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Versicolor Tuin in Lutjewinkel, tuin nr. 204 
in de Open Tuinen Gids 2015.

De Tuinen van Lipkje Schat in Bant, tuin 
nr. 58 in de Open Tuinen Gids 2015.

Romantische rozentuin in Oostkapelle, 
tuin nr. 243 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

Alles van waarde is weerloos 

Dit citaat van Lucebert staat in het boek ‘Tuinen van Nederland’, uitgegeven in 1982 door 
de Nederlandse Tuinenstichting. Op dat moment bestaat de Nederlandse Tuinenstichting 
twee jaar. Het bekijken en zelf openstellen van privétuinen is in die jaren in opmars. Uit dit 
initiatief ontstaat een enorme belangstelling voor tuinkunstgeschiedenis, voor planten en 
voor de hovenierskunst. Er ontstaat behoefte aan meer kennis over het Nederlandse tuin-
cultuurhistorische verleden. Tevens ontstaat het besef dat er slordig omgesprongen wordt 
met en weinig algemene waardering bestaat voor het groene culturele erfgoed.  Tuinen en 
parken zijn zo kwetsbaar.

Dit jaar bestaat de Nederlandse Tuinenstichting 35 jaar. In die jaren is er veel ten goede 
veranderd. Dankzij onderzoek is er veel meer kennis. Er zijn veel meer organisaties die zich 
inzetten voor het groene erfgoed. Er zijn parken gered en soms gerestaureerd. Lees oude 
Tuinjournaals en u komt vele goede voorbeelden tegen. 

Maar helaas we zijn er nog niet. Maatschappelijke veranderingen, bezuinigingen op bij-
voorbeeld onderhoud van openbaar groen en de toenemende verstedelijking vragen erom 
om alert te blijven. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die denken dat het door de 
waarde van de grond (financieel) beter is te bouwen dan groen te onderhouden, hiermee 
voorbijgaand aan de volksgezondheid en de esthetische leefomgeving.

Begint de liefde voor de natuur niet bij het zien van de eerste worm of vlinder in de achter-
tuin of in het park om de hoek? Ook bij mijzelf is die bevlogenheid begonnen in de tuin uit 
mijn jeugd: een klimboom, een hut achter in de tuin, maar ook het beleven van de sfeer en 
helpen met het onderhoud. Ook bij natuurbeschermers is het inmiddels doorgedrongen 
dat tuinen en parken in de stad heel belangrijk zijn bij het ontwikkelen van belangstelling 
voor de natuur. Redenen genoeg voor de NTs om zich te blijven inzetten voor mooie parken 
in de stedelijke omgeving en voor ruimte voor het tuinieren in “eigen” tuinen of gemeen-
schappelijk op braakliggende stukken grond.

Als tuinontwerper ervaar je soms dat je na een paar jaar weer een nieuw ontwerp kunt 
maken, wanneer een door jou ontworpen tuin niet goed wordt onderhouden. En ook bij de 
grotere parken zien we dat gebeuren. De kwetsbaarheid van tuinen en parken, daar gaat dit 
Tuinjournaal over. Alles van waarde is weerloos!

Beline Geertsema

voorzitter NTs
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Stinzenstruin in Friesland.
 
Tuinen bezoeken in het vroege voorjaar. 

     
Onze geliefde tuin; hoe lang nog?
“Bijna vijftig jaar stopten we al onze creativiteit, inspiratie en energie 
in onze tuin. Nu we ouder worden en het onderhoud ons wat zwaar 
gaat vallen, beseffen we hoe kwetsbaar de schoonheid is die we hebben 
opgebouwd.”
Els de Boer

Belangenorganisaties krijgen gelijk inzake Arcen 
De geplande nieuwbouw vormt een permanente aantasting van de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Hanny van der Heide

Oosterpark: zorgen over achteruitgang    
Verontruste bewoners gaan in gesprek met de gemeente Hoogezand-
Sappemeer over de snelle achteruitgang van het Oosterpark.
Christie Weduwer

NTs-excursies in 2015      
Het seizoen begint in juni met een meerdaagse lustrumexcursie in 
Zeeuws-Vlaanderen en België. In juli toeren we langs de Veluwezoom 
en in september maken we kennis met groen-Limburgse sferen in 
Sittard.
Hetty Benschop, Marjorie Gisolf-Smit, Carla de Jonge en Ysk Vondeling

De unieke ecologische plantencollectie van de Laarmantuin 
De Laarmantuin, onderdeel van de Hortus botanicus in Groningen, 
is opgenomen in de Nationale Plantencollectie. De eerste ecologisch-
botanische tuin van Nederland is belangrijk cultureel erfgoed. 
Gré van Heusden en Alun Harvey

Recensies      
Leslie Leijenhorst

NTs-lustrum: Leven met en in groen in de 21e eeuw
Met het thema ‘Tuinen van de Toekomst’ kijkt de NTs vooruit tijdens 
lustrumviering.

Hoe lang gaat een tuin mee? 
Jammer dat het ontbreken van voldoende kennis over planten bij velen 
het plezier van tuinieren bederft. Dit maakt tuin èn tuinier kwetsbaar.
Éva Kovács

De ‘vergeten’ historische tuin van Kasteel Huis Bergh  
De Nieuwe Gaard behoort tot de oudste in Nederland bewaard 
gebleven tuinen (1461). Uitgangspunt voor het herstel van de tuin is 
een nieuwe aanleg met respect voor het verleden.
Peter Verhoeff

Vergeten moestuin als basis voor sociaal tuinieren
Midden in de Vinexwijk Veldhuizen bij Vleuten ligt het grondgebied van 
Ridderhofstad Nijevelt. In de weilanden wordt de oude tuin hersteld. 
Buurtbewoners en Stichting Abrona beginnen er een buurtmoestuin.
Korneel Aschman

Het Kippeneiland, in dierbare herinnering?
Geliefde parkplekjes leven regelmatig slechts voort als naam en 
herinnering in de (familie)verhalen. Zoals het Kippeneiland in het park 
van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. 
Korneel Aschman

Marcel de Wagt en zijn ‘Kwekerij van opvallende vaste planten’ 
Een kleinschalige kwekerij met een niet-alledaags assortiment is een 
kwetsbaar bedrijf. “Maar het is fijn om met je passie bezig te zijn,” 
zegt Marcel de Wagt.
Martje van den Bosch

Openstelling belangrijk voor waardering tuinen   
Openstelling voor publiek vergroot de interesse voor tuinen en parken. 
Ankie Dekker-Fokker behoorde tot de eerste tuiniers die hun tuin begin 
jaren tachtig openstelden onder de vlag van de NTs.
Marian Lenshoek

U kunt jaarlijks meer aan de NTs schenken, zonder dat het u meer kost.

Monumentencommissie zoekt provinciale rapporteurs.
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NTs-nieuws

Monumentencommissie zoekt rapporteurs

In verband met het vertrek van enkele rapporteurs zoekt de Monumenten-
commissie op korte termijn een rapporteur voor Overijssel en voor Zuid-
Holland, met uitzondering van Den Haag en directe omgeving. Wij zoeken 
mensen die een actieve rol willen vervullen bij de bescherming van groen 
erfgoed. 

Verder wil de Monumentencommissie het aantal rapporteurs per provincie 
graag uitbreiden. Wij zijn dus ook op zoek naar vrijwilligers die de 
bestaande regio’s willen versterken.
Provinciale rapporteurs zijn de ogen en oren van de Monumenten-
commissie. Ze zijn bekend met de staat van het groen erfgoed in hun 
gebied, bezitten de deskundigheid om bedreigd erfgoed op waarde te schat-
ten en zijn in staat om deze kennis en vaardigheden in te zetten voor het 
behoud van groen erfgoed. Hun onderzoek en bevindingen dienen als basis 
voor adviezen van de Monumentencommissie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NTs-bureau: 
info@tuinenstichting.nl.

Nieuwe secretaris

Het NTs-bestuur is verheugd u Lara de Graaf te kunnen 
voorstellen als zijn nieuwe secretaris.
Lara studeerde landschapsarchitectuur aan Wageningen 
University en is werkzaam als landschapsarchitect op 
een rentmeesterskantoor (Noordanus & Partners) in het 
midden van het land. Ze houdt zich met name bezig met het 
opstellen van inrichtingsplannen in het buitengebied voor 
agrariërs en landgoedeigenaren. Denk hierbij aan plannen 

voor erfinrichting, functieverandering en nieuwe landgoederen. 
Lara is tevens secretaris van de stichting Re-Wildlife, een stichting die zich 
inzet voor natuurbeleving.

Robert Kreder, penningmeester van 2009 tot en met 2014

Vijf jaar is Robert Kreder verantwoordelijk geweest voor de financiën van de 
Nederlandse Tuinenstichting. Enthousiasme voor zijn eigen tuin was mede 
aanleiding om in het bestuur van de NTs te stappen. 
Dankzij Robert was de NTs nauw betrokken bij de Groningse Tuindagen. 
Robert heeft er steeds voor gepleit om meer met andere organisaties 
samen te werken en andere financiële bronnen te zoeken. Hierdoor had 
de aanpak nieuwe financieringsstrategie het afgelopen jaar de hoogste 
prioriteit. En gelukkig blijft Robert hier als adviseur nauw bij betrokken. De 
expertise van een professionele bankman is voor de NTs van grote waarde! 
De NTs bedankt hem hartelijk voor zijn inzet in het bestuur.

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. Per jaar is de verhoging 
dus maximaal € 1.250,-.  Daarboven gelden de 
normale fiscale aftrekmogelijkheden. De Geefwet 
maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te 
schenken. Een bedrijf mag een gift zelfs 150% in 
aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. 

