem als vrucht geur geeft. Toen rond 1700 de ananas 
bekendheid begon te krijgen, werd deze vrucht geroemd om de ongekende 
smaak èn geur.

Het grote belang dat werd gehecht aan geurende boeketten is vooral in 
de loop van de twintigste eeuw afgenomen. Enerzijds omdat de huis- en 
lijfgeuren efficiënter te bedwingen waren, en anderzijds omdat door steeds 
verdere veredeling steeds minder snijbloemen een uitgesproken geur 
hadden. Doorgaans hebben bloemen van wilde plantensoorten de meest 
sterke geur. Die wordt echter vaak gecombineerd met een korte bloeitijd. 
Door de eeuwen heen werden planten daarom veredeld en geselecteerd op 
bloeiperiode, kleurvastheid en bijzondere vorm. De geureigenschappen van 
de bloem waren minder van belang en zijn daarmee langzaam, waarschijnlijk 
onbewust, weggeselecteerd.

Seizoenen beleven
Omdat wij tegenwoordig niet meer gewend zijn aan doorlopend sterke 
 geuren, worden ook geurende boeketten in huis niet altijd gewaardeerd. 
In oude buitenhuizen echter, met name met een museale functie, hebben 
bloemen nog steeds die oorspronkelijke functie; de geur van verse bloemen 
verdrijft de beruchte ‘stoffige museumlucht’ en geeft de bezoeker het gevoel 

Geur uit eigen tuin 
of pluktuin

dat het huis bewoond is. 
Bij voorkeur komen de bloemen dan ook (weer) uit 
eigen tuin. Van vroeger uit is dat vaak een deel van 
de moestuin, ook omdat combinaties van bloem- 
en groentegewassen een natuurlijke ziekte- en 
plagenbestrijding vormen. Zo’n combinatie is 
mooi zichtbaar in de weer in gebruik genomen 
moestuin van Eyckenstein (Maartensdijk). Bij 
grotere snijbloembehoefte bestaat de kwekerij 
vaak uit een gescheiden groente- en bloementuin. 
Dit is bijvoorbeeld het geval op Slot Zuylen (Oud 
Zuilen). Voor dat museum worden wekelijks circa 
twaalf boeketten geschikt, nagenoeg geheel uit 
eigen pluktuin. De vrijwillige ‘bloemendames’ 
hebben daarom nauw overleg met de tuinmensen 
over de te kweken soorten en aantallen. Het laatste 
aansprekende aspect van boeketten uit eigen tuin 
is daarmee dat het seizoensgebonden bloemen 
zijn. Zo zijn ook in het huis de seizoenen, met hun 
specifieke geuren, beleefbaar.
Ruikt u het voorjaar al in huis?

Bloemen uit eigen tuin hebben altijd iets extra’s. Of het nu drie bloemen in een vaasje op het bureau zijn 
of een stralend boeket als sfeermaker in de zitkamer. Omdat door het huidige gemiddelde tuinformaat dat 
laatste nauwelijks lukt, zijn pluktuinen op kwekerijen populair. Op diverse plaatsen in het land kan men 
zelf op zo’n bloemenkwekerij een boeket ‘plukken’ en samenstellen. Op plaatsen waar meer buitenruimte 
is, zoals boerderijen en buitenplaatsen, is het kweken van snijbloemen van oudsher een traditioneel 
onderdeel van het tuinieren. Dat varieert van een rij Dahlia’s in de moestuin tot uitgebreide bloembedden 
waar een groot deel van het jaar verse boeketten uit samengesteld kunnen worden.

Tekst - Korneel Aschman

Roos met een zelfgeplukte bos in de pluktuin van Twickel. 
Fotografie: Anne van der Maat

Moestuin met dahlia’s in nazomersfeer. 
Bron: tuinwaarts.blogspot.nl, 

De moestuin met bloemenranden op buitenplaats Eyckenstein. 
Bron: www.jaarvandebuitenplaats.nl

De pluk van Slot Zuylen langs de oude slangenmuur. 
Bron: www.slotzuylen.nl

Het genot van een boeket uit eigen tuin. 
Fotografie: Anthonetta van Bergenhenegouwen
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Insecten verleiden
Chemische stoffen die voor geur zorgen, worden 
in de plantencel aangemaakt. De samenstelling 
van deze vluchtige oliën is divers, wat ook de 
veelheid van plantengeuren verklaart. De geuren 
komen uit wortels, takken, bladeren of in de 
meeste gevallen uit bloemen. Niet alleen de 
intensiteit en het karakter van de verschillende 
geuren zijn variabel, ook het tijdstip van het 
loslaten van de geur is wisselend. Plantengeur 
hangt samen met de evolutie van de bloem en het 
bestuivende insect. Er is ook een verband tussen 
geur, bloemvorm en kleur. 
Kevers zijn regelmatige bezoekers van bloemen. 
Omdat hun reukvermogen veel sterker is 
ontwikkeld dan hun zicht, zijn de door kevers 
bestoven bloemen onopvallend wit of flauw van 
kleur en verspreiden een sterke geur. Deze geuren 
kunnen kruidig zijn, maar vieze en bedorven 
lucht komt ook vrij vaak voor. Kevers worden niet 
alleen naar de bloemen gelokt voor voedsel, de 
karakteristieke geur nodigt ook uit om te paren. 
Ze ervaren deze geuren, die duidelijk afwijken van 
de zoete geuren van de bloemen die door bijen, 
motten en vlinders bestoven worden, blijkbaar als 
aantrekkelijk.
Bijenbloemen zijn opvallender en de gekleurde 
bloemblaadjes zijn meestal blauw of geel. Ze 
bieden naast het stuifmeel ook nectar aan. De 
geur is dan zoet. Vaak zitten op de bloemen goed 
zichtbare markeringen, de honingmerken, die 
de weg naar de nectar wijzen. Bijen leren snel 
de geuren, kleuren en tekeningen herkennen en 
komen regelmatig terug naar de vindplaatsen. 
Hommels zijn de meest bekende bloembezoekers 
in Nederland. 
Bloemen die door dagvlinders en motten worden 
bestoven, zijn vergelijkbaar met de bijenbloemen; 
ze lokken door kleur en geur. Vlinderplanten 
kunnen ook rood en oranje zijn. De meeste motten 
zijn ’s nachts bezig, daarom zijn de bloemen die 
door nachtmotten bestoven worden wit of licht 
van kleur en geven een zoete, doordringende 
geur af die vaak pas na zonsondergang is waar te 
nemen. Een bekend voorbeeld is de teunisbloem.

Geurenwinkeltje
Niet alle bloemgeuren zijn voor de mens 
aangenaam. Een aantal bloemen vermommen 
zich in kleur en geur als rottend vlees om 
aasvliegen voor de bestuiving aan te trekken. 
Bepaalde aronskelken horen in deze categorie. 
Gelukkig voor ons, leven deze bloemen vooral in 
de tropen. Toch komen tussen de in Nederland 

Links: Austinroos 
‘Gertrude Jekyll’, 
uitgeroepen tot de 
geurigste. 

