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Lotjeshaof in Neer, tuin nr. 298 in de 
Open Tuinen Gids 2015.

Erve Odinc in Markelo, tuin nr. 75 in de 
Open Tuinen Gids 2015.

Tuin van Toosje in Driehuis, tuin nr. 196 in 
de Open Tuinen Gids 2015.

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

Mooie, gezonde en sterke planten zijn de kroon op het werk van de tuinier. Voor hun 
groei hebben planten water en zonlicht nodig, maar vooral voldoende voedsel dat ze met 
hun wortels uit de bodem halen. 
Tuingrond moet worden verrijkt door onzichtbare, maar essentiële tuinhulpen die de 
natuur beschikbaar stelt en die zorgen voor een kruimelige grondstructuur. Naast 
kwaliteit van de grond zijn groeistoffen belangrijk, die de plant met de wortels uit de grond 
haalt. Die zitten in organisch materiaal: restanten van dode planten en rottende bladeren 
die samen met lucht en water door insecten, wormen en bacteriën zijn omgevormd tot 
humus. 
Met het thema ‘De onzichtbare tuin’ geeft de Nederlandse Tuinenstichting aandacht aan 
de grond en wat zich daarin afspeelt. Dat zie je niet, maar het heeft wel een geweldige 
impact op de vitaliteit van iedere tuin.

Aanleiding voor dit nummer is dat de Verenigde Naties 2015 hebben uitgeroepen tot het 
‘Internationale Jaar van de Bodem’. Een actueel onderwerp voor tuiniers en mensen die 
in tuinen zijn geïnteresseerd, dat we graag met u willen delen.
Tuiniers dragen met hun individuele creativiteit bij aan een herwaardering van de 
menselijke schaal. Die verliezen we namelijk steeds meer uit het oog in de hedendaagse 
maatschappij, vindt Peter Bauwens.
Een lagere opbrengst, maar een grote persoonlijke motivatie kenmerkt de biologische 
plantenkweker Jan Huiberts, ontdekte Martje van den Bosch in een gesprek met de 
houder van de Nederlandse Plantencollectie Buddleja.

Voor sommige tuiniers ligt de uitdaging in het werken met aarde. Meer dan durf, aarde 
en zoden is niet nodig, zegt Éva Kovács. Ze laat de ontwikkeling zien van kunstmatig 
aangelegde heuvels als verdedigingswerken tot eigentijdse Nederlandse voorbeelden van 
land art.
Auteur Suze Peters kijkt met andere ogen naar onkruid. De natuur kiest zelf de planten 
uit die open grond bedekken om problemen aan te pakken. Onkruiden zijn de ‘ploegers 
van de onderwereld’ die met hun wroetwerk de structuur van de bodem verbeteren.
In de ecologische tuin van opentuineigenaar Wim Baas staat de relatie tussen sterke 
en gezonde planten, bodemschimmels, mieren, humus en kalk centraal. Ecologisch 
tuinieren in de praktijk in een bijzondere tuin die u als donateur van de Nederlandse 
Tuinenstichting kunt bezoeken.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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Met onkruid de bodem lezen     
Verwaarloosde grond is een uitdaging voor de natuur. Heermoes, kweek, 
distels en schermbloemigen brengen lucht in de bodem en halen voe-
dingsstoffen mee naar boven.
Suze Peters

Vijfentwintig jaar Moeras- en Stinzenplantentuin: ‘van maaien naar 
graaien’
Duurzaam tuinieren is alleen mogelijk als de grond niet wordt verstoord 
en als alle humus ten goede komt aan het bodemleven. 
De bodem moet vochtig en koel zijn. Dus niet meer spitten en schoffelen.
Wim Baas

Het Zaltbommelse Singelpark van François Willem de Virieu 
In 1834 vormde F.W. de Virieu de oude vestingwallen van Zaltbommel 
om tot een romantisch singelpark, dat nog steeds een groene gordel 
rond de stad vormt. De gebruiksdruk is echter hoog en het beheer is 
niet optimaal.
Carien van Boxtel

NTs-excursies in 2015     
Voor donateurs organiseert de NTs een bezoek aan twee buitenplaatsen 
en een eco-boomgaard aan de Veluwezoom. In september worden 
unieke tuinen bezocht in Sittard. 
Marjorie Gisolf-Smit, Michiel Plomp en Ysk Vondeling

Groene ontdekkingsreis naar privétuinen in Rotterdam  
In juni openen de eigenaren van tachtig hele verschillende tuinen hun 
poorten: romantische privétuinen, tuinen van plantenliefhebbers en 
design- en daktuinen.

Symposium over de toekomst van Buxus op Het Loo  
In het hele land sterft Buxus als gevolg van agressieve schimmelziektes. 
De Vereniging van Erfgoedhoveniers vraagt zich af of Buxus nog  
toekomst heeft.

Buxussterfte: wat kan ik doen?
Niet alle Buxus is gevoelig voor de schimmelziekte. U kunt deze 
soorten verkrijgen bij kwalitatief goede kwekers. Twijfelt u? Dan zijn er 
alternatieven.
Marian Lenshoek

Vrijwilligersdag in Zaltbommel    
Vrijwilligers en donateurs bezochten het Singelpark in Zaltbommel.
Gonne Doorman

Geef meer om groen     
De Nederlandse Tuinenstichting vraagt haar donateurs over te stappen 
op ‘periodiek schenken’. Dat levert extra inkomsten op terwijl het u 
niets extra’s kost. 
Suzanne Kooij

Red de rozen van Belmonte met uw gift   
De Nederlandse Tuinenstichting wil deze bijzondere tuin met 
unieke rozencollecties helpen met het realiseren van een ambitieus 
toekomstplan.
Lenneke Berkhout

Lustrumevenement 26 september    
De NTs wil u graag ontmoeten tijdens ons evenement ‘Tuinen van de 
Toekomst’. Over ontwikkelingen, trends en het belang van tuinen en 
parken in de 21e eeuw.
Emilie Horst-Goossens en Robertien Aberson

2015: jaar van de bodem    
Voor gezonde planten is een vruchtbare bodem belangrijk om goed te 
gedijen. U krijgt mooiere, sterke en gezonde planten, die beter bestand 
zijn tegen ziekten en plagen.
Marian Lenshoek

Uitdaging voor de toekomst: nieuw evenwicht tussen mens,  
technologie en de aarde
Laten we teruggaan naar de menselijke schaal en op zoek gaan naar 
wat ieder mens bijzonder maakt, namelijk creativiteit. Alleen zo kunnen 
we een antwoord geven op grootschaligheid.
Peter Bauwens

Kunst van aarde en zoden
Werken met de aarde: van kunstmatig opgeworpen heuvels, tot 
landschapskunst en land art.
Éva Kovács

Jan Huiberts en de vlinderstruiken    
Wie veel vlinders in de tuin wil, koopt Buddleja. Jan Huiberts teelt ze 
op biologische wijze; minder snel dan op de reguliere manier, maar de 
voldoening is groter. 
Martje van den Bosch

Bezoek de mooiste tuinen van Nederland.

Donaties voor het Sociaal Tuinieren-project.
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NTs-nieuws

Bezoek de mooiste tuinen van Nederland

Interessante tuinen hebben in ieder seizoen iets 
bijzonders. Maar de traditionele periode om 
tuinen te bezoeken is toch vanaf het late voorjaar. 
Bezoekt u deze maanden de tuinen die zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Tuinenstichting! 
U vindt ze in de bekende Open Tuinen Gids, al 
jaren van onschatbare waarde voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kwalitatief goede tuinen. 
Onze gids is ieder jaar weer een topper; de uitga-
ve van dit jaar is maar liefst 200 pagina’s dik, en 
bevat meer dan 300 tuinen die u kunt bezoeken, 
waaronder 30 nieuwe, en heel veel sfeerfoto’s.

Thema dit jaar is ‘Kwekerijtuinen’. De gids opent met drie eigenaren van 
kwekerijen die vertellen over hun tuin. Tevens treft u een lijst aan van 
kwekerijtuinen die uw bezoek waard zijn.

Na tuinbeschrijvingen per provincie vindt u achter in de Open Tuinen 
Gids een overzicht van alle Open Tuindagen en Tuinevenementen 
op datum plus een kaart van Nederland waarop de Open Tuinen zijn 
aangegeven.  
De tuinen en kwekerijen vormen een mooie aanleiding voor een 
weekendje weg!

Samenwerking met Kwekerij Abbing

De Nederlandse Tuinenstichting werkt sinds begin dit jaar samen met 
Kwekerij Abbing in Zeist. Abbing is een begrip voor veel tuinliefhebbers; 
door de lange geschiedenis heeft het bedrijf een grote vakkennis 
opgebouwd. Deze kennis vindt u terug in mooie en gezonde planten. Iedere 
nieuwe  NTs-donateur ontvangt als welkomstcadeau vanaf januari 2015 
een plantenbon ter waarde van € 20,- van Kwekerij Abbing. En donateurs 
krijgen 10% korting op hun aankopen bij de kwekerij. 

Donateurskorting bij De Wiltfang

Met ingang van 1 januari 2015 is de kortingsregeling die donateurs hebben 
bij aankopen bij De Wiltfang veranderd. Voor alle duidelijkheid hier nog 
eens vermeld:

Op alle aankopen tot € 50,- krijgt u geen korting; voor aankopen boven 
€ 50,- krijgen donateurs van de NTs 10% korting op alle aankopen, met 
uitzondering van boeken, kassen en afgeprijsde artikelen.

Marleen Kooij versterkt NTs-bureau

De afgelopen maanden heeft Marleen Kooij onze 
vaste kracht Ellen Kickhefer, die met langdurige ziekte 
kampte, vervangen. Ellen is gelukkig weer terug op 
haar post. Omdat de samenwerking tussen de NTs 
en Marleen goed is bevallen, blijft zij twee dagen per 
week ons kantoor versterken. Marleen was eerder als 
productiemedewerker betrokken bij de totstandkoming 
van de Open Tuinen Gids. Zij gaat zich onder andere 
bezighouden met de website. 