Extra belastingvoordeel 
vanwege ANBI-status NTs
Wij hebben u de afgelopen periode uitgenodigd om de Nederlandse 
Tuinenstichting te ondersteunen met een periodieke schenking. Periodieke 
giften zijn fiscaal extra aantrekkelijk. Door het belastingvoordeel kunt u nu 
jaarlijks veel meer aan de NTs schenken, zonder dat het u meer kost.

Vanwege onze inzet voor groen cultureel erfgoed is de NTs onlangs door 
de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dankzij de Geefwet en 
haar ‘culturele multiplier’ kunt u bij uw belastingaangifte uw schenking nu 
verhogen met een ‘culturele multiplier’ van 25%. 

U krijgt maximaal 65% van uw schenking terug van de Belastingdienst, 
indien u periodiek schenkt aan de NTs. De culturele multiplier maakt dat u 
1,25 x het belastingtarief fiscaal terugkrijgt. 

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. 
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Tekst: Suzanne Kooy  Fotografie: Jan Vonk Noordegraaf

Workshop gereedschapsonderhoud bij De Wiltfang

In januari vond bij De Wiltfang exclusief voor NTs-
donateurs een workshop Gereedschapsonder-
houd plaats. De workshop was een groot succes. 
De Wiltfang verkoopt tuingereedschappen voor 
tuinliefhebbers en professionals. 

Klaar voor het nieuwe seizoen
Een van de aanwezigen: “Het was weer een 
welbestede ochtend. Na de theorie gingen we aan 
het werk. Mijn snoeischaar is voorzien van een 
nieuwe veer en een geslepen mes; de takkenschaar 
werkt weer en is scherp, heggenschaar idem dito. 
De schop weer geslepen en ik ben vooral blij met 
mijn rupsenschaar die het weer doet; het koord 
was versleten. De schaar is geslepen en het koord 
is ingekort. Alles in het vet en klaar voor het 
nieuwe seizoen.”

De Wiltfang organiseert regelmatig dit soort 
workshops. Voor meer informatie: www.dewiltfang. nl.

Open Tuinen Gids 2015 
 
Samen met dit Tuinjournaal ontvangt u onze Open Tuinen 
Gids 2015, met maar liefst driehonderd open tuinen. Dertig 
tuinen zijn voor het eerst in de gids opgenomen. 
 
Thema dit jaar is ‘Kwekerijtuinen’. De gids opent met drie 
artikelen van eigenaren van kwekerij tuinen, gevolgd door 
een overzicht van tuinen van kwekerijen die de moeite van 
een bezoek waard zijn. Daarnaast bevat de gids meer dan 
zestig sfeerfoto’s en een overzicht van alle open tuinen 
op datum met een kaart van Nederland waarop alle open 
tuinen zijn aangegeven.

Campagne periodiek 
schenken al groot succes
Eind vorig jaar zijn wij de campagne periodiek 
schenken gestart om een extra impuls te kunnen 
geven aan het beschermen van groen erfgoed en 
onze stichting voor de toekomst veilig te stellen. 
Met nu al een prachtig resultaat! Reeds  enkele 
tientallen donateurs hebben het schenkings-
formulier inmiddels ingevuld en opgestuurd. Dit 
betekent dat de stichting niet alleen nu, maar 
structureel kan rekenen op meer geld voor het in 
stand houden van bijzondere tuinen en  parken. 
Maar ook voor de financiële continuïteit van de 
stichting. Wij willen alle donateurs die ons sinds 
kort met een periodieke schenking steunen zeer 
hartelijk danken. En al onze andere trouwe dona-
teurs vragen om ook deze stap te zetten: maak van 
uw bestaande donatie eenvoudig een  periodieke 
schenking.

Goede band bestendigen
Zeker nu de NTs is aangemerkt als culturele ANBI 
(zie elders in het NTs-nieuws) is het extra aan-
trekkelijk geworden te schenken met belasting-
voordeel. Met dezelfde netto gift kunt u tot meer 
dan het driedubbele ervan aan de Nederlandse 
Tuinenstichting doneren, terwijl het u niets extra 
kost! Met dezelfde netto bijdrage kunt u dus tot 
drie maal zo veel steun aan de NTs geven. Wie wil 
dit nu niet?! Nu is het moment om te besluiten 
uw goede band met de NTs te bestendigen en het 
schenkingsformulier dat u al heeft ontvangen in te 
vullen en in te sturen. U kunt ook op onze website 
het formulier invullen. Wij zijn u zeer erkentelijk!

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.
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- lustrum nts -

Met als thema ‘Tuinen van de Toekomst’ blikt de 
NTs gedurende dit zevende lustrum vooruit op de 
(te verwachten) ontwikkelingen op groengebied in 
relatie tot onze leefomgeving in de 21e eeuw.

Lustrumdag
Op 26 september organiseert de Tuinenstichting 
een bijzondere dag in Wageningen, voor velen de 
bakermat van de groene wetenschap.
In en om Hotel de Wageningsche Berg is er voor 
de deelnemers een inspirerende dag die bestaat 
uit een inhoudelijk ochtendprogramma en een 
meer praktijkgericht middagprogramma. ‘s Mor-
gens vindt een podiumdiscussie plaats tussen 
diverse groene wetenschappers. Prof.dr. Erik de 
Jong (bijzondere leerstoel Cultuur, Landschap en 
Natuur aan de Universiteit van Amsterdam) heeft 
zijn deelname al toegezegd. 
Zij zullen hun deskundige licht laten schijnen 
over kwesties als ‘Wat is de visie van heden-
daagse  wetenschappers op het belang van een 
groene leefomgeving’, ‘Wat is de samenhang tus-
sen  cultuur en natuur?’ en ‘Hoe kunnen wij ener-
zijds ons historische groene erfgoed bewaren en 
 tegelijkertijd een nieuwe betekenis toekennen aan 
tuinen en parken in de 21e eeuw?’. Uiteraard is er 
veel gelegenheid voor discussie met het publiek 
en het stellen van vragen.

en het noodlijdende Arboretum in het algemeen 
maakt directeur van de Stichting Dedde Smid 
zich hard. Hij zou de 396 verschillende soorten en 
 variëteiten rozen graag herplanten in een  rosarium 
en voorzien van nieuwe naambordjes. Dit red-
dingsplan gecombineerd met het  enthousiasme 
van Dedde Smit om het Arboretum in ere te 
 herstellen, spreekt de jarige  Tuinenstichting sterk 
aan. Daarom heeft de NTs besloten haar 35-jarige 
bestaan extra glans te  geven door de botanische 
tuin te trakteren op een financieel steuntje in de 
rug, waardoor het rozenproject daadwerkelijk kan 
worden gerealiseerd. 
Dit kan uiteraard niet zonder de steun van onze 
donateurs en vrienden. Details over de  bijzondere 
funding, leest u in de NTs-Nieuwsbrief en het 
 juninummer van het Tuinjournaal.

Excursie
Volgens traditie in een lustrumjaar heeft de 
 Excursiecommissie van de NTs een  meerdaagse 
tuinexcursie op de agenda gezet. In zowel 
Zeeuws-Vlaanderen als in een aangrenzend  stukje 
België zullen tuinen van belangrijke Nederlandse 
en  Belgische tuinarchitecten bezocht worden.
Op pagina 26 en 27 vindt u meer informatie over 
deze excursie. 
Het septembernummer van het Tuinjournaal zal 
helemaal in het  teken staan van de dan naderende 
lustrumdag.

De Nederlandse Tuinenstichting bestaat 35 jaar. 

En dat gaan we vieren! Op 26 september met 

een feestelijke lustrumdag in Wageningen en van 

4 tot 6 juni met een meerdaagse tuinexcursie 

naar Zeeuws-Vlaanderen en België. Bovendien 

trakteert de jarige: het noodlijdende Arboretum 

Belmonte in Wageningen zal een financiële 

bijdrage ontvangen voor de herplanting van haar 

bijzondere rozencollectie.

Tekst: Liesbeth Smits Fotografie: GAW Ontwerp

Het middagprogramma wordt ingevuld met prak-
tische presentaties voor kleinere groepen over 
‘Tuininrichting en planten in de 21e eeuw’, door 
verschillende spraakmakende professionals uit de 
groenwereld. De deelnemers kunnen zich hier van 
tevoren voor inschrijven.
Zo zal Cor van Gelderen van kwekerij Esveld in Bos-
koop acte de présence geven en is schrijfster Suze 
Peters aanwezig, bekend van haar ‘Onkruidboek’. 
Bovendien is er een lezing over en een rondleiding 
door het Arboretum Belmonte.    

Cadeautje voor Arboretum Belmonte
Het Arboretum Belmonte is een van de grotere 
botanische tuinen in Nederland. Het park dat zo’n 
12 hectare telt, ligt prachtig langs de bergrand van 
de Wageningse Berg met uitzicht over de Neder-
Rijn. Het heeft met 1.500 soorten rododendrons 
de grootste collectie van de Benelux. In 1951 
kocht de Landbouwuniversiteit Wageningen voor 
een klein bedrag het eind Tweede Wereldoorlog 
verwoeste 18e-eeuwse landgoed Belmonte als 
uitbreiding voor het even lager gelegen Arboretum 
De Dreijen. In 1954 ging het door professor 
Bijhouwer ontworpen en (her)ingerichte park 
open voor het publiek. Sinds 2012 is de Stichting 
Belmonte Arboretum (SBA) verantwoordelijk 
voor het beheer, met het doel deze tuin zowel 
botanisch, cultuurhistorisch als landschappelijk 
te beheren.
Behalve de eerdergenoemde rododendrons en 
 verschillende verzamelingen (sier)appelbomen, 
sierkersen, esdoorns, Magnolia en berken (alle 
voorzien van eigen naambordje!), is er  verspreid 
door het park een enorm aantal  bijzondere rozen-
planten te zien. Voor deze laatste collectie, die tot 
de grootste en belangrijkste ter wereld behoort, 

LEVEN MET  
EN IN GROEN 
IN DE 21E EEUW

NTs-lustrum

In het Tuinjournaal van 
juni 2014 schreef Piet 
Bakker een achter-
grondartikel over het 
belang van de rozencol-
lectie van Arboretum 
Belmonte.