Rechts:
Nachtbloeier de 
teunisbloem, de volgende 
ochtend nog net open.

Langbloeier Erysimum 
‘Bowles Mauve’.

Bergamot, geurig en 
aantrekkelijk voor 
bestuiver en tuinier.

LOKKEN EN 
AFSCHRIKKEN

Planten hebben maar één reden om te geuren: overleven. Dat wij plezier beleven aan plantengeuren 
is eigenlijk bijzaak. Bloemen die geuren, lokken insecten om bestoven te worden en zich zo voort te 
kunnen planten. In ruil daarvoor belonen ze hun hulpjes met stuifmeel en nectar. Blad dat geurt of 
onaangenaam smaakt, zorgt ervoor dat de plant niet gegeten wordt. Vluchtige oliën beschermen de 
plant bovendien tegen de hitte van de zon. Lokken en afschrikken is wat planten met hun geur doen. 
Bij de mens geven aromatische planten en aangename geuren een extra dimensie aan het tuinleven. 
Bij het ontwerpen van een tuin kan geur dan ook zeker een rol spelen.

Tekst en fotografie - Éva Kovács
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- lokken en afschrikken -
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algemener bekende planten ook bloemen voor die onaangenaam muf of 
naar zweet ruiken. Tuiniers met een gevoelige neus doen er verstandig aan 
Cotoneasters, vuurdoorn, lijsterbes en sommige Viburnums ver van het huis te 
planten. Zwaar geurende bloemen kunnen ook een onprettige geurbeleving 
geven als ze geconcentreerd op ons afkomen. Een vleugje, door de wind 
meegevoerd kan heerlijk en zoet overkomen, maar in een beperkte ruimte is het 
effect verstikkend en bedwelmend. Boeketten van bepaalde lelies en narcissen 
horen dan ook niet in de slaapkamer of naast het ziekenhuisbed thuis.
De lekkerste geuren komen van bloemen die kruidig zoet naar vanille, kruid-
nagel en amandel geuren, zoals anjers, hyacinten, tabaksbloem of Choisya. 
De meest waardevolle geur komt van rozen. Rozengeur is zeer divers, licht 
of zwaar, kruidig of fruitig, muskusachtig of zoet, maar altijd plezierig. Rozen 
geuren dichtbij net zo aangenaam als op afstand.
 
Koelende geuren
Sommige, uit hete en onbeschutte groeiplaatsen afkomstige aromatische 
planten, zoals rozemarijn en lavendel gebruiken de in hun dikke bladeren 
opgeslagen oliën om zich te kunnen afkoelen. Door het verdampen van deze 
oliën ontstaat een circulatie van frisse, koelende lucht rondom het blad, die 
bescherming biedt tegen de oververhitting door zonnestralen. 

Ontwerpen met geur
Wij tuiniers zien in het fenomeen tuingeuren een extra dimensie die het 
tuinleven verrijkt. Geur prikkelt het gevoel, roept herinneringen op en 
stimuleert de verbeelding. Plant rozemarijn, lavendel, salie en tijm bij elkaar 
en de mediterrane sfeer is in je tuin. De geurbeleving wisselt wel per individu. 
Het is opmerkelijk dat het reukvermogen van de meeste slechtzienden 
sterker is ontwikkeld. Van de beroemde Engelse tuingodin Gertrude Jekyll is 
bekend dat ze slechtziend was en uit haar beplantingsplannen blijkt dat geur 
een even prominente plaats innam als kleur.

Binnen neus- en handbereik
Geur kun je in het ontwerp niet zo gericht regisseren als kleur, toch vraagt 
het plaatsen van geurige planten ook extra aandacht. Een manier om keuzes 
te maken is de plaats van een plant door de sterkte van de geur te laten be-
palen. Rijk geurende planten mogen wat verder van het huis en paden staan. 
Ik denk vooral aan forsere heesters van rozen, zoals de rugosa’s, klimmers 
en ramblers, boerenjasmijn of liguster. Je kunt ze al op grotere afstand ruiken 
voordat je ze werkelijk ziet.
Omdat geur vluchtig is en op de kleinste beweging van de lucht reageert, 
profiteert een besloten tuin of tuindeel beter van geuren dan een open of 
onbeschutte plaats. Algemeen gesproken komt ook meer geur uit de planten 
op zonnige en warme standplaatsen dan in schaduw en koelte. Soms zal de 
heersende windrichting de plaats van de geurplanten bepalen.

Winterbloeiers
Als we het over geur hebben, mogen de winterbloeiers niet vergeten worden. 
Plant ze daar waar je in de koudere maanden ook langs komt. Paden bij 
de voordeur of achterdeur zijn uitstekende plekken. Let er wel op dat veel 
heesters in deze categorie groot kunnen worden, dus niet te dicht bij het pad 
 planten. Een bijna perfecte wintergeurplant om bij de voordeur te  zetten is 
Sarcococca. Groenblijvend, wordt niet te groot en de geur is sensationeel. 
Wie de ruimte heeft, zou een geurende wintertuin kunnen aanleggen, met 
Mahonia species, diverse wintersneeuwballen, Lonicera fragrantissima, 
 Chimonanthus en vooral een heleboel Sarcococca’s. 

Oregano trekt allerlei insecten aan.

Eucomis, de ananaslelie ‘geurt’ naar gebraden 
biefstuk. 

Osmanthus heeft kleine, zoet geurende bloemen.

- dumbarton oaks -- lokken en afschrikken -

Het Amerikaanse instituut Dumbarton Oaks, onderdeel van de universiteit van Harvard, stimuleert 
wetenschappers met innovatieve ideeën te komen over hoe je de essentie van een tuin zo kunt vastleggen 
dat alle zintuigen worden ervaren. Hun visie kan zeer interessant zijn voor de ontwerpopgave van tuin- 
en landschapsarchitecten. In mei 2014 organiseert het instituut het symposium ‘Sound and Scent in 
the Garden’.

Geschiedenis tuin- en landschapsarchitectuur
De Dumbarton Research Library and Collection is opgericht door Mildred en Robert Woods Bliss op 
het landgoed Dumbarton Oaks in Georgetown, Washington D.C., en door hen in 1940 geschonken aan 
de universiteit van Harvard. Het instituut faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar onder andere 
tuinontwerp en landschapsarchitectuur. Sinds 1972 houden wetenschappers uit de hele wereld zich in 
Dumbarton Oaks bezig met onderzoek naar de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur vanaf 
de oudheid tot heden. 
De omvangrijke bibliotheek van Dumbarton Oaks bevat onder meer de collectie van 27.000 tuinboeken, 
waaronder zeldzame uitgaven en prenten. De collectie bevat waardevolle bronnen waaronder 
zeventiende-eeuwse afbeeldingen van de tuinen van Rome, afbeeldingen van Versailles en andere 
Franse koninklijke tuinen uit de tijd van Lodewijk XIV en vroege achttiende-eeuwse vogelvluchten van 
Engelse landgoederen. 
De tuinen van Dumbarton Oaks, in 1921 ontworpen door tuinarchitect Beatrix Ferrand, zijn eveneens 
te bezoeken. 