Mevrouw H.L.M. van Verschuer-d’Ivoy overleden
  

Op 2 april van ons zevende lustrumjaar is mevrouw 
Van Verschuer overleden. Zij was van 1980 tot 
1993 de eerste voorzitter van de Nederlandse 
Tuinenstichting. 
Op Bingerden kwam mevrouw Van Verschuer altijd 
langs bij de voorlichtingsstand van de NTs. Op die 
manier maakte ik ooit kennis met haar en ik herinner 
mij dat als een heel plezierig gesprek. Ze vertelde 
over het allereerste begin; hoe een paar mensen 
bij elkaar gingen zitten, elk honderd gulden in een 
pot stortten en dat daarmee de NTs was geboren. 

De eerste dertien jaar is zij voorzitter geweest en heeft ze mede gezorgd 
voor een enorme bloei van de stichting tot 8.000 donateurs. Onder haar 
voorzitterschap heeft de NTs vele initiatieven genomen waar we nu nog 
steeds invulling aan geven. 

Beline Geertsema-Key
Voorzitter Nederlandse Tuinenstichting
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Vrijwilligers gezocht 
voor beurzen
De Nederlandse Tuinenstichting is op zoek naar 
beursvrijwilligers voor de diverse beurzen waar 
de NTs dit jaar aan deelneemt. Lijkt het u leuk 
om de NTs een dagje te vertegenwoordigen op 
aansprekende beurzen? Stuur dan een mailtje 
naar info@tuinenstichting.nl.

Rectificaties en aanvullingen 

Open Tuinen Gids 2015
 
Provincie Groningen
Tuin nr. 10, familie Boekhold in Midwolda en 
tuin nr. 28 Landgoed Pábema in Zuidhorn 
doen mee aan de Tuin & Kunstmeerdaagse 
Panorama Westerkwartier. Voor informatie: 
www.panoramawesterkwartier.nl. 
Provincie Gelderland
Tuin nr. 93, De Tuinen van Appeltern: In 
tegenstelling tot wat in de Open Tuinen Gids 
staat géén gratis entree. Volwassenen betalen  
€ 12,50; 65-plussers €10,50 en kinderen € 6,25.
Tuin nr. 121, De Huzarenhof in Joppe: 
Openingstijden van 1 mei t/m 26 juli, 
iedere vrijdag, zaterdag en zondag en op 
Hemelvaartsdag 14 mei en Pinkstermaandag  
25 mei, van 11.00 (NB!) -17.00 uur.
Provincie Utrecht
Tuin nr. 166 in Groenekan heeft een nieuw 
e-mailadres: djoekevz@gmail.com.
Provincie Noord-Holland 
Tuin nr. 208, De Engelhoeve in Warmenhuizen, 
is niet meer te bezoeken. 
Tuin nr. 192 van Gesien Lauxtermann in 
Ankeveen is open op zondag 21 juni, niet op 
20 juni.
Tuin nr. 203, Museumtuin Hortus Bulborum 
in Limmen is in tegenstelling tot wat in onze 
Open Tuinen Gids staat vermeld NIET gratis 
toegankelijk voor donateurs.  De entree bedraagt  
€ 3,50 p.p. en € 2,50 voor 65-plussers; voor 
groepen met meer dan 10 personen € 2,50 p.p.
www.hortus-bulborum.nl.
Provincie Zeeland
Tuin nr. 248, Rammekenshof in Ritthem is niet 
open op  za 27 en zo 28 juni maar gratis voor 
donateurs op 19,20 en 21 juni van 10.00 tot 17.00 
uur. 6 en 7 juni open tegen betaling.
Provincie Noord-Brabant 
Tuin nr. 279, De oude Watermolen in Rijsbergen, 
telefoonnummer: 0651 200 322. Toegang is 
gratis voor donateurs, maar op zondag 23 
augustus in plaats van zondag 16 augustus. 

Tuinjournaal zoekt redacteur

De redactie van het Tuinjournaal zoekt een nieuwe redacteur, die ons team 
van vrijwilligers wil versterken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met hoofdredacteur Marian Lenshoek via marian@lenshoek.com. 

Stuur ons uw e-mailadres

Het bureau van de NTs is bezig de 
e-mailadressen van de donateurs in zijn 
administratie op te nemen.
Niet alleen voor het maandelijks toesturen van 
de digitale NTs-Nieuwsbrief (met daarin het 
laatste nieuws over actuele ontwikkelingen, 
excursies, evenementen etc.) maar ook om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken 
voor een digitale enquête, die wij dit jaar willen 
houden onder onze donateurs. Wat vindt u 
en wat ziet u van ons werk? Hebt u tips en 
suggesties?
Help ons de NTs nóg effectiever maken en 
stuur uw e-mailadres, met donateursnummer, 
uw adresgegevens en telefoonnummer naar 
info@tuinenstichting.nl. 
U ontvangt dan na de zomer de enquête 
via e-mail. De NTs gebruikt uw gegevens 
uitsluitend voor interne doeleinden.
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- periodiek schenken -

 

NTs-nieuws

Tekst: Suzanne Kooij   

Fotografie: Wies van Lotringen, Suzanne Kooij

Wilt u ook een keer meedoen? Stuur een mailtje naar: info@tuinenstichting.nl. 
Wij geven u dan door wanneer de volgende Sociaal Tuinieren-dag plaatsvindt. 
Zie ons weblog voor meer informatie.

Na de oproep aan donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting in onze 
vorige NTs-Nieuwsbrief om planten te doneren voor het Sociaal Tuinieren-
project volgde een reactie van een genereuze donateur, die anoniem wil 
blijven. Zij doneerde veel Phlox, Aster, Lysimachia, Geranium, Campanula, een 
Cornus, Hemerocallis… te veel om op te noemen.
Tiny, actief in de Weggeefwinkel in de Bloemenbuurt, gaf 150 Jumbotassen 
aan ons project, waarmee we de gedoneerde planten kunnen vervoeren. Daar 
zij we erg blij mee! 
Wij kunnen altijd planten gebruiken voor onze Sociaal Tuinieren-
projectdagen. Heeft u planten over? Stuur ons een mailtje en wij komen uw 
planten ophalen. 
Lever de planten aan in stevige zakken of bakken die niet terug hoeven. 
Wilt ons als vrijwilliger bij een projectdag helpen? Zie voor verslagen van 
eerdere projectdagen ons weblog http://sociaaltuinieren.wordpress.com.
 
Stuur voor plantendonaties of als u zich wilt aanmelden een mailtje naar 
info@tuinenstichting.nl.

Donaties voor Sociaal Tuinieren-project
Op 21 maart zijn we opnieuw gestart met ons Sociaal Tuinieren-seizoen. 
Een groep studentes zette zich in voor de Bloemenbuurt in Amsterdam-
Noord. Allerlei voortuintjes werden aangepakt; een interessant experiment 
met zevenblad en plannen voor aansluiting bij Operatie Steenbreek waren 
het resultaat van deze dag.

‘Geef meer om groen’

Met meer geld kan de NTs een extra impuls geven aan het in stand houden 
van bijzondere tuinen en parken en kunnen we onze stichting voor de 
toekomst veilig stellen. U, als trouwe donateur, kunt hieraan bijdragen.
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. 

Meer steun die u niets extra kost
Vanwege onze inzet voor groen cultureel erfgoed is de NTs door de 
Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Als u periodiek schenkt 
aan de NTs, krijgt u maximaal 65% van uw schenking terug van de 
Belastingdienst.

Voorbeeld 1: Valt u in het 42% belastingtarief dan resulteert dit in 42% x 
1,25 = 52,5% fiscale aftrek. Van elke € 100,- krijgt u dus € 52,50 van de 
fiscus terug. Uw gift kost u dan netto € 47,50 ongeveer het bedrag dat u 
al gewend was te betalen. De NTs krijgt dan ruim het dubbele van wat u 
voorheen doneerde!

Voorbeeld 2: Zit u in het hoogste belastingtarief van 52% en steunt u de NTs 
met een periodieke schenking van €150,- dan krijgt u van de Belastingdienst 
per jaar van dit bedrag 52% x 1,25 = 65% terug. Dat is een bedrag van  
€ 97,50. Door deze aftrek kost uw donatie u netto slechts € 52,50. De NTs 
krijgt dus voor een paar euro per jaar meer 3 x zoveel steun van u!

De culturele multiplier geldt tot een maximum van € 5.000,- per 
jaar. De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te 
schenken. Een bedrijf mag een gift zelfs 150% in aftrek brengen voor de 
vennootschapsbelasting. 

Donatie omzetten in periodieke schenking
De NTs heeft de afgelopen maanden aan donateurs gevraagd, hun jaarlijkse 
of vijfjaarlijkse donatie om te zetten in een periodieke schenking. Bij het 
betaalverzoek voor 2015 ontvingen alle donateurs een verzoek om hierop 
over te gaan. Inmiddels hebben al tientallen donateurs deze stap gezet.

Steeds meer donateurs stappen over op periodiek schenken

De Nederlandse Tuinenstichting voert momenteel campagne om haar 

donateurs te vragen over te stappen op ‘periodiek schenken’. Dat levert 

ons veel extra inkomsten op terwijl het u niets extra’s kost.

Tekst: Suzanne Kooij

Wilt u ook overstappen?
Informatie over periodiek schenken staat 
op onze website en in een speciale folder, 
die al onze donateurs hebben ontvangen.  
Voor uw vragen of voor advies over 
periodiek schenken en de fiscale voordelen 
kunt u contact opnemen met Suzanne 
Kooij via ons bureau. 
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Rosa willmottiae.

Rosa ‘Baron Girod de l’Ain’.

Links van boven naar beneden: Bloeiende 
bomen van de Malus-collectie in het Belmonte 
Arboretum.
Rosa ‘Variegata di Bologna’.
Links: Rosa multiflora.
Uiterst links  
Rosa ‘La Ville de Bruxelles’.
Rosa ‘Gloire de France’.