Links: De NTs jubileert.  Fotografie: Martin de Ruiter Arboretum Belmonte met een kunstwerk van Huub Kortekaas. 

Rosa ‘Baron Girod de 
l’Ain’ uit de collectie van 
Arboretum Belmonte.

De Lustrumcommissie blijft u informeren via het 
Tuinjournaal, de website www.tuinenstichting.nl en 
de NTs-Nieuwsbrief over (en de inschrijving voor) 
de lustrumdag op 26 september en de funding voor 
Arboretum Belmonte.

1980 
2015 
LUSTRUM

1980 
2015 
LUSTRUM
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Ontwerp en onderhoud
Een praktische indeling, op elkaar afgestemde materialen en een zorgvuldige plantenkeuze 
zorgen ervoor dat de tuin goed functioneert en dat deze mooi is om te zien. Even belangrijk 
is dat tuinen toegesneden zijn op hun specifieke gebruikers en hun specifieke plek. Eenheid 
met het gebouw, qua sfeer en qua belijning, brengt samenhang en rust en er is dan geen of 
minder behoefte aan veranderingen. Zo’n tuin kan waardig oud worden. Bomen spelen een 
cruciale rol. Als de juiste soorten op de juiste plaats staan, is de kans groot dat niet alleen de 
boom, maar ook de tuin langer meegaat.
Maar zelfs als een tuin goed ontworpen is met de juiste ruimtelijke indeling en materialen, 
zal hij bij gebrek aan onderhoud spoedig in verval raken. Onderhoudsarme tuinontwerpen 
zijn niet aan te slepen. Toch beseft niet iedereen dat onderhoudsarm niet hetzelfde is als 
onderhoudsvrij. Jammer dat het ontbreken van voldoende kennis over planten bij velen 
het plezier van tuinieren bederft. Dit maakt tuin èn tuinier even kwetsbaar. Het zou zeker 
helpen als de populaire media meer aandacht zouden schenken aan plantenkennis en 
onderhoudsaspecten en niet alleen aan beeldvorming zouden doen. 
De ouder wordende tuinier moet ook leren anticiperen op het onderhoud. In een juist ont-
worpen tuin is het dan vaak voldoende om alleen de intensief onderhoud vragende vlakken 
aan te passen. Dan kunnen de waardevolle, structurele elementen, zoals volwassen houtige 
gewassen, hagen, terrassen en padenstelsels blijven bestaan. Het onderhoud van een vereen-
voudigde beplanting is ook gemakkelijker aan derden over te dragen. Zo krijgt een gevestigde 
tuin meer kansen en kan men langer van zijn tuin genieten. 

Groen op leeftijd extra kwetsbaar
Vooral bomen hebben er baat bij, dat een tuin langer meegaat. Het betekent niet dat de 
tuin dicht mag groeien, maar volwassen bomen bepalen in sterke mate de sfeer van de tuin. 
Ze geven bovendien beslotenheid en beschutting. Helaas hebben bomen niet het eeuwige 
leven. Grote openbare en particuliere tuinen op leeftijd kampen vaak met dit probleem. 
Gelukkig zorgen de bewakers van de groene erfenis (onder andere onze Nederlandse 
Tuinenstichting) ervoor dat oude, waardevolle tuinen kunnen blijven bestaan. Naast de 
paden- en bomenstructuur probeert men dan ook de historische en landschappelijke context 
te behouden. Een bepaalde historische periode aan een complexe tuin toekennen is een 
moeilijke taak, minder gemakkelijk dan paden en zichtlijnen herstellen of vijvers uitbaggeren. 
Een juiste keuze tussen reconstructie, renovatie of een nieuwe aanpak vraagt veel kennis en 
verantwoordelijkheid en maakt groen op leeftijd extra kwetsbaar. 

Inspanning en respect
De historisch niet waardevolle, doch zeer belangrijke openbare groene ruimtes kampen niet 
alleen met veroudering. Het verminderde onderhoud enerzijds en de vreemde idee dat met 
openbaar groen alles mag anderzijds, zijn de andere zwakke plekken. Vandalisme, afval, 
de hondenpoepkwestie en olifantenpaadjes getuigen van maatschappelijk gedrag dat om 
verbetering vraagt, door meer dan natuureducatie alleen. 
Het is goed zichtbaar, dat het bestaan van een tuin sterk afhankelijk is van de kwaliteit van 
het onderhoud en het ontwerp en het collectief bewustzijn over de groene waarden. Het doet 
er niet toe of het particuliere of openbare tuinen betreft, en of het ontwerp en het onderhoud 
door professionelen of door liefhebbers is uitgevoerd. Iedereen zou goed moeten beseffen dat 
de tuin een kwetsbaar goed is, dat alleen met niet-aflatende inspanning en een respectvolle 
benadering zijn status als tuin behouden kan.  
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- houdbaarheidsgehalte van een tuin -

Hoe lang gaat een tuin mee?

Tegenwoordig is het niet vanzelfsprekend dat tuinen lang 

meegaan. Bij kleine tuinen die in feite niet veel meer zijn dan 

een terras, is dat zeker het geval. Hier is zelden plaats voor 

permanente beplanting en ondanks dat bomen door een 

snoeiregime klein zouden kunnen blijven, zijn ze meestal niet 

welkom. Bomen kun je immers niet ‘overschilderen’ als een 

nieuwe trend daar om vraagt. Bij zulke terrastuinen is het ook 

niet relevant hoe lang ze meegaan. Bij ‘echte’ tuinen is het 

houdbaarheidsgehalte sterk gekoppeld aan het juiste ontwerp. 

Tekst en fotografie: Éva Kovács
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- kasteel huis bergh -

de oudste in Nederland bewaard gebleven tuinen. De tuin is bovendien 
bijzonder door de band met de Oranjes en de Hohenzollerns.

Restauratie en herinrichting van de Nieuwe Gaard
Tot voor kort lag het accent van het museum Kasteel Huis Bergh vooral op 
het fraaie middeleeuwse gebouwencomplex en de schilderijenverzameling 
van J.H van Heek. De wens ontstond om ook het bijzondere groene erfgoed 
van de Plantage een grotere rol te geven bij de museale presentatie van het 
complex en de allure van de ‘vergeten’ aanleg te herstellen. Daarvoor is een 
omvangrijk herstelproject opgestart, waarbij het bosbeheer is aangescherpt 
en de zichtlanen en sterrenbossen zijn hersteld. Sluitstuk is de restauratie en 
herinrichting van de Nieuwe Gaard vanaf najaar 2014.
Uitgangspunt voor het herstel van de Nieuwe Gaard is niet een exacte re-
constructie van de historische situatie, maar een nieuwe aanleg met respect 
voor het verleden. Belangrijk is dat de hoofdopzet van de Plantage en de 
Nieuwe Gaard door het publiek weer als een belangrijk onderdeel van het 
 indrukwekkende kasteelcomplex kan worden beleefd. 
De ruimtelijke opzet en indeling van het ontwerp voor de Nieuwe Gaard zijn 
gebaseerd op de kaart uit 1727, zonder deze slaafs te kopiëren. De herstelde 
zichtlijnen, nieuwe vijver en indeling met tuinvakken voegen zich naadloos 
in de nog bestaande historische opzet van de Plantage als geheel. Het zuide-
lijke deel van de tuin is ingericht als een fruittuin met oude fruitrassen in een 
plantverband dat refereert aan de historische opzet. In het andere deel vormt 
een speels patroon van bakstenen paadjes in het gazon een  eigentijdse 
 variant van een labyrint. Ten slotte wordt er hard gewerkt om de fontein in de 
centrale vijver te verfraaien met een nieuwe kopie van een vergulde Triton uit 
de tuin van Paleis het Loo. De feestelijke opening van de herstelde Nieuwe 
Gaard van Kasteel Huis Bergh is gepland op 10 september 2015.
Meer informatie: www.huisbergh.nl.

Ir. P. (Peter) Verhoeff werkt als landschapsarchitect en groenerfgoed-specialist 
aan historisch onderzoek naar vele oude tuinen en parken in Nederland en 
maakt plannen voor revitalisatie, herstel en beheer. 

In de loop der eeuwen is de tuin verder uitgebreid en verfraaid. Tot mid-
den 18e eeuw de aandacht voor het complex afneemt. Pas recent ontstonden 
plannen om de allure van deze ‘vergeten’ tuin te herstellen. Vanaf najaar 2014 
wordt gewerkt aan restauratie en herinrichting van de Nieuwe Gaard.

Luxe en indrukwekkende tuinaanleg
Omstreeks 1560 wordt door graaf Willem van den Bergh in de Plantage 
de nog bestaande grote overdekte kaatsbaan gebouwd. Graaf Willem was 
 getrouwd met Maria van Nassau, de oudste zuster van Willem van Oranje, 
waardoor kasteel Huis Bergh en de tuinaanleg onder de internationale hoge 
adel aanzien genoten.
In de loop van de 17e en het begin van de 18e eeuw worden de Plantage en de 
Nieuwe Gaard verder uitgebreid en verfraaid tot een luxe en indrukwekkende 
aanleg in geometrische stijl. Een kaart uit 1727 toont de Nieuwe Gaard met 
de kaatsbaan, figuurperken, moesperken en fruitbomen. Langs de  middenas 
liggen verschillende vijvers. Frans Willem Fürst von Hohenzollern van 
 Sigmaringen bestelde samen met zijn tuinbaas en rentmeester op Paleis het 
Loo een (kopie van een) fraaie verguld loden Triton voor een van deze vijvers. 
In de loop van de 18e eeuw wordt de Plantage verder uitgebreid met een lange 

Tekst en fotografie: Peter Verhoeff

De‘vergeten’ historische tuin 
van kasteel Huis Bergh
De Nieuwe Gaard is onderdeel van de Plantage van Kasteel Huis Bergh, die net buiten de 

kasteel- en stadsomwalling van ’s-Heerenberg ligt. De geschiedenis van deze tuin en de 

Plantage gaat terug tot 1461, wanneer er sprake is van een ‘Tuijn in de Vinkenborch’. 

zichtlaan, die is gericht op de markante Stiftskerk 
van Hoog-Elten.