Voor meer informatie: www.doaks.org/Studies Programs/Garden and Landscape Studies/Scholarly Events.

Dumbarton Oaks: geur in de tuin   
wetenschappelijk benaderd

Hoe kun je de sensatie van geuren 

en geluiden weergeven? De diepe 

geur van een roos, de kabbelende 

beek, de ervaring van de kou in 

een grot? Tot nu toe documenteren 

ontwerpers en historici tuinen 

en landschappen op een visuele 

manier, met tekst en illustraties 

op papier. Dit geeft echter geen 

volledig beeld van een tuin, die 

bij uitstek een beroep doet op alle 

zintuigen. Geuren en geluiden zijn 

immers net zo belangrijk om een 

tuin te kunnen begrijpen.

Tekst en fotografie - Marian Lenshoek

Mammoetboom na een regenbui.

De zoete lathyrusgeur 
van Rosa ‘Mme Grégoire 
Staechelin’.
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- lathyrus odoratus -

Onvermoeibaar geurend:  

Lathyrus odoratus, ook bekend als de sier- of pronkerwt, is een van de 

onmisbare plukbloemen voor de thuisteler. Of je nu beschikt over een paar 

potten of een tuin, Lathyrus past overal. Heerlijk geurend en onvermoeibaar 

bloeiend houdt de veelkleurige bloem een zomer lang de vazen gevuld. 

Mits je je bij het kweken aan een aantal praktische wenken houdt.

Tekst - Anne Wolff

Populair
De Lathyrusfamilie kent meerdere soorten 
waaronder de Lathyrus vernus, - latifolius en - 
odoratus. De vernus en latifolius zijn vaste planten 
en hebben een beperkt geur- en kleurpalet. De 
eenjarige Lathyrus odoratus is in talloze variëteiten 
te krijgen, de ene nog geuriger en kleuriger dan 
de ander. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
plant vele bewonderaars  had en nog steeds heeft. 
Een van de bekende liefhebbers was de Engelse 
dichter John Keats. Hij herdoopte de Lathyrus 
in 1817 tot sweet pea, de nu algemeen gebruikte 
Engelse naam.

Here are sweet peas, on tip-toe for a flight:
With wings of gentle flush o’er delicate white,
And taper fingers catching at all things,
To bind them all about with tiny rings.1

Velen deelden Keats’ liefde voor Lathyrus en in 
Engeland werd in 1900 The National Sweet Pea 
Society opgericht. In 1927 volgde de Nederlandse 
Lathyrus Vereniging.2 Beide verenigingen orga-
niseren sedertdien jaarlijks tentoonstellingen 
voor zowel professionals als amateurs. Tot 2005 
 behoorde de tuindienst van Paleis Soestdijk 

befaamde botanisch tekenaar en schilder, vroeg 
deze te tekenen. Zo is het gekomen dat de 
vroegst bekende illustratie van de Lathyrus van 
Nederlandse hand is. Nauwelijks veertig jaar 
later viel het Johannes Burman (bekend van de 
Pelargonium) op dat in Nederlandse tuinen veel 
Lathyrus werd gekweekt.

Tips voor de beste bloemen 
Na tweehonderdzestig jaar is Lathyrus nog steeds 
welkom. Het lijkt zo makkelijk om de plant te 
kweken. Lathyrusliefhebbers en -kenners Wim 
van Vliet en Jan Ruesink, beiden actief bij de 
Nederlandse Lathyrus Vereniging, geven in ver-
scheidene artikelen en interviews tips en aanwij-
zingen om de best mogelijke bloemen te kweken. 
 Nicolien van Doorn noteerde dertien foolproof tips 
voor lange stelen en overdadige bloei. Zo begint 
de ware liefhebber met het planten in februari (in 
huis). Wie denkt dat het voldoet om een erwt in 
een potje te poten, komt bedrogen uit. De erwt 
heeft een harde huid, die eerst geweekt moet wor-
den. Anderen schuren de erwt zelfs voorzichtig. 
Eind maart worden de plantjes afgehard waarna 
ze half april de volle grond in mogen tegen de 

klaargezette opbindsystemen. Plant Lathyrus niet 
op de plek waar ze het afgelopen jaar  stonden, 
in verband met kans op schimmel. Regelmatig 
dieven en voeding geven horen er ook bij. Wie 
helemaal zeker wil zijn van een niet te mislukken 
oogst, kan een van de workshops volgen die de 
Nederlandse Lathyrus Vereniging aanbiedt.3

Klein gebrek
Het mag duidelijk zijn: sinds de ontdekking in de 
zeventiende eeuw is Lathyrus niet meer weg te 
denken uit onze tuinen. De kleur, geur en fragiele 
verschijningsvorm charmeren menig tuinier. 
Dichters wijden gedichten aan de bloem. Is er dan 
geen enkel smetje te bekennen? Jawel, het blijkt 
dat met name de zaden van deze beeldschone, 
heerlijk geurende plant giftig zijn.

1   John Keats (1795-1821) I stood tip-toe upon a little hill (1817) 

uit The Poetical Works of John Keats, London: 1884.

2  http://www.lathyrus-vereniging.nl, http://www.sweetpeas.

org.uk/.

3   http://www.trouw.nl/tr/nl/4932/Tuinrubriek/article/de-

tail/1837919/2011/02/12/Dertien-tips-voor-het-kweken-van-

lathyrus.dhtml.

tot de vaste deelnemers van de Nederlandse 
tentoonstelling. Koningin Juliana was een groot 
liefhebster van Lathyrus. In de kwekerij van het 
paleis werd jarenlang Lathyrus gekweekt in diverse 
variëteiten waaruit zij boeketten samenstelde.

Herkomst
De herkomstgeschiedenis van Lathyrus is goed 
gedocumenteerd en heeft zelfs een Nederlands 
tintje. Het begon met de Siciliaan Franceso 
Cupani (1657-1710). Cupani  was een franciscaner 
monnik-botanist en was verantwoordelijk voor 
de botanische tuin in Misilmeri op Sicilië. In 
1695 beschreef Capani zijn botanische vondsten 
in de ‘Hortus Catholicus’. Hij noemde zijn 
vondst Lathyrus distoplatyphyllus, hirsutus, mollis, 
magnao et peramoeno flore, odoro. Een behoorlijke 
mondvol voor de nieuweling. Cupani stond in 
contact met Europese botanisten. In 1699 stuurde 
Cupani zaden naar Engelse botanisten én naar de 
Amsterdammer Caspar Commelin. Commelin 
plantte de zaden en beschreef de bloeiende 
Lathyrus in zijn ‘Horti Medici Amstelodamensis’. 
Blijkbaar was Commelin zo gecharmeerd van 
de plant dat hij Jan Moninckx, de in zijn tijd al 

Lathyrus odoratus

Eerst bekende 
tekening van  
Lathyrus odoratus, 
Jan Moninckx (1699).
Bron: Bijzondere 
Collecties, 
Universiteit van 
Amsterdam,
[VI G 4 pl.30]
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- jochumhof -

In een bocht van de Maas ligt het sfeervolle 
kloosterdorp Steyl (gemeente Venlo, stadsdeel 
Tegelen). Hier stichtte de Duitse priester Arnoldus 
Janssen in 1875 een missiehuis. Rooms-katholieke 
ordes waren in die tijd in Duitsland verboden. Peter 
Jochum onderwees de priesterstudenten biologie en 
bij wijze van aanschouwelijk onderwijs begon hij in 
1933 met de inrichting van een plantentuin. In 1971 
nam een stichting het beheer over en sindsdien leeft 
zijn naam voort in botanische tuin Jochumhof, sinds 
2007 gemeentelijk monument.