De schitterende rozen van het Belmonte Arboretum in Wageningen kwijnen weg. Deze belangrijke rozencollectie dreigt 
verloren te gaan. In haar lustrumjaar zamelt de Nederlandse Tuinenstichting daarom geld in voor het herplanten van 
deze rozen. Uw financiële bijdrage is daarbij hard nodig. Help mee en red de rozen van Belmonte.

Tekst: Lenneke Berkhout   Fotografie: Mirjam Lemmens

Red de rozen van Belmonte 
met uw gift

Unieke rozencollectie
Het Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg 
is een prachtige botanische tuin met een aanleg 
die stamt uit de 19e eeuw. In het voorjaar kleuren 
de bloesems van de appel- en perenbomen en de 
bloemen van de vele rododendrons het park; in 
de herfst zetten de rode bladeren van de esdoorns 
de tuin in vuur en vlam en in de zomer stelen 
honderden rozen de show.
De rozencollectie van Belmonte omvat 396 
verschillende soorten en maakt deel uit van 
de  Nationale Plantencollectie. Het gaat om 
een unieke verzameling duinrozen, historische 
cultivars en onderstammen en het grootste 
aantal soorten wilde rozen ter wereld. “De 
rozencollectie is nog steeds van belang voor het 
veredelingswerk van rozenkwekers. Alle moderne 
rozen bezitten namelijk een zeer smalle genetische 
basis; wilde soorten vormen een onmisbare 
bron voor het inkruisen van eigenschappen 
die de ziekteresistentie en winterhardheid van 
nieuwe tuinrozen kunnen verbeteren. Ook zijn 
in de collectie mogelijkheden voor de keuze van 
nieuwe rozenonderstammen aanwezig,” aldus 
Piet Bakker (1), rozenkenner en actief binnen de 
Nederlandse Tuinenstichting en de Nederlandse 
Rozenvereniging in het Tuinjournaal van juni 2014.

Verkeerde plek
Het grootste deel van deze rozen is eind 2011 
verplaatst naar Belmonte vanuit het nabijgelegen 
arboretum De Dreijen, dat door Wageningen 
Universiteit was verkocht aan een particulier. 
De verhuizing moest in korte tijd gebeuren. Het 
gevolg was dat de rozen verspreid en kriskras 
door elkaar zijn gezet, vaak zonder naamlabel. 
Dit maakt goed beheer en vooral het snoeien 
van de rozen ingewikkeld. Er was evenmin tijd 
voor grondverbetering. De rozen staan nu op 
schaduwrijke plekken in zanderige grond die 
ongeschikt is. Dit alles is slecht voor de rozen.

Het reddingsplan
In 2012 nam de Stichting Belmonte Arboretum het beheer van het arboretum 
op zich en gaf prioriteit aan het labelen van de rozen. De afgelopen twee jaar 
hebben Piet Bakker en Mirjam Lemmens, collectiebeheerder van Belmonte, 
alle rozen opnieuw gelabeld. Deze informatie is opgeslagen in een databank 
(www.belmontearboretum.nl).
De volgende stap is het herplanten van de rozen in verbeterde grond op twee 
locaties in het park. De rozen zullen worden gegroepeerd op soort en op 
regio van herkomst. Een deel van de rozen gaat het koetshuis omlijsten en 
een ander deel komt op een nog te bepalen plek elders in het park. De rozen 
worden voorzien van naambordjes met een QR-code. Zo kunnen bezoekers 
via hun smartphone de informatie lezen en foto’s zien die in de databank 
zijn opgeslagen. 

Financiële steun
De plannen zijn er dus. Alleen gebrek aan financiële middelen staat het 
herplanten van de rozen dit najaar nog in de weg. Het onderhoud van de tuin 
wordt grotendeels uitbesteed en aangevuld door een vaste groep enthousiaste 
vrijwilligers die wekelijks aan de slag gaat. 
In haar lustrumjaar wil de Nederlandse Tuinenstichting deze bijzondere tuin 
met zijn unieke collecties graag een financieel steuntje in de rug geven. Daarbij 
heeft de NTs de hulp van haar donateurs hard nodig. Help met uw gift de 
rozencollectie van Belmonte herplanten en behouden en geef tegelijkertijd 
extra glans aan het lustrumjaar van de NTs. Uw bijdrage, klein of groot, kunt u 
via iDeal op de website van de NTs doneren (http://www.tuinenstichting.nl).
Tijdens de feestelijke Lustrumdag van de Nederlandse Tuinenstichting op 26 
september in Wageningen wordt de opbrengst van deze inzamelactie bekend 
gemaakt en aangeboden aan de directie van Belmonte. Onder alle gevers 
verloot de NTs een aantal bijzondere rozenstruiken!

Websites: www.belmontearboretum.nl,  www.rozenvereniging.nl,  
www.plantencollecties.nl

1:  Namens de Nederlandse Tuinenstichting en de Nederlandse Rozenvereniging 
heeft Piet Bakker zitting in de collectiecommissie van het Arboretum Belmonte te 
Wageningen. Zie voor meer achtergrondinformatie zijn artikel ‘Rozencollectie krijgt 
betere presentatie in Belmonte’ in het Bulletin van het Belmonte Arboretum nr.63, 
juni 2013 (www.belmontearboretum.nl).

Lenneke Berkhout is lid van  de monumentencommissie en van de 
lustrumcommissie van de NTs.



- jaar van de bodem -

De grond waarop we tuinieren bestaat uit zand of klei, maar ook uit 

organische stof: plantenresten, mest, bacteriën en schimmels die de bodem 

vruchtbaar maken. Om die reden wordt organische stof vaak het zwarte 

goud van de bodem genoemd. 

Tekst: Marian Lenshoek Voor gezonde planten is een vruchtbare bodem belangrijk om goed te gedijen. 
Organisch materiaal is een belangrijke voedselbron voor organismen die in 
de bodem leven, maar ook belangrijk voor de vocht- en luchthuishouding, 
voor de temperatuur van de grond en de bodemstructuur. 

Goede bodem essentieel
Wat voor een gezonde tuin geldt, geldt wereldwijd voor al het leven op 
aarde: een goede bodem is essentieel voor ons voortbestaan. De staat 
van de bodem is er wereldwijd echter steeds slechter aan toe en dat vormt 
een acute bedreiging voor de voedselproductie. Daarom heeft de FAO, 
de internationale landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2015 
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Bodem.

De FAO heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat wereldwijd een derde van 
de bodem matig tot sterk is aangetast door erosie, verdichting, verzuring, 
verzilting, uitputting of verontreiniging met chemicaliën. Als we onzorgvuldig 
met onze grond blijven omgaan, kan in de toekomst nog veel meer koolstof 
(CO2) vrijkomen in de atmosfeer, wat de klimaatverandering zou kunnen 
versnellen. Zonder vruchtbare bodem zal het toekomstige generaties aan 
voldoende voedsel, water, energie en grondstoffen ontbreken.
Net als andere landen heeft Nederland een werkgroep ‘Jaar van de Bodem’ 
ingesteld die iedereen oproept om de bodem te koesteren en niet uit te 
putten - in het klein en in het groot. Overal in het land vinden het hele jaar 
door activiteiten plaats (www.jaarvandebodem.nl). 

Eigen bijdrage
Ook in onze tuinen kunnen we bijdragen aan een betere bodem. Planten 
hebben voeding nodig voor hun groei, bloei, kleur en weerstand. Bodemleven, 
organisch materiaal (compost; géén mest) en bodemstructuur hangen nauw 
met elkaar samen. De toevoeging van compost voedt de grond en maakt 
de bodem luchtig. Bacteriën, schimmels, wormen leven van de afgestorven 
wortels en plantenresten en zorgen voor een luchtige bodemstructuur, wat 
leidt tot een goede wortelontwikkeling.

Met aantoonbare effecten: planten zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen 
droogte. Compost werkt als een spons; het houdt water en voedingsstoffen 
vast waar de plant het hele groeiseizoen over kan beschikken - ook in droge 
periodes. U krijgt mooiere, sterke en gezonde planten, die beter bestand zijn 
tegen ziekten en plagen. En u draagt bij aan het Jaar van de Bodem.

De NTs gaat een boom opzetten 
over `Tuinen van de Toekomst`!
Een buitenkans over kansen voor buiten.
Thema: Tuinen van de Toekomst: over de ontwikkelingen,  
de trends en het belang van tuinen en parken in de 21e eeuw.

locatie: in en om hotel de wageningsche berg te wageningen
nadere informatie en aanmelding: www.tuinenstichting.nl, zie ook achterpagina

programma lustrumevenement 26 september
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1980 
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    ochtend

10.00 uur: o n t va n g s t

10.30 uur: w e l k o m e n i n t r o d u c t i e  t h e m a

10.45 uur: i n t r o d u c t i e  g e s p r e k s l e i d e r  e n 4 p a n e l l e d e n:
 Erik de Jong (hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur, Universiteit van Amsterdam)
Ann Meskens (filosofe en ethica)
Eric Jan Pleijster (landschapsarchitect bij LOLA Landscape Architects)
Beline Geertsema-Key (tuinontwerper en voorzitter Nederlandse Tuinenstichting)

11.30-12.30: p a n e l d i s c u s s i e  m e t  p u b l i e k 
    lunch

12.30-13.30: met presentaties van NTs-bedrijven, kwekers, 
boekverkoop, wandeling door Arboretum Belmonte etc.