Waardevol en bijzonder groen erfgoed
Vanaf het midden van de 18e eeuw raken kasteel 
Huis Bergh en de Plantage uit de belangstelling. 
De aanleg wordt in opzet nauwelijks gewijzigd, 
maar wel vereenvoudigd. Ook J.H. van Heek, 
die het complex in 1912 kocht, had bij het 
herstel van het kasteelcomplex meer oog voor 
de middeleeuwse geschiedenis van het kasteel 
zelf, dan voor de Plantage. Aan het einde van de 
20e eeuw wordt de Nieuwe Gaard voornamelijk 
gebruikt als volkstuincomplex voor de bewoners 
van ‘s-Heerenberg.
De aanleg van de Plantage en de Nieuwe Gaard 
zijn hierdoor in hoofdopzet wel goed bewaard 
gebleven. Hoewel de tuin een wat misleidende 
naam heeft, behoort de Nieuwe Gaard tot 

V.l.n.r:  
Kasteel Huis Bergh. Bron: 
www.rijksmonumenten.nl

Zichtaan op de Stiftskerk 
van Hoog Elten door 
de Nieuwe Gaard en de 
Plantage.

Herstel Nieuwe Gaard, 
werk in uitvoering aan het 
hoofdpad in de middenas 
en de nieuwe vijver.

Bouwbord project Herstel 
Nieuwe Gaard.

‘s-Heerenberg naar Jacob van Deventer, 1543. Bron: 
Archief Huis Bergh

Kaart kasteelcomplex en plantage, uit de ‘Atlas Graafschap 
Berghe’, Th. Bucker 1727. Bron: Archief Huis Bergh

Herstelplan Nieuwe Gaard 2007. 
Bron: Stichting In Arcadië
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- kippeneiland -- moestuin -

Midden in de Vinexwijk Veldhuizen bij Vleuten ligt als een wijkpark het grondgebied van 

Ridderhofstad Nijevelt. De fundamenten van het buitenhuis liggen op een bebost eilandje, 

met daar omheen kleine weiden. 

Aan de rand van het terrein staat de oude hofboer-
derij, die tegenwoordig als horecagelegenheid 
wordt uitgebaat door Stichting Abrona. In het 
 patroon van de weiden en sloten is de  structuur 
van de verdwenen parkaanleg herkenbaar. Dit 
eenvoudige park werd tegelijk met de bouw van 
het huis rond 1590 aangelegd door het echtpaar 
Van Brederode-van Haeften. In de weilanden 
wordt de oude tuin hersteld. Buurtbewoners en 
Stichting Abrona beginnen er een buurtmoestuin.

Actuele gebruikswens
Het complex is weergegeven op een opmetings-
kaart uit circa 1620 en bestond in hoofdzaak uit 
lanen rond bosjes en boomgaarden, met voor het 
huis een vierkant voorplein en een ruime, vier-
kante tuin. Deze tuin met padenkruis, combinatie 
van moes- en siertuin, is ook bekend uit een dag-
boek uit 1592. Daarin schrijft Aernout van  Buchel: 
“[Nyvelt] heeft een zeer verzorgde tuin, vol 
zeldzame bomen en planten, die met veel zorg 
wordt bijgehouden door de slotvoogd”. Na 1730 
verviel het huis en werd het park omgevormd tot 
 weilanden bij de hofboerderij. Sinds circa 2000 
is het  omringende agrarische gebied herbestemd 
tot woonwijken. Dat de oude parkstructuur kwets-
baar is, blijkt uit de ingrepen die toen gedaan zijn 
zonder de geschiedenis te onderkennen. 
Recent hebben buurtbewoners en Stichting 
Abrona het plan opgevat om gezamenlijk een 
buurtmoestuin te beginnen. Onder leiding van 
Stichting de Wending hebben zij bij gemeente 
Utrecht gevraagd om een plek in het wijkpark. 
Omdat het park archeologisch rijksmonument 
is, wil de gemeente dat nieuw gebruik aansluit bij 
de cultuurhistorische waarden. Uit mijn analyse 
van de historische ontwikkeling kwam de oude 

en zus Schimmelpenninck van der Oije. Tot op 
heden heet dit nu dichtbegroeide parkdeel in 
de bocht van een slingerende watergang het 
 Kippeneiland. In de oever van de watergang 
liggen de restanten van gemetselde hoofdjes 
van de  vroegere Kippenbrug. Er zijn geen 
afbeeldingen van bekend en het verhaal gaat dat 
er ergens een volière heeft gestaan, waaraan het 
parkdeel zijn naam ontleent. De bevestiging voor 
het verhaal en de naam werd onverwacht achter 
de rododendrons aangetroffen, onder een laag 
humus; een gemetselde vierkante ondergrond 
voor een  kippenhok/volière.

En daarmee (her)krijgt een verhaal, dat iets 
zegt over het gevoel van de eigenaar bij zijn 
park, een gezicht. Het kennen van deze geliefde 
 parkplekken en het doorvertellen van de verhalen 
hierover ontrukt deze kwetsbare elementen aan 
de vergetelheid èn verhoogt de belevingswaarde 
van het park voor huidige bezoekers.

Tekst en fotografie: Korneel Aschman
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Vergeten moestuin als basis 
voor sociaal tuinieren

tuin tussen buitenhuis en hofboerderij aan het licht. Dit gegeven vormt een 
prachtige basis om in het park een actuele gebruikswens te koppelen aan de 
historische structuur.
Door de oude tuin na 300 jaar te herstellen en actief in gebruik te nemen, wordt 
ook de koppeling tussen hofboerderij en park Nijevelt hersteld en herkrijgen 
tuin en boerderij een functie voor de bewoners. Het historisch verantwoord 
opnieuw in gebruik nemen van deze plek, maakt Nijevelt tot het groene hart 
van Veldhuizen. Door de oude parkstructuur duurzaam te laten zien aan de 
omwonenden en gebruikers, krijgt de beleving van deze bijzondere plek een 
extra dimensie en wordt Nijevelt bewust onderdeel van de identiteit van de wijk.

Tekst en fotografie: Korneel Aschman

Het beboste kasteeleiland, gezien 
vanaf het schoolplein aan de noord-
zijde van het park.

Nijevelt als buitenplaats op de 
opmetingskaart uit circa 1620. 
Tussen huis en boerderij liggen 
voorplein en tuin. Anoniem, 
Universiteitsbibliotheek Leiden, 
coll. Bodel-Nijenhuis.

Het Kippeneiland, 
in dierbare herinnering?

Zo’n geliefd parkplekje leeft regelmatig voort als 
naam en herinnering in de (familie)verhalen. Een 
aardig voorbeeld hiervan is het Kippeneiland in het 
park van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. 

Gepersonaliseerde plek
Tussen 1850 en 1870 werd het park in stappen 
 opnieuw aangelegd, naar ontwerp van J.D. Zocher 
jr.. In deze romantische en imponerende aanleg 
gingen de opeenvolgende eigenaars, zoals ge-
bruikelijk was, bepaalde plekken personaliseren. 
Zij maakten hiermee een eigen plek in het park. 
Dat dit vermoedelijk ook gebeurde in de zuidwes-
telijke hoek van Duivenvoorde, bleek bij mijn veld-
onderzoek naar sporen van oude aanleg. Het ver-
wilderde parkbosje bevat een aantal details;  enkele 
slingerpaden, groepjes oude eiken,  uitgedijde 
heestergroepen en plukken met bamboe.
De combinatie van dit alles wijst op een eigen 
tuininvulling, vermoedelijk tussen 1917 en 1930, 
toen Duivenvoorde bewoond werd door broer 

De kwetsbaarheid van een tuinaanleg blijkt ook regelmatig bij oude buitenplaatsen. Tuindetails 
werden ooit met zorg aangelegd en onderhouden. In de loop der tijd raakten ze echter uit de mode of 
werden te duur in onderhoud, waardoor zij langzaamaan vervaagden of zelfs verdwenen.

Links: Het Kippeneiland, 
dichtbegroeid met oude 
taxus en bamboe.

Rechts: De gemetselde 
vloer van de volière van-
onder de humuslaag.
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“Je bent gek als je er aan begint”, zeiden collega-kwekers tegen Marcel de 
Wagt, toen hij zijn kwekerij begon. Een kleinschalige kwekerij met een niet-
alledaags assortiment is een kwetsbaar bedrijf. De ‘Kwekerij van opvallende 
vaste planten’ bestaat dit jaar tien jaar en Marcel blikt terug.

Onderscheid
Een kleinschalige kwekerij gezond houden is niet makkelijk. Niet zozeer door 
concurrentie van grote tuincentra, want daarmee is het onderscheid duide-
lijk. “De gespecialiseerde kaasboer heeft een aanbod dat een bepaald publiek 
trekt dat daar bewust voor kiest. Dat heb ik als kweker ook.” Niet alleen is 
het assortiment bijzonder, Marcel geeft ook advies over de standplaats van 
planten, grondsoort en mogelijke combinaties van planten. 