Tekst en fotografie - Julia Voskuil

Het tuincomplex ligt verborgen achter oude muren, 
met een fenomenaal uitzicht over de Maas vanaf het 
kadeterras met prieel. Tegenwoordig telt de Jochumhof 
diverse tuinonderdelen, die voor elk wat wils bieden, 
van oude bomen tot een heemtuin, van geurtuin 
tot kruidentuin. Tal van vrijwilligers helpen bij het 
onderhoud en verzorgen rondleidingen. Bezoekers 
ontvangen bij de kassa een actuele plattegrond met 
bijzonderheden. 

Geurtuin op neushoogte
Een van de vrijwilligers is Lienke Hoebens. Ze heeft bij 
het Ginkgo-terras de bakken ingericht die de geurtuin 
vormen. “Voelen moet, een blaadje kneuzen mag”, 
zegt ze en voegt de daad bij het woord. “Doordat 
de planten in verhoogde bakken groeien en de zitjes 
er omheen staan, nodigen ze als vanzelf uit tot 
aanraken.” Een tekstbord benadrukt dit nog eens, 
maar bij een grote kerrieplant (Helichrysum italicum) 
is aanraken niet eens nodig. Hij geeft een heerlijk 
kruidig aroma af en met zijn zilvergrijze kleur is het ook 
een mooie plant. Lienke geeft aan dat de plantenkeus 
niet alleen wordt bepaald door de geur, ook een lange 
sierwaarde telt. Bergthee (Gaultheria) bijvoorbeeld 
is wintergroen; bij kneuzing geeft het blad geur af. 
Alle planten zijn voorzien van een naametiket, zodat 
niemand hoeft te raden naar de soort. Sommige 
hebben ook medicinale eigenschappen, wat eveneens 
wordt vermeld. 
Lienke vertelt graag over de geurplanten. “Dit is het 
welriekend afrikaantje (Tagetes lucida), met bladgeur. 
Van Oost-Indische kers (Tropaeolum) geurt alles en de 
hele plant is eetbaar, lekker pittig.” Door de kruipende 

“Voelen moet,     een blaadje kneuzen mag”
groeiwijze camoufleert hij de grindbetontegels waarmee de bakken zijn 
gestapeld. Hergebruik, want het budget is beperkt. “Bij de muur van het 
theehuis komt nooit zon, maar roomse kervel (Myrrhis odoratus) heeft 
daar geen moeite mee. Het is een sterke vaste plant, die goed in schaduw 
kan groeien. Het mooie varenachtige blad wordt gebruikt in kruudmoes. 
Reumatiekplant (Plectranthus fruticosus) staat in een losse pot, want die 
moet in de kas overwinteren, evenals diverse Salvia’s en Pelargoniums met 
bladgeur.” Koreaanse munt (Elsholtzia stantonii) is een echte blikvanger, 
tamelijk onbekend maar met opvallende lila bloeiwijzen tot eind oktober en 
geurig blad.
 
Kruidentuin
Vanaf het Ginkgo-terras lopen diverse routes naar de kruidentuin, onder 
andere via de heemtuin met planten uit Noord-Limburg. Een overdekt 
prieel biedt uitzicht over de Maas. De weidsheid van de rivier contrasteert 
met de intimiteit van de heemtuin, waar óók geurige planten groeien zoals 
wilde marjolein (Origanum vulgare). De kruidentuin bij het oude koetshuis 
is in 1995 opnieuw ingericht volgens het eenvoudige stramien van de 
historische kloostertuin. Binnen een omhaging van haagbeuk (Carpinus) 
liggen langwerpige bedden, met een zonnewijzer als centrum. Manshoge 
laurieren (Laurus nobilis) flankeren een bankje met uitzicht over de tuin. In 
de bedden groeien aromatische keukenkruiden, geneeskrachtige planten en 
ouderwetse groenten. 

Jochumhof, botanische 
tuin aan de Maas

De planten zijn niet alleen voorzien van de naam, 
maar ook van hun toepassing. Het gemalen 
zaad van Chinese jute of fluweelblad (Abutilon 
theophrasti) kan bijvoorbeeld in soepen worden 
gebruikt. Deze vrij onbekende kaasjeskruidachtige 
is eenjarig en heeft prachtige zaaddozen. Ook 
parakers, ABC-kruid of huzarenknoop (Spilanthes 
oleracea) is eenjarig. Heeft een scherpe smaak en 
de medicinale eigenschappen komen van pas bij 
mond- en keelontstekingen (spoelen en gorgelen). 
Vanaf het vroege voorjaar is de Jochumhof een 
bezoek waard. In de kruidentuin bloeit de gulden 
sleutelbloem (Primula veris) als een van de eerste. 
Van deze stinzenplant kunnen de geurende 
bloempjes worden gebruikt in salades en voor het 
verven van paaseieren.

Jochumhof  Stichting Botanische Tuin de Jochumhof
Maashoek 2-B, 5935 BJ  Steyl, T 077 32 10 012
I www.jochumhof.nl, E info@jochumhof.nl
Entree: € 4,- incl. koffie/thee
Tuin open: 1 april tot 1 november  
(do t/m zo, 11–17 uur) Andere tijden/groepen: op afspraak

thema

geur in 

de tuin

•

Bankje met laurieren. Gaultheria, ofwel bergthee: ook sierwaarde is belangrijk. Geurtuin op terrras.

Lienke Houbens in de geur-
tuin: “Een blaadje kneuzen 
mag”.

Tagetes lucida, het wel-
riekende afrikaantje met 
bladgeur.