26 september
De 35-jarige N

Ts hoopt 

ook u te verwelkomen 

op haar feestdag!
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2015: jaar van de bodem

   middag

14.00-16.30: 6  p r e s e n tat i e s ,  k e u z e  u i t :
• Planten van de toekomst - Cor van Gelderen (Plantentuin Esveld)
• Onkruid? - Suze Peters (schrijfster van het Onkruidboek)
•  Gelders Arcadië, landgoederenzone van de Veluwezoom: verleden, heden en toekomst -  

Elyze Storms-Smeets (docent Historische Buitenplaatsen en Landgoederen, RUG)
• Tuinontwerpen van de toekomst - Carrie Preston (TOOP Tuinen)
• Sociaal groen, goed voor mens en maatschappij, door Hans Pijls (van Stichting de Wending) 
• Arboretum Belmonte en de Rozencollectie- lezing en rondleiding

16.00-17.00 uur:      
borrel en aanbieding opbrengst fundraising t.b.v. de rozencollectie aan Arboretum Belmonte.
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- uitdaging voor de toekomst -

UITDAGING VOOR DE TOEKOMST:
NIEUW EVENWICHT TUSSEN MENS, 
TECHNOLOGIE EN DE AARDE

Een van de problemen van die groei van kennis 
en technologie is dat steeds meer bedrijven tot op 
wereldschaal uitgroeien. Door hun spectaculaire 
groei kunnen bedrijven in korte tijd een invloed 
en macht krijgen die behalve indrukwekkend ook 
beangstigend kan worden. Is het verantwoord dat 
een enkel persoon of groep van mensen alle macht 
en beslissingsrecht krijgt over  fundamentele 
 onderwerpen zoals communicatie of transport, 
geneeskunde maar ook voeding, water en lucht?

Die hoogtechnologie staat vaak mijlenver van de 
mensen aan de basis. De enorme schaalvergroting 
in onderzoek, marketing en reclame, maakt dat de 
menselijke schaal zoek raakt. De uitdaging voor 
de toekomst zit dan ook in een nieuw evenwicht 
tussen mens, technologie en de aarde. Tussen wat 
rest aan natuur, soms functioneel omgevormd tot 
tuinen en parken, met een nieuwe kijk op cultuur 
en een nieuw universeel samenhorigheidsgevoel. 

Nieuw feodaal systeem
Een van de belangrijkste problemen voor de toe-
komst is voeding. Ondanks onze kennis en trans-
portmogelijkheden lukt het ons nog steeds niet 
om iedereen te voorzien van de meest eenvou-
dige basisvoeding. Hoogtechnologische bedrijven 
 proberen met wetenschappelijke technieken  nieuwe 
 gewassen te creëren die belangrijke voedings-
problemen kunnen oplossen. Een nieuwe generatie 
gewassen met een hogere voedingswaarde, betere 
ziekteresistentie, hogere productie en langere houd-
baarheid staat klaar om de wereld te veroveren.
Maar waar we de vooruitgang in communicatie 
als praktisch en verrijkend ervaren, hebben we 
het bij voedsel iets moeilijker om al die technolo-
gische vernieuwing te omarmen. Een landbouw 
die  ‘afhankelijk’ wordt van gepatenteerde planten, 
van dominante producenten die tegelijk zaden, 
 bijhorende meststoffen en aangepaste bestrij-
dingsmiddelen leveren, ervaren we veeleer als een 
bedreiging. En het is uiteraard een beangstigend 
gevoel dat planten eigendom dreigen te worden en 
dat boeren afhankelijk worden van een grootschalig 
landbouwimperium. En dat we het recht verliezen 
om zelf zaden en planten te vermeerderen. Het lijkt 
wel een nieuw feodaal systeem van een allesover-
heersende macht over iets fundamenteels als ons 
dagelijks eten.

Terug naar de menselijke schaal
Maar misschien moeten we ons iets minder 
fixeren op onze angst voor hoogtechnologie en 
de dreigende dominantie en weer op zoek gaan 

naar de menselijke schaal. Laat ons opnieuw 
op zoek gaan naar wat elke mens bijzonder 
maakt, namelijk creativiteit. En wanneer we die 
kunnen koppelen aan biodiversiteit, dan geven 
we tuiniers een kracht die zelfs hoogtechnologie 
of wereldomvattende bedrijven niet kunnen 
beïnvloeden.
De bijna onbegrensde diversiteit in soorten, 
rassen en variëteiten, in oude selecties en lokale 
soorten aan voedingsgewassen, cultuursoorten 
en tuinplanten is een waardevolle genetische 
schat die bewaard moet worden. Niet opgeslagen 
en ingevroren in kluizen, maar levend en 
wortelend in de aarde. Daar ligt het belang van 
‘opnieuw naar de natuur’, het mooie van de 
kleinschalige, lokale landbouw, eigen zaadteelt of 
de eigen tuin.

Opdracht nieuwe generatie
Ieder van ons heeft de plicht om een deel van die 
erfenis in stand te houden en het recht om die 
opnieuw te delen. Daar zit het bijzondere van het 
doorgeven van jarenlange ervaring, de waarde van 
oude traditionele gewassen en technieken in har-
monie met de omgeving, de innerlijke duurzaam-
heid en ecologie. Boeren, tuiniers en plantenlief-
hebbers moeten opnieuw leren om hiermee op een 
creatieve wijze om te gaan. Een nieuwe generatie 
van botanici moet deze erfenis combineren met de 
nieuwste technologieën. Alleen zo kunnen we een 
antwoord geven op die dreigende, dominante en 
beperkende grootschaligheid en alleen op die wijze 
bouwen we elke dag een beetje aan de toekomst 
van onze blauw-groene planeet en aan de voeding 
voor de groeiende wereldbevolking.
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Onze wereld wordt steeds kleiner. Met meer mensen op onze planeet en met meer technologie, die elk individu 
in verbinding kan brengen met een ander, komen we als mensen steeds dichter bij elkaar. De wereldbevolking 
neemt op een spectaculaire wijze toe, maar ook de kennis en technologie nemen forse sprongen. 

Tekst en fotografie: Peter Bauwens

Peter Bauwens 
werkt al ruim 
25 jaar aan zijn 
kwekerij ‘De 
Nieuwe Tuin’ 
waar hij op een 
functionele en 
esthetische wijze 
een nieuwe 
generatie eetbare 
planten selecteert. 
Zijn jarenlange 
ervaring deelt hij 
in de vorm van 
planten, zaden, 
boeken en beelden.

Biodiversiteit in 
blad- en boeren-
kool (linkerpagina), 
aubergine en tomaat 
(rechterpagina). 
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- kunst van aarde en zoden -

Kunst van aarde en zoden
Nadat de mens zijn nomadenbestaan verruilde 
voor een permanent verblijf, ontstond een 
oerverbond met de aarde. Hij verbouwde 
er voedsel op, maakte er bouwstenen en 
gebruiksvoorwerpen van en de eerste 
kunstwerken van gebakken aarde verschenen. 
Hij ontdekte ook dat met een opgeworpen 
aarden wal de vijandige buitenwereld op afstand 
kon worden gehouden. Op de plaats van de 
afgravingen ontstond vaak een natuurlijke 
omgrachting die nog meer bescherming bood. 
Vanaf de 20e eeuw wordt het verplaatsen van 
aarde een kunstvorm: land art.

Tekst: Éva Kovács

Afgraven en opwerpen 
De kunstmatig opgeworpen heuvels boden ook bescherming tegen hoog 
water en vanuit een erop gebouwde houten constructie kon men beter over 
het vlakke land uitkijken en aanvallers eerder opmerken. Zulke kunstmatige 
heuvels noemt men in Friesland een ‘terp’ en in Zeeland een ‘vliedberg’. De 
noodzaak van goed uitzicht veranderde van levensbelang in genot, plezier 
hebben van de weidse horizon, toen tijdens de 16e en 17e eeuw de vestingen 
plaats maakten voor meer naar de buitenwereld opengestelde bouwwerken. 
Een karakteristiek voorbeeld (helaas nu alleen nog maar op prenten te zien) 
is het toen spraakmakende ontwerpconcept van huis en tuin Hofwijck, bij 
Voorburg, aangelegd tussen 1639-1642. Daar stond een opgeworpen hoge 
berg met uitzichttoren en ‘met een groene muts van gras, veldkruid en 
madeliefjes’ centraal. 

Kunstmatige landschappen
Vanaf de 18e eeuw werd het op grote schaal afgraven en opwerpen van aarde 
op een kunstige manier een rage tussen de rijkste landeigenaren. Meestal 
gingen nut en genoegen samen. Het verbeteren en in cultuur brengen van 
moerassige gronden gaf aanleiding tot het creëren van nieuwe, kunstmatige 
landschappen met glooiende heuvels, goed geplaatste meren, waterlopen 
en prachtige uitzichten naar aangeplante bossen en boompartijen. Het doel 

was op de natuur lijkende effecten te bereiken. De 
vader van deze Engelse landschapsbeweging was 
Lancelot ‘Capability’ Brown. De herdenking van 
zijn geboorte, dan 300 jaar geleden, wordt in 2016 
in Engeland groots gevierd.

In de loop van de 20e eeuw ontstond een nieuwe 
beweging in de landschapskunst die het verplaat-
sen van aarde in scherp contrast bracht met de 
natuurlijke omgeving. De creaties van Charles 
Jencks, die aan het einde van de twintigste eeuw 
de ‘Garden of Cosmic Speculations’ aanlegde in 
zijn Schotse landschapstuin, waren eerst bizar en 
uniek, maar vinden langzamerhand wereldwijd 
meer opvolging. Jencks zelf is inmiddels een veel 
gevraagde landschapsarchitect. Buiten Schotland 
en Engeland vindt men grootse land art- werken in 
Italië, Korea en China van hem. Deze kunstvorm 
kan heel goed worden toegepast daar waar de 
noodzaak ontstaat om ontsierende landschaps-
elementen, zoals een afvalberg, om te vormen tot 
iets eigentijds moois, zoals het geval is in het 2013 
opengestelde Parco Portello in Milaan. Het con-
cept van deze kunstmatige landschappen ligt in 

de driedimensionale organische vormen. Als er beplanting is aangebracht, 
dan is het ondergeschikt aan de vorm.