“Grootschalige inkoop door tuincentra leidt misschien wel tot lagere prijzen, 
maar er treedt ook verschraling op. Het assortiment wordt steeds kleiner. Van 
veel goede tuinplanten wordt jammer genoeg geen gebruik gemaakt.”
De naam van zijn kwekerij wekt verwachtingen ten aanzien van het assortiment 
en deze worden zeker waar gemaakt. Minder bekende Phloxen en Kniphofia’s, 
en collecties Heuchera en Echinacea die een kritische blik hebben doorstaan.
De planten zitten allemaal in minimaal één-liter-potten en zijn goed 
doorgeworteld. Ze zijn sterk en gezond en kunnen zonder speciale zorg de 
tuin in. Veel mensen weten de weg naar zijn kwekerij te vinden en waarderen 
het vakmanschap van de ambachtelijke kwekerij.

Bepaalde planten mag je niet zelf kweken omdat deze door kwekersrecht zijn 
beschermd. Het kwekersrecht wordt wel eens beschouwd als één van de oor-
zaken van de verschraling, maar Marcel denkt daar anders over. Een gedeelte 
van zijn assortiment bestaat uit planten die onder het kwekersrecht vallen. 
Deze koopt hij in als klein plantje, om dat verder op te kweken. “Eigenlijk ben 
ik dan geen kweker maar ‘opkweker’.” Hij denkt niet dat daardoor verschra-
ling ontstaat, want er zijn nog steeds heel veel planten die een toegevoegde 
waarde hebben en niet onder het kwekersrecht vallen.

Biologisch
Marcel werkt biologisch en dat brengt in sommige gevallen een extra risico 
mee voor de plannen en planten: “Voor Beervelde had ik kisten vol met 
 prachtige chrysanten. Deze werden plotseling door een schimmel getroffen 

Marcel de Wagt en zijn ‘Kwekerij  
van opvallende vaste planten’

en daar was geen biologische remedie tegen. 
Uiteindelijk heb ik alle planten moeten knippen.”
Toch geeft dit juist een aspect aan van een eigen 
bedrijf dat hij waardeert: het zelf kunnen kiezen 
van het pad dat je wilt bewandelen. Biologisch 
werken komt voort uit een grondhouding. Respect 
voor de natuur bepaalt de koers.

Eenmanszaak
Wat zijn bedrijf het meest kwetsbaar maakt, is het 
feit dat het een eenmanszaak is. Weliswaar heeft 
Marcel geregeld hulp, maar zijn bedrijf staat of 
valt met zijn eigen inzet en aanwezigheid. Als hij 
weg zou vallen door ziekte, ligt alles stil. “Van het 
lichaam wordt veel gevraagd. Gezondheid is geen 
vanzelfsprekend gegeven.”
Verschillende weersomstandigheden en fysieke 
arbeid maken het beroep van kweker zwaar. 
“Hadden ze gelijk toen ze zeiden dat ik gek was 
om er aan te beginnen? Ja, dat hadden ze,” zegt 
Marcel, “maar het zijn gegevenheden waar je 
mee te maken hebt omdat je een bepaalde keuze 
maakt”.

De verwondering is gebleven bij Marcel, elk jaar 
opnieuw is het zaaien en het zien opkomen van 
planten weer een bijzondere ervaring. “Het is fijn 
om met je passie bezig te zijn. De keuze die ik 
heb gemaakt, refereert aan een stroom in mij. Als 
jongetje van tien was ik al bezig met het zaaien 
van afrikaantjes. De fascinatie die ik toen had 
voor het proces van kiemen en groeien, is er nog 
steeds. De cyclus die zich elk jaar herhaalt, daar 
krijg ik energie van.”

Kwekerij van opvallende vaste planten
Kleefseweg 13A, 6599 AA Ven-Zelderheide
Tel.: 0653 882 166,  www.opvallendeplanten.nl

Dit jaar bestaat de kwekerij van Marcel de Wagt 
tien jaar. In het kader van zijn jubileum organiseert 
hij diverse activiteiten. Deze zijn te vinden op de 
website.

Tekst: Martje van den Bosch  Fotografie: Marcel de Wagt en Lydia Termoshuizen 

Met de klok mee: Rijke bloei op de kwekerij hartje zomer.
Zaailingen van Kniphofia.
Het begin van een nieuw jaar.
Het verkoopgedeelte van de kwekerij.
Marcel de Wagt: Vakmanschap op zijn ambachtelijke kwekerij.

- opvallende vaste planten -
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dagen leg je makkelijk contacten met mensen die 
je interesse delen. Verdieping en enthousiasme; 
daar gaat het om. Belangrijk is om dat door te 
geven. Tuinen zijn kwetsbaar en gedijen alleen 
onder aandacht van de tuinier.”

Nieuwe uitdaging
Sinds 2006 besloten Piet en Ankie Dekker het 
 tuinieren op een lager pitje te zetten en het 
 onderhoud te vereenvoudigen. Borders werden 
verkort of zelfs weggehaald; telkens werd  gekeken 
naar manieren om de tuin minder arbeidsinten-
sief te onderhouden. “Dat hoort bij het ouder 
worden; dan ga je op een andere manier met je 
tuin om. Tuinbezoek wilde ik na 2006 niet meer 
en ik deed alleen iets in de tuin als ik zin had. En 
dat was niet altijd even veel; mijn tuinhulp Rina 
deed de laatste jaren het meeste onderhoud. In 
2013 verhuisde Ankie Dekker naar Middelburg; 
haar man Piet is inmiddels overleden.
Haar nieuwe huis heeft weer een tuin waarin 
Ankie Dekker op kleinere schaal opnieuw een 
droomtuin realiseerde. “Ik vond het echt een 
nieuwe uitdaging! Tuinieren is toch wat ik het 
 liefste doe; buiten in de tuin werken met  creatieve 
plantencombinaties. De schaal is echter anders 
en hier komt geen tuinbezoek. Deze tuin is echt 
voor mezelf.”

- plantenintroducties -
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Ankie Dekker opende haar tuin, toen in Veere, eind jaren zeventig voor geïnteresseerde bezoekers. 
De tuin werd internationaal beroemd om de geelwitte borders, de unieke plantencombinaties en de 
 verschillende tuinkamers.

Beroemde tuin
Haar grootmoeder in Overveen bracht haar de liefde bij voor het tuinieren, toen Ankie in 1946 terug-
keerde uit Indië. Ankie Dekker leerde ‘op kleur’ te tuinieren met Sissinghurst als inspiratie en door te 
werken bij Mien Ruys, die borders op kleur had. Na een eerste tuin in Middelburg kon ze haar ambities 
vanaf 1974 realiseren op de Tintelhof in Veere. In een paar jaar tijd veranderde ze een grote lap kale 
grond om tot een internationaal toonaangevende tuin.
Ankie’s tuin in Veere was beroemd om de geel-witte borders en om de klassiek geworden combinatie 
van de Rosa Schneewittchen met randen Alchemilla mollis. Die combinatie werd zelfs een rage en is 
veel geïmiteerd. De tuin van Ankie Dekker behoorde tot de beroemde ‘Zeeuwse tuinen’, die in de jaren 
zeventig opengingen voor publiek. Ankie Dekker: “Het idee om particuliere tuinen open te stellen was 
ontstaan tijdens reizen naar Engeland in de jaren zestig. In Engeland heb ik ervaren hoe je omgaat 
met mensen in je tuin die dezelfde belangstelling hebben als jij. Tijdens bezoeken aan Engelse tuinen 
raakte ik telkens weer enthousiast. Toen ik mijn tuin openstelde, heb ik op dezelfde persoonlijke manier 
bezoekers ontvangen.”

Verdieping en enthousiasme
In 1980 werd de Nederlandse Tuinenstichting opgericht en Ankie Dekker sloot zich direct aan.  
“De doelstelling sprak me aan. En het schept een band: tuinenmensen bij elkaar. Belangrijk voor  tuiniers 
is het delen van ervaringen op open dagen. In een tuin praat je op een andere manier met elkaar. 
 Mensen zien een mooi hoekje bij je huis en raken enthousiast.”
Steeds meer particuliere tuinen gingen open voor publiek en kwekerijen speelden in op de toenemende 
vraag naar bijzondere planten. Belangrijk is het enthousiasme van de tuineigenaar die zelf tuiniert. 
 Ankie Dekker: “Het openstellen van particuliere tuinen heeft grote invloed gehad op de waardering voor 
tuinen. Belangrijk voor het succes van de openstelling is het contact met de tuineigenaar. Op open 

Openstelling belangrijk 
voor waardering tuinen

Openstelling voor publiek draagt bij aan het vergroten van de belangstelling 

voor tuinen en parken. Tuineigenaren laten zo zien hoe belangrijk onder-

houd, specifieke kennis en passie zijn voor duurzame instandhouding.  

Ankie Dekker-Fokker behoorde tot de eerste groep tuiniers die hun eigen 

tuin begin jaren tachtig openstelden onder de vlag van de Nederlandse 

Tuinenstichting.

Tekst en fotgrafie: Marian Lenshoek

De internationaal ge-
roemde tuin in Veere. 
Fotografie: Marijke Heuff

Detail van Ankies tuin in 
Middelburg in 2014. 
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Stinzenstruin in Friesland
Op diverse locaties in Friesland wordt een Stinzenstruin georganiseerd, een samenwerkingsproject van 
de Stichting Staten & Stinzen en het project Stinzenflora yn Fryslân van Landschapsbeheer Friesland.