Myrrhis, Roomse kervel; 
een sterke schaduw-
minnende plant. Prieel in de heemtuin bij de Maas.Links: Onbekende blikvanger: Elsholtzia stautonii.



tuinjournaal maart 2014 - pagina 23

 

- excursiecommissie -exc
excursie
commissie

Tekst - Carla de Jonge

het rhienderenseveld
Bij het ontwerp en de inrichting van de tuin het 
Rhienderenseveld in Brummen is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met het coulissenlandschap. 
De kleurrijke borders worden beschermd door 
beukenhagen. In de tuin zijn diverse doorkijk-
jes en via een wilgenlaantje komt u in een wilde 
planten- en bloemweide, een kraamkamer voor 
vlinders. De 7.000 m2 tuin is omzoomd door mei-
doornhagen en midden in de tuin ligt een atelier.

de brummense overtuin
In de omgeving van Brummen zijn in de achttiende 
en negentiende eeuw vele buitenplaatsen 
ontstaan. De Brummense Overtuin (5000 m2) ligt 
midden in het dorp Brummen en hoorde bij het 
Huis Cromhout dat rond 1920 is afgebroken.
Sporen van de rijke historie zijn hier nog terug 
te vinden, zoals de 175 jaar oude Liriodendron 
tulipifera. In 2009 is de tuin gerenoveerd, 
waarbij de oude elementen zo veel mogelijk zijn 
behouden.

huis voorstonden
Het Huis Voorstonden ligt in de bedding van een 
vroegere IJsselarm. In de tuin zijn verschillende 
perioden uit de tuinarchitectuur zichtbaar. Aan de 
noordkant ligt het door J.D. Zocher jr. in 1825 ont-
worpen landschapspark met grote vijverpartij die 
overgaat in de slotgracht. 
De afgelopen decennia heeft de familie Hoogen-
berk de buitenplaats hersteld en onder andere de 
zuidelijke tuin gereconstrueerd naar een vroeg-
twintigste-eeuws ontwerp van Leonard Springer. 
Op Voorstonden kunt u lange hagen, oude tuin-
muren, een antieke druivenkas en fraaie oude en 
jonge bomen  bewonderen. 

zaterdag 30 augustus 2014: het onbekende drenthe: 
van peren en onbekende landschappen
(fietsexcursie)

Tot de best bewaarde geheimen van Drenthe behoren de wonderschone 
cultuurlandschappen en de bijzondere tuinen in de zuidwesthoek van 
de provincie. We fietsen door het in de vroege Middeleeuwen ontgonnen 
boerenland en stoppen bij een Saksische boerderij in Ruinerwold, waar wij 
vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze streek. Vervolgens gaan 
we verder over de Dokter Larijweg met perenbomen in de berm. De peren 
worden jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober per opbod verkocht. 
We fietsen door Ruinen (lunch) en gaan naar ‘De Luie Tuinman’ met prachtige 
tuinen. Via fraaie bossen en heidevelden komen we in Koekange waar we de 
tocht eindigen bij de verrassende tuin van Joke Kuiperij en Karel Huyts. 

NTs-donateurs en één introducé € 60,- p.p.; niet-donateurs € 65,- p.p. (inclusief 
huur elektrische fiets). Of € 55,- p.p. / € 60,- p.p. (inclusief huur gewone fiets). 
Zonder fiets zijn de kosten respectievelijk € 42,50 of € 47,50 p.p.

zaterdag 13 september 2014: twee landgoederen rond 
de belgisch - nederlandse grens
(eigen vervoer)

’s Ochtends bezoeken we landgoed Jorissenhoeve in Schijf, dat sinds 2009 
in bezit is van de familie Lambregts. De monumentale boerderij met bijge-
bouwen stamt uit 1938. De bewoners zijn er in geslaagd om oud en nieuw 
te integreren. 
’s Middags worden we rondgeleid op het landgoed Hemelrijk in Essen 
(België) door de familie De Belder, de oorspronkelijke eigenaren van het 
Arboretum Kalmthout. Hemelrijk is een uitgestrekte verzameltuin/bosachtig 
domein van 107 hectare met duizenden heesters en bomen (6.000 cultivars), 
vele door de familie De Belder zelf gezaaid en opgekweekt. De Britse tuin- 
en landschapsarchitect Russell Page adviseerde over de vormgeving van de 
tuin. Tijdens ons bezoek zien we onder andere bloeiende selecties Hydrangea 
paniculata.

Het programma start tussen 10.00 en 10.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.
Kosten: NTs-donateurs en één introducé € 42,50 p.p.;  
niet-donateurs € 47,50- p.p.

Inschrijven

De volledige beschrijving, kosten en details van de verschillende excursies kunt u vinden op www.tuinenstichting.nl. 
U kunt zich vanaf maandag 3 maart 2014 inschrijven via deze website. Aanmelding is ook mogelijk bij het bureau van de NTs 
(020 623 50 58, ma, di, woe vanaf 10.00 tot 16.00 uur). Eerdere aanmeldingen zullen behandeld worden alsof deze op 3 maart 
ontvangen zijn.
U bent ingeschreven als deelnemer nadat uw gegevens zijn ontvangen én de kosten voor de excursie zijn voldaan. 
U ontvangt hiervan een bevestiging met de benodigde gegevens.

Ons advies: kom met goede wandelschoenen. De tuinen zijn niet geschikt voor rolstoel of rollator.

NTs-excursies in 2014
Het komende jaar heeft de excursiecommissie een aantal boeiende excursies voor u in petto. In mei 
bezoeken we tuinen in de IJselvallei, in mei ontdekken we het onbekende Drenthe en in september 
gaan we naar de grensstreek tussen Nederland en België. Schrijf u in en geniet van de bijzondere 
tuinen die wij voor u hebben geselecteerd.

zaterdag 31 mei 2014: parels in de ijsselvallei
(busexcursie)

In mei nemen we u mee naar de IJsselvallei waar we de tuin het Rhienderenseveld, de Brummense 
Overtuin en de tuin van Huis Voorstonden bezoeken.

Het Rhiederenseveld. Fotografie: Ria Stam

Brummense Overtuin. 
Fotografie: Rik van Tongeren

Huis Voorstonden. Fotografie: familie Hoogenberk

Excursie september: Border Jorissenhoeve met 
bloeiende Dahlia’s. Fotografie: Else-Miek Lambregts

Excursie augustus: Larijweg, Drenthe. 
Bron: www.in.drenthe.nl

Brummense Overtuin. 

Huis Voorstonden. 

Het programma start 
vanaf 10.00 uur in 
Spankeren en eindigt 
om 17.00 uur.
Kosten van deze 
excursie: NTs-donateurs 
en één introducé € 54,- 
p.p.; niet-donateurs 
€ 53,- p.p.
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Met later in het seizoen de pittig kruidige geur van de ligusterbloemen met 
een mooie toegift van zwarte besjes die ik graag pluk voor extra drama in een 
vaas. Voor nog meer geur (en vruchten) zijn er botanische rozen en Lonicera 
fragrantissima aan toegevoegd die in januari bloeit met zoet geurende, 
wasachtige bloemetjes op het kale hout. Twee takjes vol met knopjes in een 
vaasje op de wc zorgen voor de ultieme groene luchtverfrisser.

In 1996 vormde deze gemengde haag de start van mijn nieuwe droomtuin 
van 3000 vierkante meter, die vol groen, geur en kleur moest worden. 
Achterin, helemaal vrij, grenzend aan het landschap van de kreekrug met 
meidoornhagen. Voor het huis gelegen aan het idyllische dorpsplein van 
Nisse.