Land art in Nederland
In Nederland is nog weinig land art te vinden. In de tuinen van Albert Tielens 
(tuin nr. 265/Hoeven, Open Tuinen Gids 2015) is een met een gracht omsin-
gelde moderne ‘vliedberg’ te zien, een symbool dat terugwijst naar vroegere 
tijden. In de Tuin de Lage Oorsprong (tuin nr. 137/Oosterbeek, Open Tuinen 
Gids 2015) is een groen forum gecreëerd dat als openluchttheater fungeert. 
De toeschouwer zit op zoden banken. De steunwanden en de traptreden zijn 
van cortenstaal.
In de voorbeeldtuinen van ‘Rosenhaege Living Gardens’ in Winterswijk, laat 
tuinontwerpster Will Grijsen-Hijink van buro ‘Greensleeves’ een designers-
tuin van grote allure zien. Deze tuin is gereed gekomen in 2009 na de aanleg 
van een nieuw natuurgebied met twee natuurlijke vijvers, waarvan de grond 
verwerkt is in het land art-gedeelte. Dit uit lijnen en waterspiegels bestaande 
3D-kunstwerk brengt beweging in de omgeving en, net zo belangrijk, biedt 
prachtige uitzichten. 
Land art is zeker geen kunstvorm voor een achtertuintje van gemiddelde 
grootte. Hopelijk wordt deze nuttige vorm van landschappelijke omgevings-
kunst ook door onze overheid ontdekt en toegepast. Het zal zeker verrijking 
brengen als wij langs de wegen, in plaats van verrommeling, saaiheid en 
monotonie, weliswaar naar kunstmatige, maar plezierige en boeiende land-
schappen kunnen kijken. Je hebt niet meer nodig dan durf, aarde en zoden. 

Tuin de Lage Oorsprong. Ontwerp Copijn tuin- en landschapsarchitecten.  
Fotografie: Henk Gerritsen

Rosenhaege, uitzicht op de houtwallen. 
Ontwerp en fotografie: Greensleeves

De ‘vliedberg’ in Hoeven, beplant met Salvia nemerosa ‘Caradonna’ en Centaurea pulchra  ‘Major’. 
Ontwerp en fotografie: Tielens
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Kroegenlopers
Buddleja is een heester die voor insecten heel 
toegankelijk is en veel nectar bevat. Vlinders be-
steden hun energie economisch en weten dat er 
op de vlinderstruik veel te halen is op een klein 
oppervlak. De geur en de kleur zijn hierbij van 
 ondergeschikt belang. “Kroegenlopers zijn het,” 
zegt Jan Huiberts over de vlinders, want ze wil-
len veel consumeren in weinig tijd. ”Hoe meer 
voedsel een plant bevat voor insecten, hoe meer 
vlinders je er op ziet. Daarom zit het vol vlinders 
op mijn kwekerij als de vlinderstruiken bloeien. 
Zoveel, dat je er wel eens genoeg van krijgt.” 
Toch blijft Jan enthousiast over zijn heesters en 
ook over de vlinders. Vlinders spreken, meer dan 
 andere  insecten, tot de verbeelding. Iedereen 
vindt ze leuk, kleine kinderen en oudere  mensen.  
Ze  steken niet,  hebben allerlei verschillende 
 kleuren en ogen  dartel en vrolijk. 

Soorten vaak niet bekend
De vele verschillende vlinderstuiken bloeien in 
een normaal jaar van mei tot december zodat je 
heel vroeg en heel laat in het jaar vlinders ziet. 
“De meeste mensen kennen de davidii (Buddleja 
davidii) en diens cultivars, met hun puntbloe-
men. De weyeriana’s (Buddleja weyeriana) met 
hun  bolletjes in punten gevormd zijn ook niet 
 helemaal onbekend. Maar niet veel mensen weten 
dat er ook heel andere vlinderstruiken zijn, die in 
bloemvorm sterk afwijken en toch winterhard zijn. 
 Bijvoorbeeld Buddleja albiflora is een heel andere 
vlinderstruik, evenals Buddleja loricata, Buddleja 
japonica en Buddleja nivea.”
Buddleja albiflora is de favoriet van Jan, vanwege 
de lange ijle bloemen die nog laat aan de struik 
verschijnen. Maar ook Buddleja ‘Dartmoor’ vindt 
hij erg mooi, evenals Buddleja weyeriana ‘Honey-
comb’. Buddleja crispa farreri behoort ook tot zijn 
favorieten maar die is niet zeer winterhard. Jan 
houdt vooral van een wat lossere bloem. “Vlinder-

- vlinderstruiken -

JAN HUIBERTS EN DE 
VLINDERSTRUIKEN

Een heester die onwaarschijnlijk veel vlinders aantrekt, is Buddleja. Niet voor niets is de 

Nederlandse naam vlinderstruik; want het wemelt van de vlinders als deze heester in bloei 

staat. Jan Huiberts is de houder van de Nederlandse Plantencollectie Buddleja en heeft ruim 

120 verschillende vlinderstruiken op zijn kwekerij in Bennekom, die hij biologisch teelt.

Tekst: Martje van den Bosch   Fotografie: Jan Huiberts

In de periode dat er veel vlinderstruiken bloeien, houdt Jan met zijn kwekerij 
‘Buddleja-dagen’. Dit jaar zijn die dagen op 3, 4, 10 en 11 juli en op 7, 8, 14 en 15 
augustus en op 4 en 5 september.  De kwekerij is dan geopend van 8.00 tot 17.00 
uur.m Kwekerij Dependens, Langesteeg 11, 6721 NB Bennekom

struiken met dikke vette bloemen vind ik patserig. 
Behalve bij Buddleja ‘Dartmoor’, dat is een gekke 
krokodillenkop! Eerder apart dan mooi maar het 
afwijkende is vaak leuk.”

Compact
Er komen nieuwe vlinderstruiken op de markt die 
compact groeien en daardoor ook geschikt zijn 
voor in een pot op een balkon. In verhouding is 
de bloem dan soms wel erg groot en daar houdt 
Jan niet van, “te protserig”, is zijn oordeel. “De 
bloem moet wel echt een Buddleja blijven, een 
beetje los. Bovendien hoef je niet per se op zoek 
naar nieuwe lijnen als je een compacte struik wilt. 
Bijvoorbeeld Buddleja ‘Purple Emperor’ groeit ook 
compact en bloeit met donkere bloemen die niet 
al te grof zijn.” 

Verantwoordelijkheid voor schepping
Jan Huiberts werkt biologisch en zijn kwekerij is 
SKAL- gecertificeerd. Zijn motivatie is enerzijds 
praktisch, omdat het een werkwijze is die hem 
goed bevalt. Daarnaast heeft hij een persoonlijke 
motivatie voor zijn aanpak: “We moeten op een 
bepaalde manier omgaan met de schepping. Ieder 
mens heeft daar een verantwoordelijkheid in. We 
mogen de schepping niet om zeep helpen, niet 
uitmelken. Wat houd je dan over?” Gevolg is wel, 
dat de opbrengst lager is, aldus Jan. “Een regu-
liere, niet biologische kwekerij, kan sneller werken. 
Het opkweken van een boom kost mij een extra 
jaar. Biologisch werken is weliswaar in de mode en 
je kunt je ermee onderscheiden, maar het wordt 
niet echt beloond. De economische drijfveer is 
niet de enige. Ik kan dan ook vrede hebben met 
een lagere opbrengst.” 
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Buddleja ‘Dartmoor’ bloeit juni-augustus met paarse bloemen. De geelbloeiende Buddleja weyeriana ‘Honeycomb’.

 Eigen selectie van de kweker; nog naamloos.
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- onkruid -

Dicht laten groeien
Vorige week was ik voor het Sociaal Tuinieren-
project tuinen aan het inventariseren in 
Amsterdam- Noord. Een aantal bewoners liep 
mee, waaronder een jonge man van rond de der-
tig. Toen we voor zijn voortuin stonden, vertelde 
hij dat hij zich bekocht voelde. Toen hij het huis 
namelijk kocht, was zijn voortuin een schitterend 
zwart akkertje. Hij beklaagde zich dat hij al zeven 
keer had moeten schoffelen sinds hij er woonde. 
Er bleef maar onkruid opkomen.

Tja, dat doet de natuur. Ze heeft namelijk een 
hekel aan zwarte grond. Zij zal er alles aan doen 
om het zo snel mogelijk dicht te laten groeien. En 
ja als je dan niet zelf je planten uitzoekt, dan doet 
ze dat voor je. Sterker nog, haar plantselectie is zo 
verfijnd dat ze precies de plant uitkiest die daar 
het beste groeit en tegelijkertijd ook eventuele 
tekorten kan aanvullen of overschotten en 
problemen kan wegwerken. 

Ploegers van de onderwereld
De grond in een verwaarloosde tuin is vaak zo’n 
harde compacte massa geworden, dat de regen 
niet goed afgevoerd kan worden. Er ontstaan 
plassen terwijl het water nauwelijks doorsijpelt 
naar de dorstige ondergrond. De natuur stuurt 
dan de ploegers van de onderwereld. Heermoes, 
kweek, distels en schermbloemigen gaan met 
hun wortels diep de grond in en brengen lucht 
in de bodem en halen voedingsstoffen mee naar 
boven. Deze planten zaaien zich vlot uit en voor 
je het weet hebben alle nakomelingen de grond 
voor je geperforeerd. De grote weegbree groeit 
uitstekend op verdichte grond en verricht daar 
met haar wortels ook het nodige wroetwerk. Is 
de structuur verbeterd dan neemt vogelmuur, 
die van voedingrijke humeuze grond houdt, dat 
plekje in om ervoor te zorgen dat de grond niet 

Met onkruid de bodem lezen

opnieuw dichtslaat. Er zijn trouwens wel meer 
onkruiden die van voedselrijke grond houden 
zoals knopkruid, stinkende gouwe, melganzevoet, 
klein kruiskruid, witte dovenetel, speenkruid en 
hondsdraf. Of wat dacht je van zevenblad…die 
is, zo lijkt het, in het leven geroepen om vochtige 
voedselrijke schaduwplekjes van begroeiing te 
voorzien.

Stikstofpolitie
Slaat de balans door, dan komt de brandnetel: 
de stikstofpolitie. Overal waar deze plant staat, 
kun je rekenen op een hoge waarde aan stikstof 
in de grond. Het mooiste voorbeeld zie je altijd 
in de duinen, waar langs de paden op het kale 
zand de brandnetel gretig naar een plekje zoekt 
waar honden hun sporen achterlaten. Als je in 
de tuin brandnetel tegenkomt waar je hem niet 
wilt hebben, zet op die plek dan geen tuinplanten 
die schrale voedselarme grond verlangen. En 
misschien volgende keer iets minder gul met de 
meststoffen strooien.