Vroegbloeiers 
Deelname aan de Stinzenstruin geeft u de gelegenheid een wandeling te maken langs de vroege bloeiers 
van de stinzenflora. Van sneeuwklokje tot en met daslook en boshyacint, en dus vanaf januari tot en met 
mei. Deze planten vallen op doordat zij vaak massaal bloeien op historische plekken. Het is onmogelijk 
om alle soorten tegelijk te zien bloeien, maar het toppunt van de bloei valt vaak begin april. In deze 
maand kunt u vaak nog de resten zien van de vroege bloeiers, terwijl de knoppen van de latere bloeiers 
ook al op springen staan.

Op bepaalde data krijgt u op sommige locaties een rondleiding door een gids langs deze zeer bijzondere 
flora.

De data met locaties, openingstijden en bloeitijden van de verschillende stinzenplanten kunt u vinden 
op: www.stinzenflorafryslan.nl. Hier vindt u ook de Stinzenflora-monitor: een actuele kalender die 
aangeeft wanneer wat waar bloeit. 

Knikkende vogelmelk 
(Ornithogalum nutans) 

met bostulp.

Tekst: Jacomine Hogendam

Fotografie: Tilja Jansma

Tekst: Marian Lenshoek

In het vroege voorjaar zijn de sneeuwklokjes op hun hoogtepunt. Dit is dan ook de beste tijd van het 
jaar om ze te bekijken. In februari en maart waren en zijn veel particuliere tuinen en parken speciaal 
opengesteld om het publiek te laten genieten van de eerste lentebode. De openstelling is een initiatief 
van de Nederlandse Tuinenstichting.

Winterbloeiende rariteit
Het sneeuwklokje is geen inheemse plant, maar afkomstig uit Klein- en Centraal-Azië en is  waarschijnlijk 
via Turkije en Zuidoost-Europa in Nederland terechtgekomen. Sneeuwklokjes hoorden altijd al tot de 
curiosa; een winterbloeiende rariteit die men graag verzamelde.
Britten staan bekend als bezeten verzamelaars van sneeuwklokjes – als echte galanthofielen. Een van 
de bekendste autoriteiten op het gebied van sneeuwklokjes was E.A. Bowles (1865-1954), die veel heeft 
gepubliceerd over bol- en knolgewassen. Hoewel de meeste bollen uit zijn immense verzameling uit 
Engeland afkomstig waren, bestelde hij ook veel bollen bij het Nederlandse bedrijf Van Tubergen, dat 
onbekende variëteiten importeerde uit Azië.
De openstelling van tuinen in het Verenigd Koninkrijk in sneeuwklokjestijd, samen met de publicatie van 
een aantal belangrijke standaardwerken én de forse groei van het aantal kwekers leidde de afgelopen 
jaren tot een grote belangstelling voor sneeuwklokjes. Ook in Nederland gaan steeds meer tuinen open 
speciaal vanwege hun sneeuwklokjes – enorme tapijten van het gewone sneeuwklokje of interessante 
verzamelingen. Er worden speciale sneeuwklokjesreizen georganiseerd en op verschillende plaatsen in 
het land vinden evenementen plaats waar het sneeuwklokje centraal staat.
Voor wie kou en een snijdende wind trotseert, zijn de eerste maanden van het jaar inmiddels een 
 belangrijke periode om tuinen te bezoeken. 

Noteer alvast in uw agenda voor 2016: begin januari staat het overzicht van tuinen en parken met sneeuwklokjes 
op onze website.

Boven vlnr: ‘Wubsbos’ in Winschoten. 
Fotografie: Jannie Bos 

Onder links en midden: Tuinfleur in 
Oostwold. 
Fotografie: Rika van Delden                                   

Onder: ‘The Stonefarm’ in 
Stadskanaal. Fotografie: Jannie Bos

Tuinen bezoeken in het vroege voorjaar

- groen nieuws -
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Onze geliefde tuin; hoe lang nog?

Tekst: Els de Boer

Fotografie: familie De Boer

Tuinieren op niveau
Onder deze titel hield ik lezingen en schreef ik een 
boek over het wel en wee van onze tuin. 
In 1968 bouwden wij een huis op een flink stuk 
grond in het dorpje Warffum, gelegen op de 
klei in Noord-Groningen, drie kilometer van de 
 Waddenzee. 
Het was in de tijd van de Flower Power en 
alternatieve denkbeelden vierden hoogtij. 
De Nederlandse kunstenaar Louis Le Roy 
werd beroemd door zijn originele kijk op het 
 tuinieren en realiseerde in die jaren in de 
buurt van Heerenveen zijn ‘ecokathedraal’.                                                                                                                                 
Toen hij een lezing kwam geven in de buurt waren 
wij van de partij. Hij hield een gloedvol betoog en 
vertoonde prachtige dia’s. Hij sprak van hoog en 
laag, zon en schaduw, nat en droog en stenen in 
de tuin. Laat alles maar lekker groeien, dan wordt 
het vanzelf wel mooi. Hij vertelde ook dat hij maar 
een kwartier per week in zijn tuin werkte. Dat leek 
ons wel wat.
Toen wij naar huis reden, zeiden wij tegen elkaar: 
“Dat willen wij ook, nat en droog, hoog en laag 
zon en schaduw”. Dus lieten wij het grasveld 
groeien en het onkruid onder de struiken z’n gang 
gaan. 

Stapelmuurtjes en niveaus
Juist in die tijd konden wij achter ons huis een 
stuk grond erbij krijgen. Ik maakte een plan. Het 
werd een vijver op grondwaterpeil. Dat was 1.70 m 
 onder het maaiveld. Dus moest er een pad omheen 
komen en een trap naar beneden. De uitgegraven 
grond werd gebruikt om hogere en hopelijk  drogere 
plekken te creëren. Mijn oma had een  boerderijtje 

20 kilometer verderop dat afgebroken moest wor-
den. Daar hebben we vele vrachten bakstenen 
gehaald om los gestapelde keermuurtjes mee te 
bouwen. Zo ontstonden veel niveauverschillen.
Niet gehinderd door enige kennis van planten 
kochten wij een aantal bomen en struiken. Een 
groot deel van de beplanting kwam van familie, 
vrienden en kennissen. Toen waren we klaar! Een 
paar jaar later kregen we een paardenstaarten-
plaag. Wij zeiden Le Roy vaarwel en gingen aan 
het werk. Langzamerhand ontstonden rond ons 
huis verschillende tuinen met allemaal een eigen 
kleur of thema.

Werkbesparing
Dit alles gebeurde vele jaren geleden. De tuin werd 
volwassen, en kreeg veel enthousiaste bezoekers. 
Wij werken nog steeds met plezier in onze tuin, 
maar we zijn intussen wel flink ouder geworden. 
Sinds een paar jaar hebben we een tuinman die 
in het seizoen een halve dag in de week komt 
 helpen. Hij is goed in het snoeien van heggen, en 
als er eens een struik uitgegraven moet worden, 
dan heeft hij dat in een ommezien voor elkaar. 
Toch moeten we aan de toekomt denken. Een 
paar ideeën zijn: meer gras, leibomen weg, een 
maairobot aanschaffen, woekeraars, omvallers 
en slakgevoelige planten eruit. Grote vlakken met 
 bodembedekkers inplanten.
Zelfs buxusfiguren (topiary) in klei boetseren, 
 laten bakken en op een sokkeltje zetten is een van 
de ideeën. Dan kan de Buxus weg. 
Om ons heen zien we mensen van onze leeftijd 
ziek worden en overlijden. Er zijn leeftijdgenoten 
die op tijd een flatje nemen en de hele tuin achter-
laten. Daar zijn wij nog niet aan toe, maar wat de 
toekomst zal brengen, weten wij niet. Misschien 
eindigen wij toch nog met een Le Roy-tuin: laisser 
faire, après nous le déluge. 

- open tuinen commissie -

Bijna vijftig jaar stopten we al onze creativiteit, inspiratie en energie in onze tuin. 
Nu we ouder worden en het onderhoud ons wat zwaar gaat vallen, beginnen we 
te beseffen hoe kwetsbaar de schoonheid is die we hebben opgebouwd.

Tuin Els de Boer, Smeltenspad 10, 9989 AR Warffum
Website: www.breituin.nl. Tuin nr. 22, Open Tuinen Gids 2015. 

De tuin is open van 1 mei tot 1 oktober op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Andere dagen alleen op 
afspraak: 0595 422426; e-mail: de.boer.els@ziggo.nl.

De naar eigen ontwerp uitgevoerde tuin heeft een rechthoekige, 
verdiepte grondwatervijver omgeven door terrassen en stapel-
muurtjes. Het overige terrein bestaat uit tuinen op kleur, elk 
met een eigen vorm, karakter en fraaie kleurencombinaties. 

Els de Boer studeerde 
Architectonische Vormgeving 
aan de Academie Minerva 
in Groningen en werkte 
als interieur- en vooral als 
tuinontwerpster. Ze deed 
daarvoor veel ervaring op in 
haar eigen tuin. 

Verdiepte vijvertuin.

Roodoranje tuin. De knotgarden. ‘Buxus in de vorm van vier varkens als ‘varkensconferentie’.

thema

kwets -

baarheid

•
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Tekst: Hanny van der Heide

Fotografie: Loek Backes

De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Dorp en Erfgoed 
Arcen zetten zich al jaren in voor behoud van het open landschap tussen het eeuwenoude kasteel 
Arcen (L), de kasteeltuinen en het historische centrum van Arcen.

Belangenorganisaties 
krijgen gelijk inzake Arcen

de belangen organisaties is  opgesteld. De Raad 
van State is het met de belangenorganisaties 
eens dat niet is voldaan aan de  cultuurhistorische 
 uitgangspunten: landschap, dorp en kasteel vor-
men een sterk  historisch beeld met een hoge 
 belevingswaarde.
De gemeente moet alsnog motiveren waarom het 
plan niet zal leiden tot een onaanvaardbare aantas-
ting van de cultuurhistorische en  landschappelijke 

De buitenplaats Arcen, door het rijk beschermd, 
is belangrijk vanwege de historisch-functionele 
en de historisch-ruimtelijke samenhang tussen 
 buitenplaats en het kasteeldorp Arcen. 