Geïnspireerd door de Zeeuwse tuinen
Daarvoor had ik twintig jaar hartstochtelijk kunnen experimenteren in 
twee tuinen in Middelburg, geïnspireerd door de Zeeuwse open tuinen, 
tuinenreizen en veel lezen: ik was een grote fan van het tuinproza van 
Elisabeth de Lestrieux. Ik had een schat aan ervaring en kennis opgedaan die 
ik kon gebruiken voor het aanleggen van nog één keer een nieuwe tuin in het 
landelijke Nisse: een uitdaging!
Er zouden groene structuren van hagen komen zodat er beslotenheid 
ontstond. En een loofgang van haagbeuk om geuren te vangen en vast te 
houden. Margreet Diepeveen tekende het ontwerp en binnen die structuren 
kon ik mijn gang gaan.

Geuren- en kleurentapijt
Zo is een bescheiden, ommuurde tuin ontstaan waarin naast de bijkeukendeur 
tegen de zuidmuur Rosa ‘Maigold’ en Ceanothus ‘Concha’ gezamenlijk 
omhoog groeien. Deze laatste is een geweldenaar: de kleur is écht jeansblauw 
en de geur is die van sterke honing.
In de tuin waar ons ‘saunakotje’ staat zijn haagjes van Sarcococca aangeplant 
voor wintergeur. Zo beleef je de tuin ook in de winter. Is het niet heerlijk om 
na het saunabad in een geurend bad van vanille te stappen? Om dan je weg 
te vervolgen en te belanden tussen hagen van Eleagnus ebbingei waarvan de 
bloemetjes een weldadig zoete geur verspreiden. In deze buurt probeer ik 
een geuren- en kleurentapijt te realiseren van oranje Epimedium, Heuchera 
‘Brownies’ en Helleborus aangevuld met lentegeur van botanische narcisjes 
en Tulipa ‘Apricot Foxx’. Dit jaar zal het tapijt zich sluiten, hoop ik, droom ik….

Voor zomergeur in de saunatuin zorgt Clematis viticella ‘Betty Corning’. 
Als je je neus in de bleekblauwe klokjes steekt, ruik je eigenlijk niet zoveel; 
echter deze ‘dame’ verrast je op zwoele zomeravonden met een geurwolk 
die in de loofgang hangt. Dat ervaar ik ook met de nootachtige geur van 
Euphorbia stricta als ik langs het trapje en de borders naar het terras loop; 
een bescheiden, eenjarige schoonheid toegepast als weefplant en een luchtig 
genot in boeketten. Van alle Euphorbia’s is dit de enige die is gebleven en die 
ik niet wil missen.

Jasmijngeur mag natuurlijk niet ontbreken en voor een hoekje, naast het pad 
in de moestuin koos ik voor de variëteit ‘Manteau d’Hermine’ omdat deze 
klein is en op de plek goed haar elegante habitus kan laten zien. Ernaast werkt 
de witte regen zich omhoog langs het trelliswerk en over het tuinhuisje met 
een Cytisus battandieri, wat een aardige vondst voor de moestuin is omdat de 
bloemen een echte ananasgeur verspreiden.

Aanbidding
Al deze tuingenoegens deel ik graag met andere liefhebbers die op bezoek 
komen. Zo heb ik afgelopen zomer bijna in aanbidding stilgestaan bij een 
droom van een plant met diepgroen blad en daarboven als schitterend 
contrast de witte geurige stervormige bloemetjes van Cynanchum ascyrifolium, 
die maar liefst twee maanden bloeit. Een schoonheid om véél van aan te 
planten. Voor mij is het aromatische effect onmisbaar omdat de tuinbeleving 
hierdoor vollediger wordt. Je kunt met je neus de weg vinden, dag en nacht!

Eigenlijk staat er een hele parfumfabriek in 
mijn tuin: een gemengde haag als afscheiding 
met liguster, krenten, Viburnum en seringen 
in wit, lila en paars. O, die overbekende en 
typische geur van seringen in mei. 

Geurgenoegens in de tuin

Tekst - Ria Lengton-van Beek

De tuin van Ria Lengton aan het historische 
dorpsplein van Nisse is formeel van opzet met 
borders op kleur, overgaand in een informeel 
gedeelte met vijver dat aansluit op het landschap. 
Langs de hoofdzichtas is een aantal kleinere tuinen 
ontstaan om intimiteit te creëren en om vooral de 
geuren gevangen te houden.
Tuin nr. 229 in de Open Tuinen Gids 2014.  
Geopend: In het kader van de Zeeuwse open tuinen 
is de tuin open op vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni 
2014. Voor groepen is de tuin in juni geopend op 
afspraak.

Ria Lengton-van Beek, Dorpsplein 35, 
4443 AE Nisse. Tel. 0113 649 497; 
e-mail: rialengton@me.com

Borders bij trap. Fotografie: Volker Michael 

Boven, links: Ommuurde tuin. 
Fotografie: Volker Michael 
Boven, rechts: Geur- en kleurtapijt. 
Fotografie: Volker Michael

Loofgang van haagbeuk. 
Fotografie: Margreet Diepeveen
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Tekst - Korneel Aschman

Monumentencommissie adviseert over 
locatie kunstwerk in Park Hartenstein

Verrommelen
De buitenplaats is aangelegd in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. De villa uit 1867 staat op het hoogste punt in het park en vormt het 
middelpunt van het park in landschapsstijl. De fraaie historische opzet met 
gazons, boomgroepen, lange zichtlijnen, slingerpaden en hertenkamp is 
grotendeels nog aanwezig. Het ensemble van gebouwen en park heeft een 
hoge cultuurhistorische waarde en is aangewezen als rijksmonument. In de 
afgelopen decennia zijn veel nieuwe bomen en heesters echter ‘in het wilde 
weg’ bijgeplant. Hierdoor verdwijnen de karakteristieke lange zichtlijnen 
door het park en naar de hertenkamp. In combinatie met een toename aan 
oorlogsmonumenten is de parkaanleg aan het verrommelen en gaat de 
historische, waardevolle structuur verloren.

Onafhankelijk advies 
Daarnaast wil de gemeente Renkum al enige jaren een nieuw kunstwerk in 
het park bijplaatsen. Dit kunstwerk Resurrection beeldt wederopstaande 
soldaten uit. De locatie die gekozen is, ligt langs een wandelpad, in de 
zichtlijn tussen huis en hertenkamp.
Er is door enkele lokale groeperingen bezwaar gemaakt tegen deze locatie. De 
bezwaarhebbers, de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen, Vereniging Vrienden 
van Park Hartenstein e.o., Stichting Kunstkoepel en Stichting Scarabee, 
hebben afgelopen najaar de Monumentencommissie van de Nederlandse 
Tuinenstichting verzocht om een onafhankelijk advies. Met de vraag of de 
gekozen locatie passend is binnen de historische parkaanleg en daarmee 
binnen het bestemmingsplan.