Paardenbloem en boterbloem zie je nooit in hooi-
landen vol Engels raaigras. Deze worden zo be-
mest dat het gras op zijn wenken bediend wordt en 
geen last heeft van concurrentie omdat hij overal 
kan groeien. Vallen er echter gaten in het bemes-
tingsschema dan verzwakt het gras en grijpen an-
dere planten hun kans. Als je het gras echter nog 
meer aan zijn lot overlaat, dan treedt er verschra-
ling op en dan verdwijnen op hun beurt weer paar-
denbloem en boterbloem want die hebben toch 
stikstof nodig om te overleven. Het is dus maar 
net welk uitgangspunt je kiest voor je grasveld. 
Een strakke Engelse lawn moet uit gebreid bemest 
worden, terwijl je voor een  bloemenweide juist 
 verschraling wilt. In aanloop daar naartoe kunnen 
madeliefjes, paardenbloemen en boterbloemen 
vast voor wat kleur zorgen. 

Dat wichelroedes niet blijken te werken, is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. De kans dat 
je met zo’n ding water vindt, blijkt even groot als zonder. Zou het kunnen dat de wichelroedeloper de 
grond leest aan de hand van planten die er groeien? Met een beetje observeren kom je namelijk een 
heel eind. Je kunt al vrij snel zien waar het vochtig is of waar de grond verstoord is door de planten te 
bestuderen. Elk onkruid heeft namelijk een functie in het grotere geheel en zegt iets over de bodem 
waarin hij groeit.

De brandnetel als ‘stikstofpolitie’.
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Tekst: Suze Peters   Fotografie: Lotte Stekelenburg

Suze Peters is tuin-
ontwerper en co-auteur 
van het Onkruidboek 
(www.onkruidboek.nl).
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Tekst: Wim Baas

Fotografie: Lietje de Vree

meer mogelijk. Toen een aangrenzend agrarisch 
perceel beschikbaar kwam, besloot ik om mijn 
kennis te gebruiken bij de aanleg van een 
educatieve tuin. Met nadruk op de relatie tussen 
planten, bodemschimmels, mieren en humus. En 
op kalk, want dat bevordert de vertering van humus 
en daarmee de groei van bodemschimmels en 
dus van vaste planten. Net als planten stimuleren 
ook mieren schimmelgroei: ze kweken ze in 
hun nesten met aangesleept strooisel om ze te 
begrazen als voedsel. Ook slepen ze de zaden 
van veel (bos)planten naar hun voedselrijke 
doorschimmelde nesten. Na het afeten van de 
mierenbroodjes kiemen de zo geprepareerde 
zaden bij de mierennesten, precies daar waar veel 
voedsel en de juiste bodemschimmels aanwezig 
zijn. 
Naast de al aanwezige biotopen met zeldzame 
moerasplanten heb ik - door het gelaagd aan-
brengen van reliëf met kalkhoudende grond, en 
met bomen en struiken als toekomstige jaar-
lijkse humus leveranciers - in mijn tuin biotopen 
 gemaakt voor stinzenplanten, een fraaie en ka-
rakteristieke modelgroep voor de plant/mier/
schimmel-relatie. In het voorjaar is het er nu een 
zee van sneeuwklokjes, lenteklokjes en andere 
 stinzenplanten. En het bevorderen van grassen 
door maaien langs de vele paden is vervangen 
door graaien, want de inmiddels mycorrhizale 
grassen zijn eenvoudig handmatig te wieden. 
Een maal per jaar maaien en afvoeren op de grote 
vlakken is al werk genoeg!

- open tuinen commissie -

Moeras- en Stinzenplantentuin 
Kerkdijk 126
3615 BJ Westbroek. 
Tuin nr. 185, Open Tuinen Gids 2015.

 Vijver met kwelwater en orchideerijke oever.

In 1969 kwamen wij in Westbroek wonen. Aan de rand van de Westbroekse Zodden, een uitgeveend 
voormalig hoogveengebied. Het achteraf gelegen huisje stond op een smalle legakker, aan het begin 
van een met krabbenscheren, grote lisdodden en liesgras dichtgroeiende veenplas. Het begin van dit 
‘petgat’, naast het huisje, fungeerde tot dan toe als vuilnisbelt. Op de akker achter het huisje lag een 
overwoekerde groenten- en fruittuin. De vuilnisbelt werd opgeschoond en afgedekt met kleigrond om 
meer ruimte te krijgen voor tuinaanleg. Volgens de toen gangbare methode: borders, coniferen en 
heideplanten, door bielzen gescheiden van een frequent gemaaid grasveld.

Voortschrijdend inzicht
Door mijn werk bij Algemene Plantkunde van de Utrechtse universiteit specialiseerde ik mij als chemisch 
ecoloog en kreeg ik steeds meer zicht op hoe planten zich in de natuur handhaven. En doordat collega’s 
in het ons omringende gebied landschapecologisch onderzoek deden leerde ik ook veel over de relatie 
tussen plantengroei en de samenstelling van bodem en grondwater.

Planten zijn halve schimmels
Landplanten zouden zijn ontstaan in de oerzee, door samengaan van groene algen en draadvormige 
schimmels. Het feit dat planten genetisch gezien halve schimmels zijn, verklaart de volledige 

Vijfentwintig jaar Moeras- en 
Stinzenplantentuin: ‘van maaien naar graaien’

 afhankelijkheid van vaste planten van externe 
bodemschimmels. Want vaste planten - ruim 
90 % van het totaal - zijn mycorrhizaal. Ze 
hebben een  relatief klein wortelstelsel, zonder 
wortelharen maar zijn wel gekoppeld aan 
miljoenen draden (hyphen) van het netwerk van 
bodemschimmels. Deze gemeenschappelijke 
mycorrhizawortel fungeert als marktplaats waar 
suikers vanuit de plant worden uitgewisseld 
tegen water (en  daarin opgeloste mineralen) 
vanuit het bodemschimmelnetwerk. 

Strooisel, energiebron voor het bodemleven
Door hun fotosynthese hebben veel bomen en 
struiken een energieoverschot. Dat komt vooral 
als strooisel beschikbaar aan het bodemleven. 
Schimmels, de genetische bron van de vorming 
van deze ‘secundaire plantenstoffen’ kunnen ze 
ook goed afbreken, en de vrijkomende energie ge-
bruiken voor hun groei. ‘Zonder rottend  strooisel 
geen schimmelgroei’. Maar ook ‘zonder bodem-
schimmels geen duurzame groei van (vaste) 
planten’. Duurzaam tuinieren is dus alleen moge-
lijk als de grond niet wordt verstoord, en als alle 
jaarlijks gevormde humus ten goede komt aan 
het bodemleven. Ook moet de bodem vochtig en 
koel zijn. Dus beschaduwd in de zomer, en afge-
dekt met verterend strooisel in het natte seizoen 
wanneer de oppervlakkige bodemschimmels weer 
actief worden. Na het aanleggen van een tuin dus 
niet meer spitten en schoffelen, maar bodem-
schimmels de gelegenheid geven zich te vestigen 
en uit te breiden. 

De theorie in praktijk gebracht
In de jaren tachtig werd mijn projectgroep 
opgeheven. Laboratoriumonderzoek was niet 

Zonder rottend strooisel geen schimmelgroei, en zonder bodemschimmels geen duurzame groei van 
vaste planten. U ziet en hoort het in de Westbroekse natuurtuin.

Voedselrijke plas (petgat) met trilveenvegetatie bij het huis. Uitzicht vanaf de heuvel. Sneeuwklokjes langs het toegangspad.
Helleborus en tongvarens langs 
het pad omhoog.
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Deze wallen hadden hun militaire functie verloren en kwamen in gebruik als 
wandelgebied. Ze boden door hun vrije schootsveld een prachtig uitzicht 
op het buitengebied van boomgaarden, bouwland en boerderijen. In 1834 
besloot de gemeenteraad om ze opnieuw in te richten in de populaire land-
schapsstijl. Eerder gebeurde dit o.a. in Haarlem in 1817 door J.D. Zocher 
jr. en in 1820 in Leeuwarden door L.P. Roodbaard. Wat het Zaltbommelse 
Singelpark zo bijzonder maakt, is dat hiervoor geen beroemde tuinarchitect 
maar een lokale ‘amateur’ werd aangezocht. 

Uniek groen monument van Zaltbommels multitalent
De Virieu veranderde de scherpe, militaire lijnen in stompe, glooiende hel-
lingen en slingerende paadjes, hij maakte ruimte voor pittoreske vijvers en 
creëerde indrukwekkende hoogteverschillen. Boomclumps*,  heestergroepen 
en solitaire bomen zorgden voor ruimtewerking en zichtlijnen; langs de 
 waterkanten van de binnen- en buitengracht plantte hij hoge bomen: een 
ontwerpmiddel om de ruimtelijke werking te versterken. 
De plannen van Zocher jr. en de tekeningen van De Virieu vertonen veel 
 ontwerpmatige overeenkomsten: we moeten aannemen dat De Virieu zwaar 
heeft geleund op het werk van zijn beroemde collega. Visueel zijn zijn  teke-
ningen niet zo aantrekkelijk; het zijn technische plattegronden in zwarte inkt 
op papier, maar zeer schaalvast en nog steeds herkenbaar in het huidige 
kaartbeeld. Het park is uniek, omdat het in vorm en oppervlakte intact is 
en nog steeds een nagenoeg ononderbroken groene gordel om de vesting 
vormt.

De Virieu en ‘zijn’ Singelpark uit de vergetelheid
De naam De Virieu verdween na zijn dood in 1876 uit Zaltbommel: er 
 waren geen mannelijke erfgenamen en heden ten dage zijn er maar weinig 
 Bommelaars die de werkelijke nalatenschap van De Virieu kennen.