Beroep gegrond verklaard
In november heeft de Raad van State het be-
roep van de belangenorganisaties tegen het 
verlenen van een vergunning door de gemeente 
Venlo voor een multifunctionele accommodatie 
aan de  zuidrand van Arcen gegrond verklaard. 
Met de nieuwbouw gaat behalve de karakteris-
tieke openheid ook het historische schootsveld 
dat behoort bij het  defensieve karakter van de 
 buitenplaats (grachten, poorttoren, gesloten 
gevels) permanent verloren. Dit stelt Ben Olde 
Meierink van de Nederlandse Kastelenstichting 
in een  onafhankelijk rapport dat op verzoek van 

waarden. Ook moet de  gemeente motiveren waar-
om het bouwplan niet in strijd is met het ruimte-
lijke beleid dat is gericht op het behoud van de 
openheid van het landschap.

Helaas heeft de Raad van State het verzoek 
 afgewezen van de belangenorganisaties, waar-
onder de Nederlandse Tuinenstichting, om in 
 afwachting van het herstel van de gebreken door 
de gemeente, de bouw stil te leggen.

NTs adviseert buurtbewoners Oosterpark 
bij zorgen over achteruitgang 

In augustus kreeg de Monumentencommissie een brandbrief van 
Lindy van der Meulen-Redmond uit Hoogezand-Sappemeer. Zij schreef 
dat buurtbewoners rondom het Oosterpark aldaar, een beschermd 
rijksmonument, zich zorgen maken over de snelle achteruitgang van het 
park en dat de gemeente niet reageerde op hun brieven.  

Citaten uit de brief: “In de weg naar het groene deel liggen twee langwerpige 
eilanden.  Vroeger waren deze beplant met donkerrode rozen. Later met 
berberis en daarna met een eutrochium struikje. Deze laatste was bij- en 
vlindervriendelijk dus. Vorig jaar zijn de planten met grof materiaal eruit 
gehaald, gras is er gezaaid. Auto’s rijden nu rakelings over de trottoirbanden 
van de eilanden en veroorzaken verzakkingen en moddersporen door het gras.” 

Tekst: Christie Weduwer   Fotografie: Harry Brouwer

Bewoners in gesprek met gemeente
Het is verontrustend dat monumentale parken 
niet meer het onderhoud krijgen dat nodig is. 
En het is vreemd dat de gemeente Hoogezand- 
Sappemeer niet met de bewoners heeft overlegd. 
Is bijvoorbeeld inzet mogelijk van deze betrokke-
nen en zijn er andere financiële middelen om het 
park te onderhouden? 

Onze rapporteurs uit het noorden, Stieneke 
van der Wal en Thea Brouwer zijn poolshoogte 
gaan nemen en hebben de verontruste bewo-
ners  geadviseerd hoe zij kunnen voorkomen dat 
‘hun’ park verder verloedert. Inmiddels hebben 
de  bewoners zich verenigd en zijn zij in gesprek 
met de gemeente. Wij houden contact met de be-
woners over de voortgang en of er inderdaad een 
degelijk groenplan komt voor dit prachtige park.

Het Oosterpark is ontworpen door tuin- en land-
schapsarchitect Jan Vroom jr.(1893-1958). Het hart-
vormige park uit 1932 is ontworpen in de gemengde 
tuinstijl en heeft een relatie met het uitbreidingsplan 
voor de gelijknamige woonwijk Oosterpark. Het 
Oosterpark vormt een goed voorbeeld van het 
oeuvre van Vroom.

Wens voor een groenplan.

Onder: Werkzaamheden op het 
Ovaal; het gebied tussen het kas-
teel en de historische dorpskern.

Rechts: Het poortgebouw van 
Arcen met slotgracht.
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Tekst: Hetty Benschop,  

Marjorie Gisolf-Smit,  

Carla de Jonge, Ysk Vondeling

NTs-excursies in 2015
De excursiecommissie heeft een aantal prachtige excursies voor u in petto. In juni gaan we vol van 
start met de meerdaagse lustrumexcursie in Zeeuws-Vlaanderen en België. In juli toeren we langs de 
Veluwezoom en in september dompelen we ons onder in Limburgse sferen. 

We nemen u mee naar heel bijzondere particulie-
re tuinen, ontworpen door de crème de la crème 
van de Belgische en Nederlandse tuinarchitecten, 
zoals Arend Jan van der Horst, Erik de Waele, 
Mien Ruys en Chris Ghyselen. 

We beginnen donderdagmiddag met een 
 ontvangst en diner gevolgd door een verhaal van 
Martin van den Broeke over ‘Buitenplaatsen in 
Zeeuws-Vlaanderen’.

Vrijdagochtend staan twee fraaie tuinen op het 
programma in Axel en Ertvelde (B), ontworpen 
door Arend Jan van der Horst en Erik de Waele. De 
eerste is landschappelijk met uitbundige borders, 
de tweede is formeel en strak. ‘s Middags doen 
we óf de Hoeve Bijsterveld (B) van tuinarchitect 
Chris Ghyselen aan: een tuin onderverdeeld in 
kamers op kleur óf een tuin bij een oude boeren-
hoeve, met boomgaard en glorieus uitzicht.

Zaterdagochtend bezoeken we de tuin van het 
veertiende-eeuwse kasteel Oostkerke (B). Deze 
tuin, in de jaren dertig door Mien Ruys ontwor-
pen, is perfect geïntegreerd in het idyllische 
p olderlandschap. In Retranchement bekijken we 
de tuin van de familie De Waele: een lustoord 
met weelderige tuinkamers. Lunch in historisch 
 Damme. Uitsmijter is Topiary in Zelegem (B), 
een Engels geïnspireerde tuin, in 1991 ontworpen 
door Chris Ghyselen, met schitterende rozen. 

Kosten: € 350,- op basis van een 
tweepersoonskamer en € 420,- op basis van een 
eenpersoonskamer. Inbegrepen zijn naast de 
overnachtingskosten in Hotel Brugge Oostkamp, 
een van oorsprong zeventiende-eeuws landhuis met 
hedendaags comfort, op 4 en 5 juni, het vervoer per 
bus, lunches op 5 en 6 juni, diners op 4 en 5 juni, de 
ontvangst en entrees van de tuinen.

donderdag, vrijdag en zaterdag 4, 5 en 6 juni (de ‘lustrumexcursie’)
bijzondere tuinen in zeeuws-vlaanderen en belgië (busexcursie)

 
Begin zeventiende eeuw heeft stadhouder  Frederik 
Hendrik Zuylestein bij Leersum naar de laatste 
mode laten aanleggen met een sterrenbos, water-
partijen en oranjerie. Omstreeks 1965 is een begin 
gemaakt met de restauratie. Een van de  parels is 
de prachtige, geheel ommuurde moestuin. Thea 
Dengerink vertelt over historie en restauratie. 
 Vervolgens zijn we te gast in Huis ten Halve, een 
grote boerderij annex koetswisselplaats uit 1849 
bij Kesteren, met een grote bongerd van hoog-
stambomen. Deze is zo aangelegd dat boom 
na boom wordt geoogst. Hier wordt ecologisch 
ge(moes)tuinierd. 
’s Middags bezoeken we het rijksmonument 
 Remmerstein bij Rhenen uit 1913. Het Engels aan-
doende huis heeft een prachtige terras vormige 
tuin ontworpen door Dirk F. Tersteeg. Saskia von 
Geldern en Lot Evelein, de beide  eigenaresses, ver-
tellen over huis, bewoners en tuin. Elyze Storms 
van het Gelders Genootschap verhaalt over de 
nieuwe buitenplaatsen die hier begin twintigste 
eeuw zijn gebouwd.

Kosten: NTs-donateurs en een introducé € 52,50 
p.p.; voor niet-donateurs € 57,50 p.p. Landgoed 
Zuylestein is bereikbaar met OV.

  

Een hele dag in groen-Limburgse sferen, in 
het rijke historische en religieuze verleden van 
 Sittard. We worden ontvangen in het Mariapark 
bij de Grote Markt. Daar horen we over de vele 
bijzondere groene oases in het centrum van Sit-
tard, waaronder de te bezoeken Geheime Tuinen 
en diverse kloosterhoven. Na de lunch staat het 
in 1920 door Dirk Tersteeg ontworpen Stadspark 
van Sittard op het programma. In het park staan 
vele bijzondere bomen en historische elementen.
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. 
 
Kosten: donateurs NTs en een introducé € 49,50 
p.p.; overige niet-donateurs € 54,50 p.p..
Aandachtspunt: U dient goed ter been te zijn, 
omdat het een echte wandelexcursie is.

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.

N.B. Voor de juni-excursie zijn 
nog slechts enkele plaatsen 
beschikbaar.

Les Déesses Vertes van de famile De Sy-De Smet in 
Evergem. Fotografie: Kathleen De Smet

Topiary in Zelegem, ontworpen door Chris Gheyselen. 
Fotografie: Ludo Christiaen

De tuin van Sarina Meijer in Axel. 
Fotografie: Sarina Meijer

zaterdag 12 september
sittard: onverwachte 
groene oases  (wandelexcursie)

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

De tuin van Remmerstein (1913) is ontworpen door Dirk F. Tersteeg. 
Fotografie: Ruud van Norel

Ursulinentuin met voormalig klooster. 
Fotografie: Dieneke Onderdelinden

Roeivijver in het Stadspark in Sittard.
Fotografie: Dieneke Onderdelinden

Historische perenberceau in de 
Ursulinentuin.  
Fotografie: Dieneke Onderdelinden
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DE UNIEKE ECOLOGISCHE PLANTEN-
COLLECTIE VAN DE LAARMANTUIN

De huidige Laarmantuin is aangelegd in de jaren dertig door hortulanus   
Etsko Laarman om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de wisselwer-
king tussen plantensoorten en hun omgeving. De tuin is naar hem  vernoemd.