In het advies heeft de Monumentencommissie eerst het algemene 
principe van kunstwerken in een landschappelijke parkaanleg toegelicht. 
Kunstobjecten hebben namelijk doorgaans een dubbele functie; zij versieren 
het park en dragen een (symbolische) boodschap uit die de parkeigenaar wil 
overbrengen op zijn gasten. Deze symboliek betreft thema’s als imponeren, 
genieten en herdenken. Samen met tuingebouwen zijn kunstwerken op 
strategische punten geplaatst; zij staan in de parkstructuur niet op zichzelf, 
maar vormen in samenhang met de beplanting vaak de beëindiging of 
aankleding van verschillende uitzichten. Het hoofdhuis is een belangrijk 

centraal uitzichtpunt; vanaf hier ontvouwt zich 
het parklandschap.

De tuingebouwen en kunstobjecten zijn vanaf hier 
gezien op zo’n manier geplaatst, dat zij uitnodigen 
om door het park te dwalen. Al wandelend 
‘zapt’ de bezoeker zo tussen de verschillende 
belevingsmomenten. Dit principe is ook op 
Hartenstein herkenbaar. Zo zijn de verschillende 
thema’s zichtbaar in imponeren met kanonnen, 
genieten met muziektent en hertenhuis en 
herdenken in de oorlogsmonumenten bij het huis. 

Aanbeveling locatie
De Monumentencommissie ziet geen bezwaar 
in het plaatsen van nieuwe kunstwerken, maar 
de locatiekeuze moet wel gebaseerd zijn op 
het historische ontwerp- en beleefconcept van 
Hartenstein. Zij heeft daarom uitgangspunten 
opgesteld waaraan de locatie van Resurrection 
moet voldoen. Kort samengevat zijn dat;
•  Het kunstwerk is een uniek onderdeel of 

onderwerp van een zichtlijn en concurreert niet 
met andere beeldbepalende objecten.

•  Het kunstwerk staat ‘natuurlijk’ opgesteld in 
de padenstructuur, zodat vanaf het centrale 
zichtpunt een logische wandeling mogelijk is 
naar en langs het kunstwerk.

•  Het kunstwerk heeft een rustig ingerichte 
omgeving, zodat het object en de parkomgeving 
elkaar versterken.

Op basis van deze uitgangspunten concludeerde 
de Monumentencommissie dat de gekozen 
locatie niet passend is binnen de historische 
parkaanleg en binnen het bestemmingsplan. Om 
praktisch richting te geven aan een nieuwe locatie, 
zijn door de Monumentencommissie ook enkele 
locatie-aanbevelingen gedaan. Op die betreffende 
plekken heeft Resurrection, naast waarde als 
kunstobject in zichzelf, een toevoegende functie 
in de parkbeleving van Hartenstein.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of 
het advies daadwerkelijk heeft bijgedragen tot een 
passende locatie voor Resurrection. Wel zijn de 
adviesvragers zeer te spreken over het “degelijke 
en ter zake kundig (goed) gepresenteerde advies”.

Aan de Utrechtseweg in Oosterbeek ligt in het natuurlijk glooiende landschap de buitenplaats 
Hartenstein. Het fraaie park is opengesteld en heeft een belangrijke recreatieve waarde voor 
wandelaars. Het hoofdhuis is na de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen door het Airborne 
Museum. Dit museum draait om de slag om Arnhem. Daarom zijn in het park enkele kanonnen 
geplaatst en staan er nabij het hoofdhuis diverse oorlogsmonumenten. De gemeente Renkum wil een 
nieuw kunstwerk plaatsen in het park. Lokale groeperingen zijn het oneens met de gekozen locatie 
daarvoor en vroegen de monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting om advies.

Rechts: De voorzijde van 
Hartenstein. 
Fotografie: R. Kokke, 2006
Linksonder: Zicht door 
het park van Hartenstein. 
Fotografie: N. Kaandorp, 
2011
Rechtsonder: Eén van 
de oorlogsmonumenten 
bij het huis. Fotografie:  
Stefano F. 2011

Een van de kanonnen in het park. Fotografie: M. Day
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Onderlinge banden onderhouden
Cobi Bergmans-Visser kwam in 1920 aan als 
leerling op ‘Huis te Lande’, de eerste Nederlandse 
Tuinbouwschool voor Meisjes, gesticht in 1907 
te Rijswijk. Per jaar stroomden gemiddeld 
vijftien leerlingen binnen. Uit verlangen naar 
saamhorigheid richtten de leerlingen van het 
afstudeerjaar 1922  de Vereniging van Oud-
leerlingen van ‘Huis te Lande’ op met als doel: 
“Elkaar in te lichten over hoe het is om als meisje 
een baan in ons vak te vinden, om elkaar van dienst 
te zijn en elkaar op de hoogte te houden, maar 
vooral ook om de onderlinge vriendschapsbanden 
en die met ‘Huis te Lande’ vast te houden.” 

Zij organiseerden buitenlandse excursies, 
jaarlijkse bijeenkomsten en een plantenruilhandel. 
Cobi Visser was blijkbaar een zelfbewust, vrolijk, 
initiatiefrijk meisje, want zij werd ‘bij acclamatie’ 
gekozen tot de eerste voorzitster van de 
vereniging. 1 

Aan de slag
In 1920 werd aan de twee cursusjaren een derde 
jaar toegevoegd, “voor hen die de tuinbouw in een 
of andere vorm als beroep wilden uitoefenen”.2 
Renske Boon koos voor dat derde jaar en zou 
de eerste Huis-te-Landster worden die het tot 
BNT-erkend3 tuinarchitect bracht. Dat haar 
afgestudeerden professioneel zouden werken, 
werd oorspronkelijk niet nagestreefd door de 
stichtster en directrice van de school, Mej. Jacoba 
Hingst. Zij omschrijft de toekomst van haar 
leerlingen als volgt: “Ziet eens, er is tegenwoordig 
een ware trek naar buiten. (..) Hoeveel jonge 
meisjes zijn er niet, wier toekomst het wezen zal 
om op het land in een of ander dorp te wonen; 
hoevelen zijn er niet, die verloofd zijn met een 
aanstaand predikant of notaris. Zij zullen allen in 
het bezit komen van een grooteren of kleineren 
tuin. (..) voor zulke meisjes is onze inrichting 
bestemd.”4 
De werkelijkheid was dat de meisjes met hun 
diploma wel degelijk aan de slag gingen en werkten 
bij kwekerijen, in moestuinen van instellingen of 
als assistenten in wetenschappelijke laboratoria 
in Amsterdam, Utrecht en Wageningen. De lessen 
op school werden gegeven door leraren die zelf 
voortkwamen uit de praktijk. Zij gaven vaak ook 
les op jongensscholen of waren tuinbaas op 
buitenplaatsen. Ook het schoolbestuur bestond 
uit vakdeskundigen, waaronder prof. Johanna 
Westerdijk, hoogleraar in de plantenziektekunde 
te Utrecht, de eerste vrouw in een dergelijke 
positie. 