Het park staat enorm onder druk. Het beheer laat te wensen over en de 
gebruiksdruk door hardlopers, hondenbezitters en rommelmakers neemt 
hand over hand toe. Het park is het enige vrije hondenuitlaatgebied, waar 
 verruiging toeslaat en soortenrijkheid afneemt. De waterpartijen zijn verland, 
de ‘onderlangse’ paden vrijwel verdwenen. De oorspronkelijke banken van 
De Virieu zijn verdwenen en er is sociale onveiligheid. 
In 2014 werd - op initiatief van kunsthistoricus Roland Gieles - door het 
Stadskasteel Zaltbommel een tentoonstelling gewijd aan De Virieu. Om het 

‘groene aspect’ te belichten werd ik bij het  project 
betrokken. Zo maakten de ontwerp tekeningen 
van het Singelpark en de themakaarten van 
landschapsarchitecten Bosch & Slabbers deel 
uit van de tentoonstelling. De vrijwilligers van de 
TorenTuin Zaltbommel, een veelzijdige openbare 
buurttuin, verzorgden prachtige bloem- en 
oogststillevens. Tenslotte organiseerden we 
wandelingen door het Singelpark. Wij waren zelf 
de gidsen, bijgestaan door landschapsarchitect 
Jan Willem Bosch en natuurgids Cassandra van 
Altena.

Naar een toekomstbestendig park 
Er is gelukkig hernieuwde aandacht voor De Virieu 
en ‘zijn’ park. De visie ’Van Waal tot Waal’, door 
Bosch & Slabbers landschapsarchitecten gemaakt 
in opdracht van de gemeente Zaltbommel, legt 
een solide basis voor het behoud en herstel en 
bevestigt de waarde voor de vesting. De volgende 
stap is hopelijk een grondige tuinhistorische 
 analyse en een restauratie- en beheerplan. De 
 mogelijkheden van actieve burgerparticipatie bij 
het beheer zijn daarbij het onderzoeken waard. 
Dit hele proces zal ik uiteraard nauwlettend 
 blijven volgen en waar mogelijk ondersteunen. 

* (Boom)clumps: een ontwerpmiddel uit de 
 Engelse landschapsstijl. Een clump is een groep 
bomen, die strategisch werd geplaatst om zicht-
lijnen te markeren of om geledingen in de ruimte 
aan te brengen.

Bronnen

P.A. Bakker, R. Bijen, J.E. Lamme, Het Boombergpark te Hilver-

sum, Hilversum, Uitgeverij Verloren (2005).

‘Wallen sleets, maar uniek’. Visie Van Waal tot Waal, Interview 

met Jan Willem Bosch, Brabants Dagblad, 22 mei 2015.

Het Zaltbommelse Singelpark  
van François Willem de Virieu
F.W. de Virieu werd op 17 maart 1789 in Zaltbommel geboren in een milieu van notabelen. Hij was een veelzijdig man met een 
grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo weten we door de verschillende oorkondes, medailles en getuigschriften die bewaard 
zijn gebleven, dat hij naast zijn betaalde functie als ‘Directeur der Posterijen’ ook een gepassioneerd botanist was. In zijn 
nadagen kon De Virieu zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn passie voor groen combineren. Zo ontwierp hij de tuin rond 
de Sint Maartenskerk, het Nutsgebouw en het Slingerbos in Rossum. Maar zijn ‘opus magnum’ werd de omvorming van de 
Zaltbommelse vestingwallen uit 1610 tot romantische singelparken in 1834.

Tekst en fotografie: Carien van Boxtel

Met de klok mee: Zicht op het Singelpark. Muziektent in Singelpark.Van Waal tot Waal, Visie op de Vesting Zaltbommel, Bosch & Slabbers landschaps-
architecten i.o.v. Gemeente Zaltbommel, 2014. Het beheer is niet optimaal.
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Tekst: Marjorie Gisolf-Smit, 

Michiel Plomp en Ysk Vondeling

NTs-excursies in 2015 zaterdag 12 september
sittard: onverwachte groene oases
(wandelexcursie)

Wist u dat Sittard een stadje is met een rijk historisch 
en religieus verleden, waarvan veel rond het centrum 
bewaard gebleven is in de vorm van unieke groene 
oases? We worden ontvangen in de Bedevaarttuin 
Mariapark, bij de Grote Markt. Na koffie en vlaai vertelt 
de heer Peer Boselie, voorzitter van de werkgroep 
‘Geheime Tuinen’ van Sittard, ons over de vele 
bijzondere groene lusthoven in zijn stad. Vervolgens 
worden we in twee groepen rondgeleid langs deze 
bijzondere oases, zoals de Ursulinentuin met een fraai 
perenberceau, het Levetenhöfke (Hof van Olijven) op 
de Kollerberg met de symbolische Christusdoorn en de 
privétuin van het klooster Agnietenberg. 
We wandelen van het centrum naar restaurant De 
Ophovenermolen voor de lunch. Deze uit de 18e eeuw 
stammende, monumentale watermolen ligt prachtig 
aan de Geleenbeek. Beek en molen grenzen aan het in 
1920 door Dirk Frederik Tersteeg ontworpen Stadspark 
van Sittard dat vervolgens op ons programma staat. 
Dit lommerrijke park is aangelegd in een gemengde 
stijl, met kenmerken van zowel de landschapsstijl 
als de Franse formele stijl en heeft de status van 
rijksmonument. Het telt vele bijzondere bomen 
en uiteraard de voor Tersteeg kenmerkende fraaie 
zichtlijnen, vloeiend verlopen paden, gemetselde 
zitbanken, trappen en beelden. Daarnaast treffen we 
er ook diverse historische elementen, zoals de stenen 
sluis en het volgens De Stijl gebouwde zwembad. 
Guy Limpens en Kees Blankers van de gemeente 
Sittard-Geleen, beiden intensief betrokken bij de in 
2014 begonnen renovatie van het park, leiden ons in 
twee groepen rond. We sluiten af met een hapje en 
een drankje aan de Markt. Deze excursie is tot stand 
gekomen met hulp van de werkgroep Geheime Tuinen 
van de Vereniging Sittards Verleden. 

Meer informatie: www.geheimetuinenvansittard.nl.

Kosten: donateurs NTs en een introducé € 49,50 p.p.; 
voor niet-donateurs € 54,50 p.p. Start: 10.00 uur.  
Aandachtspunt: U dient goed ter been te zijn, omdat 
het een echte wandelexcursie is.

zaterdag 4 juli 2015
twee buitenplaatsen en een eco-boomgaard aan de veluwezoom 
(busexcursie)

Een tocht door de groene culturele historie van het stroomgebied van de Neder-Rijn. We bezoeken drie 
locaties: een ‘oude’ en een ’nieuwe’ buitenplaats en een voormalige boerderij annex koetswisselplaats 
uit 1849. We starten op Landgoed Zuylestein. Stadhouder Frederik Hendrik heeft in de 17e eeuw tuin en 
park omgevormd naar de laatste mode compleet met sterrenbos, waterpartijen, moestuin en orangerie. 
Inmiddels is een begin gemaakt met de restauratie van poortgebouw, tuin en park. Binnen de 800 meter 
lange tuinmuur ligt weer een volwaardige moestuin waarvan de opbrengst in de regio wordt verkocht. 
Thea Dengerink houdt een inleiding over historie en restauratie van het landgoed waarna we de moes-
tuin bezoeken. 
Voor de lunch vertrekken we naar Neder-Betuwe waar we te gast zijn bij Susanne Wolthaar en Hans van 
der Molen. Huis ten Halve is een voormalige boerderij annex koetswisselplaats uit 1849. Achter het huis 
ligt een ouderwetse bongerd van ruim honderd hoogstambomen die zo is aangelegd dat de boer zijn 
oogst boom na boom kon binnenhalen. In deze tuin wordt ecologisch getuinierd. 
In de middag bezoeken we de buitenplaats Remmerstein aan de Utrechtse Heuvelrug, dat dateert uit 
1913. Bij het ontwerp heeft de Haagse architect Samuel de Clercq (1876-1962) zich laten inspireren door 
het Engelse landhuis uit zijn tijd. De terrasvormige tuin, met o.a. een zestig meter lange pergola is van 
tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942) en nog geheel origineel. Saskia Von Geldern en Lot 
Evelein zullen ons vertellen over de historie van huis, tuin en haar bewoners. Elyze Storms, werkzaam 
bij het Gelders Genootschap, verzorgt een lezing over de ’Nieuwe Buitenplaatsen’ die begin 20e eeuw 
aan de Veluwezoom en Utrechtse Heuvelrug werden gebouwd en waarvan Remmerstein een prachtig 
voorbeeld is. Huis en tuin zijn een rijksmonument. 

Meer informatie: www.landgoed-zuylestein.nl, www.huistenhalve.nl, www.utrechtsebuitenplaatsen.nl.

Kosten: NTs-donateurs en een introducé € 52,50 p.p.; niet- donateurs € 57,50 p.p. Start: 09.45 uur op de 
parkeerplaats van Remmerstein; einde 17.00 uur. 

Inschrijven
De volledige beschrijving, kosten en details van de verschillende excursies kunt u vinden op www.tuinenstichting.nl. 
Via deze website kunt u zich inschrijven. Aanmelding is ook mogelijk bij het bureau van de NTs (020-623 50 58, ma, di, 
woe van 10.00 tot 13.00). 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.

Foto linksboven: De tuin van 
Remmerstein (1913); een ontwerp 
van D.F. Tersteeg.  
Fotografie: Roel van Nore

Andere foto’s: De tuin bij Huis 
ten Halve in Neder-Betuwe.  
Fotografie: Hans van der Molen

Tuin van het voormalige Agnietenklooster. Fotografie: Dieneke Onderdelinden 

 Roeivijver in het Stadspark in Sittard. Fotografie: Dieneke Onderdelinden

Historische perenberceau in de Ursulinentuin. 
Fotografie: Dieneke Onderdelinden
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Eind maart organiseerde de Vereniging van Erfgoedhoveniers een bijzonder 
symposium over ‘De Toekomst van de Buxus’. Op Paleis Het Loo vertelden 
verschillende professionals over hoe om te gaan met ziektes die in het hele 
land Buxus vernietigen. 

Fotografie: Vincent Bindels 

Schimmelziektes
Aanleiding zijn de desastreuze schimmelziektes Cylindrocladium buxicola 
en Volutella buxii en de oprukkende buxusmot. De Vereniging van 
Erfgoedhoveniers, waarbij hoveniersbedrijven gespecialiseerd in groen 
erfgoed zich hebben aangesloten, wil met het symposium kennis en 
ervaringen uitwisselen. Hoe kan men de huidige ziektes bestrijden? Welke 
alternatieven zijn er binnen en buiten de buxusfamilie? Heeft Buxus nog 
toekomst? En wat zijn de ervaringen met het vervangen van Buxus?  
In de beroemde baroktuin van Het Loo zijn de buxushagen ernstig getroffen 
door de schimmel. De afgelopen jaren zijn alle buxushagen (Buxus 
sempervirens) vervangen door een Japanse hulstsoort (Ilex crenata ‘Dark 
Green’), die sterk op Buxus lijkt.

De aanwezigen hoorden inspirerende gastsprekers als Willem Zieleman 
(tuinbaas Het Loo) Didier Hermans (kweker en onderzoeker naar Buxus 
in België), dr.ir. Kurt Heungens (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw 
VILT), Emiel van den Berg, (Het Groenbureau) en verschillende hulst- en 
buxuskwekers. Na de lezingen vond een rondleiding plaats door de tuinen 
van Het Loo.

Symposium over de toekomst van Buxus op Het Loo 

Gevarieerd aanbod
Rotterdam heeft kleine, grote, strakke of juist 
 romantische privétuinen; tuinen van groenliefheb-
bers en designtuinen. Sommige tuinen sluiten aan 
bij het ‘landschap van de stad’, bijvoorbeeld langs 
de oude rivierdijken in IJsselmonde en  Charlois 
maar er zijn ook tuinen in het  karakteristieke 
tuindorp Vreewijk en in Pernis. In het Noorden 
van Rotterdam zijn er onder meer tuinen langs 
de plassen van Hillegersberg of de Rotte. In het 
centrum van Rotterdam gaat de route vanaf het 
uiterste westen door oude stadswijken en het 
 levendige centrum naar de lanen van Kralingen en 
verder.
Het accent ligt op privétuinen, maar u kunt ook 
enkele stadslandbouwtuinen, daktuinen en  andere 
bijzondere groene plekken bezoeken. De meeste 
tuinen zijn met openbaar vervoer bereikbaar. 
In diverse tuinen vinden bijzondere  activiteiten 
plaats, zoals rondleidingen en concertjes.

Groene ontdekkingsreis naar privétuinen in Rotterdam

Lustrumjaar
De Stichting ‘Verborgen Tuinen’ grijpt deze 
 jubileumeditie aan om nog duidelijker te  maken 
dat groen in de stad noodzakelijk is en dat 
 particulieren hier belangrijk aan kunnen bijdra-
gen in hun eigen voor- en achtertuinen. Bloemen 
en planten zijn niet alleen belangrijk voor de 
groene uitstraling van de stad; ze zijn ook nood-
zakelijk. Ze horen bij een goed ecologisch even-
wicht in de stad, ze maken de stadsnatuur divers. 
 ‘Verborgen  Tuinen’ is een jaarlijks manifest tegen 
de v erstening van voor- en achtertuinen.

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vindt voor de vijftiende keer in Rotterdam het evenement ‘Verborgen Tuinen’ 
plaats. Eigenaren van zo’n tachtig tuinen, die in juni op hun allermooist zijn, stellen hun tuin open voor publiek. 
Tuinliefhebbers krijgen een unieke kans om eens áchter heggen en schuttingen te kijken en een onbekende, 
verrassende en groene kant van Rotterdam te ontdekken.

Toegangsbewijzen en routekaart
De tachtig Rotterdamse tuinen zijn open op zaterdag 13 en zondag 14 juni van 
10.30-17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 2,-.
Tijdens dit weekend kunnen de toegangsbewijzen met een routekaart worden 
gekocht bij de deelnemende tuinen. De adressen van de deelnemende tuinen 
staan vermeld in de folders die op verschillende plaatsen in de stad worden 
verspreid. Voor meer informatie: www.verborgentuinen.nl. 

Fotografie: Marilene Vermeulen

Foto: Tuin bij voormalig 
schoolgebouw in 
Rotterdam-West.

De erfgoedhoveniers in de tuinen van Het Loo waar 
de Buxus sempervirens is vervangen door de Japanse 
hulstsoort Ilex crenata ‘Dark green’.

Buxussterfte: wat kan ik doen?
De schimmels die ook in ons land in veel tuinen en parken zorgen voor buxussterfte zijn overgewaaid uit het  
Verenigd Koninkrijk. De buxushaagjes van Paleis Het Loo werden in 2008 getroffen; alle planten zijn hier inmiddels 
vervangen door een Japanse hulstssoort.

Tekst: Marian Lenshoek

Er zijn twee soorten schimmels: bij de ene wordt het blad bruin waarna de plant sterft; de andere schimmel veroorzaakt zwarte 
plekken op het blad gevolgd door blad- en taksterfte. 
Goede alternatieven, net als Buxus kleinbladig en groenblijvend én die u goed in vorm kunt snoeien: Ilex crenata, Lonicera nitida 
(bv. ‘Maigrun’), Berberis ( B. buxifolia ‘Pygmaea’ maar ook diverse Berberis stenophylla), Euonymus fortunei, Hebe cupressoides en 
Taxus baccata (bv. ‘Semperaurea’).

Toch liever Buxus
Als u toch graag Buxus in de tuin wilt, dan is raadzaam naar een goede kweker te gaan die zelf zijn planten kweekt van eigen 
stekken en die de planten volop de tijd geeft om te groeien. Vraag advies over de soort die u aankoopt; niet alle Buxus is namelijk 
gevoelig voor de schimmels en een kwalitatief goede kweker biedt deze soorten zeker aan.
Buxus in de volle grond hoeft u naast bemesten niet veel aandacht te geven; let wel op dat ze niet te nat staan want daar houdt 
de plant niet van. Buxus in potten heeft uiteraard wel regelmatig water nodig; liever direct op de aarde dan over de plant. En een 
Buxus in een pot wil graag twee tot drie keer per jaar bemest worden. Snoei Buxus bij voorkeur bij donker weer maar niet als het 
net heeft geregend. 
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Vrijwilligersdag in Zaltbommel
De vrijwilligers van de Nederlandse Tuinenstichting 

werden op 14 maart ontvangen in de voormalige 

herensociëteit ‘De Verdraagzaamheid’. Het statige 

gebouw ligt aan de Waalkade in Zaltbommel. De Waal 

stroomt met een flinke snelheid langs de kade. De 

Sociëteit is inmiddels omgebouwd tot restaurant.

 

Tekst: Gonne Doorman    Fotografie: Henk Gentis

Wandeling Singelpark
Na een welkomstwoord van voorzitter Beline Geertsema hield  kunsthistoricus 
Roland Gieles een lezing over de ontwerper van het Singelpark in Zaltbommel, 
François Willem de Virieu (1789 -1876 ). Later werd het park door de 
vrijwilligers bezocht. De veelzijdige De Virieu was ook de architect van sociëteit  
‘De Verdraagzaamheid’.
Tuin- en landschapsontwerper Carien van Boxtel hield een boeiend verhaal 
over ‘Het heden en de toekomst van het Singelpark’. Na de overhandiging 
van de Open Tuinen Gids 2015 aan wethouder Ton van Balken maakten wij 
een wandeling door het Singelpark. Over smalle paden met aan weerszijden 
oude, bijzondere bomen liepen wij langs de muziektent met zicht op een 
oude Joodse begraafplaats en de restanten van de stadsmuren. Ten slotte 
kwamen wij op de Oude Algemene Begraafplaats Bosschepoort met het graf 
van De Virieu. Heel bijzonder was het dat zich in het gezelschap een nazaat 
van de architect bevond. Zij legde bloemen op het graf.
In Zaltbommel is veel te zien, zoals een stadskwekerij met aparte 
planten en vooral rozen. Maar ook een nieuw project ‘De Torentuin’; een 
gemeenschappelijke buurttuin waar omwonenden enthousiast in werken. 

Nieuwe Open Tuin voor de NTs
Als toegift aan de geslaagde vrijwilligersdag meldde zich een nieuwe donateur, 
eigenaar van een boeiende stadstuin in Zaltbommel. In de tuin van de heer 
Van Dijk (zie kader) staan grote bomen, zoals kastanjebomen, beuken, een 
blauwe ceder en Paulonia tomentosa. De sfeer van de bosachtige tuin wordt 
in hoge mate bepaald door het zicht op de imposante Sint Maartenstoren. 
Boven de serre is een groot dakterras met potten met onder meer kiwi’s, 
druiven en papaja’s. Tussen de potten staan bijenkasten.

De nieuwe tuin die namens de Nederlandse Tuinenstichting open is 
na telefonische afspraak, kunt u vanaf juni bezoeken:
De heer P. van Dijk
Ruiterstraat 10, 5301 ED Zaltbommel, Tel: 0418 841973

NTs-voorzitter Beline Geertsema bedankt 
Carien van Boxtel.

Wandeling door het Singelpark. 

GEEF MEER OM

GROEN!
STEUN DE NTs VIA EEN PERIODIEKE SCHENKING

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 onze website. 

MEER WETEN?   

Uitgebreide informatie vindt u 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.

GEEF MEER OM GROEN WWW.TUINENSTICHTING.NL

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



De Nederlandse Tuinenstichting 
bestaat 35 jaar

Groot lustrumevenement op 
26 september in Wageningen

Thema: 
Tuinen van de Toekomst: over de ontwikkelingen, 

de trends en het belang van tuinen en parken 

Kijk voor het programma op pagina 9 van dit Tuinjournaal!