Professionele samenwerking
Cobi Visser koos niet voor het derde jaar. Zij zag 
een andere toekomst voor zich. Zij kwam uit een 
artistieke familie. Haar vader was architect. Cobi 
trouwt met John Bergmans, die al een naam had 
verworven als schrijver van geliefde tuinboeken 
waaronder ‘Vaste Planten en Rotsheesters’ (1924, 
1936) en ‘De tuin bij het huis’ (1936, 1962). Zij 
gaan in Oisterwijk wonen waar haar familie ook is 
neergestreken.

Vader Johan Visser was als architect gespe-
cialiseerd in villa’s in de stijl van de Bergse School. 

Hij bouwde onder andere het huis van de dichter 
Adriaan Roland Holst in Bergen. Midden jaren 
twintig was hij op zoek naar meer werk en dacht 
dat te vinden in Noord-Brabant waar de wol-, 
leer-, sigaren- en lampenfabrieken een booming 
periode doormaakten. John Bergmans stort zich 
met zijn schoonvader in de projectontwikkeling 
van de woonwijk ’t Klompven in Oisterwijk. De 
onderneming wordt geen succes, maar John 
vestigt er wel zijn tuinarchitectenbureau. Cobi 
werkt intensief mee bij de totstandkoming van 
zijn boeken, zijn onderzoek naar cultuurplanten 
en in het bureau. Samen maken zij reizen naar 
tuinen in het buitenland. In die professionele 
samenwerking zijn zij in die tijd te beschouwen 
als een uniek paar, zeker voor het zuiden van het 
land. 

1  50 jaar ‘Huis te Lande’, 1907-1957, artikel ‘De oprichting van 

de Vereniging van Oud-leerlingen’ door A.M. Koster-Bouman, 

pag 17-18.

2  50 jaar ‘Huis te Lande’, 1907-1957, artikel ‘Zien groeien doet 

groeien’ door H.E. Casparé, pag 4-8.

3 BNT: Bond van Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten.

4 interview in het tijdschrift ‘Buiten’, 1907.

In 2015 verschijnt een monografie over 

de tuinarchitect John Bergmans (1892-

1980) bij BONAS (Bibliografieën en 

Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en 

Stedenbouwkundigen). Het Tuinjournaal zal de 

komende tijd enkele artikelen rond deze studie 

publiceren. Deze keer over John Bergmans’ 

echtgenote Cobi Bergmans-Visser.

Tekst - Marianne van Lidth de Jeude

Bron foto’s - familie-archief Koen Visser

 John Bergmans en Cobi Bergmans-Visser bij een Oisterwijks ven.

Cobi in het corduroy ‘Huis te Lande’-kostuum voor tuinwerk.

- cobi bergmans-visser -

OPRICHTER VERENIGING VAN OUD-LEERLINGEN 
MEISJESTUINBOUWSCHOOL HUIS TE LANDE IN RIJSWIJK

COBI BERGMANS-VISSER
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- recensies -

Hoewel het gedenkboek veel later uitkwam dan gepland, drie jaar na het jubileumjaar (2009) waarin Keu-
kenhof, ‘s werelds bekendste voorjaarsbloemententoonstelling, zijn zestigjarig bestaan vierde, mag het re-
sultaat er zijn. En niet alleen door zijn omvang en gewicht ….. maar liefst tweeënhalve kilo. Doel was een 
wetenschappelijk en historisch verantwoorde beschrijving te geven van de bloemententoonstelling in al 
zijn facetten. En daarin lijken de auteurs te zijn geslaagd. ‘Keukenhof: van Keukenduin tot Lentetuin’. De 
 wordingsgeschiedenis van Internationale Bloemtentoonstelling Keukenhof is bovendien rijk geïllustreerd 
met allerlei archiefmateriaal dat nooit of zelden werd gepubliceerd.

De internationaal vermaarde bloementuin werd aangelegd op de Overplaats (het oude Zandvliet), het deel 
van gelijknamige landgoed Keukenhof dat vader en zoon Zocher, tuinarchitecten, in de tweede helft van de 
negentiende eeuw omtoverden tot een fraai landschapspark. De plek waar in 1949 Keukenhof ontstond.  
Nu is het niet alleen een mooi bloemenpark, maar tevens een fraai voorbeeld van hoe een deel van een 
eeuwenoud landgoed werd gered door er een nieuwe functie aan te geven. En met succes. Want elk voorjaar 
weer genieten zo’n achthonderdduizend bezoekers van de bloemenpracht in het landschapspark dat door 
de decennia heen nieuwe elementen kreeg.

Titel: Keukenhof: van Keukenduin tot Lentetuin  
Auteur: Maarten Timmer m.m.v. Arie Dwarswaard, Uitgever: Hes & De Graaf 
ISBN:  978 90 6194 501 7, Jaar: 2012, Pagina’s: 495 pagina’s, Prijs: € 29,50

Gids door sneeuwklokjesland

Tekst - Leslie Leijenhorst

bkn
recensies

In de afgelopen jaren verschenen diverse boeken gewijd aan het sneeuwklokje. Het 
ene meer anekdotisch, het andere met een mix van anekdotes en meer praktische 
zaken. ‘A Gardener’s Guide to Snowdrops’ van kunstenaar en schrijfster Freda 
Cox valt in de laatste categorie. Gedegen en toch niet te zwaar wetenschappelijk.
Naast algemene hoofdstukken met beschrijvingen en de classificatie, telkens 
afgewisseld met fraaie sfeerfoto’s, zijn er tal van andere wetenswaardigheden in 
het boek opgenomen. Zo legt de auteur uit hoe en waar je deze vroege herauten 
van de lente kunt planten. Verder is een index opgenomen van plekken waar je 
beroemde collecties kunt aanschouwen. En van kwekerijen en postorderbedrijven 
die een interessant aanbod Galanthus voeren. Hierbij beperkt zij zich niet tot het 
Verenigd Koninkrijk. Ook andere bronnen in Angelsaksische en West-Europese 
landen als Duitsland, België en ons eigen land worden genoemd. 
Cox besteedde veel aandacht aan de beschrijvingen van honderden soorten 
sneeuwklokjes waarbij ze voorop stelt dat een complete lijst onmogelijk is. Nieuwe 
worden geïntroduceerd, namen veranderen, sommige sterven uit of zijn niet 
meer verkrijgbaar. Telkens worden naam en groep (waar relevant) vermeld. Vele 
zijn voorzien van kleurige pentekeningen van haar hand. De vorm van de plant is 
hierop veel beter zichtbaar dan op foto’s waar je vaak veel ‘achtergrondruis’ hebt.

‘A Gardener’s Guide to Snowdrops’ is beslist een must voor galanthofielen en een 
aanrader voor een ieder die in bolgewassen geïnteresseerd is. Daarnaast is het 
boek een lust voor het oog door zijn grote aantal illustraties. 

Titel: A Gardener’s Guide to Snowdrops
Auteur: Freda Cox, Uitgever: Crowood  
ISBN: 978 1847974754, Jaar: 2013, Pagina’s: 256 pagina’s, Prijs: ca. € 40,-

Keukenhof: van Keukenduin tot Lentetuin tuingereedschap voor liefhebbers
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