Tachtig jaar strikt beheer
Rond 1900 begon het inzicht te groeien in de ontwikkeling van planten-
gemeenschappen. Om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de 
 interactie tussen plantensoorten en hun omgeving ontwierp Johannes Cor-
nelis  Schoute, professor in de botanie in Groningen, de huidige Laarman-
tuin. Hiervoor waren gevarieerde omstandigheden nodig, die men aantrof 
op de Hondsrug. Hier zijn indertijd de Hortus en de Laarmantuin gevestigd. 
Etsko Laarman creëerde hier zeer verschillende omstandigheden waar de 
door professor Schoute aangegeven plantengemeenschappen tegenwoor-
dig, na tachtig jaar strikt uitgevoerd beheer, nog steeds groeien. Het onder-
houd wordt gedaan door een parttime deskundige medewerker samen met 
enkele vrijwilligers, waaronder een gepensioneerde medewerker die al vijftig 
jaar bij de Hortus werkt. 

Indrukwekkende bomen
De Laarmantuin bestaat uit een open deel, een pinetum en een arboretum. 
Het open deel heeft verschillende vegetatietypen zoals vochtige en droge 
heide, kalkgraslanden, voedselrijke laagten en blauwgraslanden, delen met 
mossen, paardenstaarten, wolfsklauwen, varens, zeggesoorten, grassen en 
orchideeën.
Bezienswaardig in het pinetum is de grote collectie indrukwekkende bomen, 
waaronder Sequoiadendron giganteum (mammoetboom of reuzensequoia). 
Drie exemplaren behoren tot de tien hoogste bomen in de provincie Groningen. 
Bijzonder zijn eveneens twee exemplaren Metasequioa glyptostroboides 
(watercipres), opgekweekt uit het eerste zaad dat in 1949 vanuit China naar 
het westen is gebracht. Het arboretum biedt een representatief overzicht van 
loofboomsoorten van het noordelijk halfrond. De goudberk (Betula ermanii) 
is de dikste en waarschijnlijk oudste in Nederland, met een geschatte leeftijd 
rond de vijfennegentig jaar. In het voorjaar groeien in het arboretum veel 
stinzenplanten; bijzondere soorten paddenstoelen zijn in het najaar een 
bezienswaardigheid. 

Zeldzame planten behouden
Misschien het meest opmerkelijke aspect van de Laarmantuin is de aanwe-
zigheid van veel bedreigde plantensoorten. Op de Rode Lijst van de Stich-

ting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) 
staan de planten die in Nederland met uitsterven 
worden bedreigd. Van de vijfhonderd soorten die 
op deze lijst staan, komen meer dan honderd in 
de Laarmantuin voor. Vele zijn zeer zeldzaam en 
kwetsbaar, en sommige zijn in andere delen van 
het land vrijwel verdwenen. Hieronder vallen moe-
raswespenorchis, gevlekte orchis, grote wolfs-
klauw en wilde kievitsbloem. Dat de Laarmantuin 
in de Nationale Plantencollectie is opgenomen 
helpt om deze zeldzame plantensoorten voor de 
toekomst te behouden. In het beschermen van 
deze plantensoorten weet de Hortus botanicus 
Haren zich gesteund door de Stichting Nationale 
Plantencollectie. Voor bezoekers van de tuin is in 
het arboretum een route uitgezet met uitleg over 
de verschillende bostypes. Dit voorjaar opent 
een kleine permanente tentoonstelling over de 
bostypes, het heidegebied, ecologische uitgangs-
punten en de lange geschiedenis van de Hortus 
botanicus Haren. Doel is kennis over te dragen 
aan bezoekers en daardoor de Laarmantuin nog 
boeiender te maken.
U bent het hele jaar door welkom in de Hortus 
botanicus Haren, Kerklaan 34 9751 NN. 
Meer informatie: www.hortusharen.nl.

Wat is de Nationale Plantencollectie?

Dit zijn de collecties in Nederland die van belang 
zijn voor de biodiversiteit van planten. De Stichting 
Nationale Plantencollectie (SNP) coördineert de 
 wetenschappelijk gedocumenteerde plantencollecties 
in diverse tuinen en bewaakt de kwaliteit van de 
collecties. De aangesloten tuinen, verenigd in de 
Nationale Vereniging Botanische Tuinen (NVBT), 
zetten zich in voor het behoud van biodiversiteit van 
planten.

Met de kok mee: Afwisselende heidebeplanting.
Poeltjes in het open deel van de Laarmantuin.
Fritillaria meleagris, de wilde kievitsbloem, een bedreigde soort op 
de Rode Lijst die in de Laarmantuin bewaard is gebleven. 
Zicht op het arboretum
Narthecium ossifragum (beenbreek), eveneens een kwetsbare soort. 

Tekst: Gré van Heusden en Alun Harvey, vrijwilligers van de Laarmantuin

Fotografie: Gré van Heusden en Bonno Blaauw

De vier hectare grote wildeplantentuin (Laarmantuin), onderdeel van de Hortus botanicus Haren, is sinds november 2014 
opgenomen in de Nationale Plantencollectie. Dat de gehele tuin de NPC-status heeft, is bijzonder. Reden is dat de Laarmantuin 
de eerste ecologisch-botanische tuin is van Nederland en daarmee een vroege uiting van een andere manier van denken over 
natuur en hoe plantensoorten zich gedragen. De Laarmantuin is dus belangrijk cultureel erfgoed. 
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bestuur nts
Beline Geertsema-Key, voorzitter, Robertien Aberson, project sociaal tuinieren, 
Lara de Graaf, secretaris Hein Krantz, vice-voorzitter, Gea de Groot- 
Op den Brouw, juridische zaken/penningmeester, Emilie Horst-Goossens, 
public relations, Michiel Plomp, excursiecommissie, Annemiek Tromp, 
monumentencommissie

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

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

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

publicatiecommissie
Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter en Honey Wolff

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

commissie sociaal tuinieren
Suzanne Kooij, projectleider,  Robertien Aberson, Marilies Jacobs, 
Wendy Molenaar, Carlo de Waal 

commissie website
Suzanne Kooij, Hanneke Jelles

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

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

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

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

De vergeten Friese tuinen  
van Gerrit Vlaskamp

Planten die de wereld  
een gezicht geven

Teks: Leslie Leijenhorst

bkn
recensies

Helen en William Bynum hebben al hun hele leven een grote belangstelling voor 
alles wat met planten en tuinieren te maken heeft. Ze hebben vele publicaties 
op hun naam staan. Hun nieuwste boek behandelt de bijdrage die planten, 
struiken en bomen aan de wereld leveren; in acht hoofdstukken, elk gewijd aan 
een thema. Alleen de titels intrigeren al. 

‘Heal and Harm’ is gewijd aan gewassen die genezen, maar indien verkeerd 
gebruikt ook evengoed kwaad kunnen doen. In ‘Cash Crops’ worden planten 
beschreven die multinationals nu miljardenwinsten opleveren zoals indigo, 
koffie en tabak. Weer een ander hoofdstuk gaat over planten en struiken die 
constructiematerialen (bamboe) of grondstoffen voor textiel leveren (katoen, 
linnen). Het afsluitende hoofdstuk ‘Wonders of Nature’ gaat over planten en 
bomen die het landschap op een bijzonder markante manier bepalen zoals 
baobab, Welwitschia of de zonnebloem.

‘Remarkable Plants That Shape our World’ biedt tal van interessante anekdotes 
over wonderen uit de plantenwereld. Terwijl de uitgave met 206 illustraties even 
interessant is voor liefhebbers van botanische kunst. De prenten komen uit de 
onvergelijkbare collecties van Royal Botanic Gardens van Kew in Engeland. 

Remarkable Plants That Shape Our World
Auteurs: Helen en William Bynum, Uitgever: Thames & Hudson
ISBN: 978 0 500 51742 0, Jaar: 2014, Pagina’s: 240 pp , Prijs: ca. € 34,95

Wie aan historische Friese tuinen denkt, denkt al snel aan Lucas Roodbaard, de Springer van het noorden. 
Veel minder bekend is een leerling van hem: Gerrit Vlaskamp (1834 - 1906). Hovenier, tuinaanlegger en 
-ontwerper. Vlaskamps stijl sloot sterk aan bij de toentertijd vigerende Engelse landschapsstijl, met zijn 
golvende lijnen, meanderende paden, waterpartijen en markante bomengroepen.

Waar Roodbaard vooral buitenplaatsen bediende, werkte Vlaskamp voor de gegoede burgerij en gewonere 
lieden. In totaal ontwierp hij ruim 350 tuinen en parken in zo’n 70 gehuchten, dorpen en steden, in alle 
uithoeken van de provincie. Kroon op zijn werk waren de Wilhelminaparken in Grouw en Sneek. 

‘De verloren tuinen van Vlaskamp’ bestaat uit een reeks essays. Naast de kroniek over de hoofdpersoon 
van Aly van der Mark zijn er bijdragen van onder meer Ime Kuiper, Nico Kloppenburg en Landschapsbeheer 
Friesland. Over de tuin van de dokter in Stiens, de pastorietuin in Boazum en het dorp Mantgum waar tal 
van tuinen de signatuur van de vergeten tuinman verraden. Knap lastig was de zoektocht, want Vlaskamp 
liet geen archieven na. Van veel tuinen waren geen ontwerptekeningen meer. Vaak wel oude foto’s 
waarmee men deels kon nagaan wat er wel en niet meer was. Veel daarvan zijn, alsmede ander onbekend 
illustratiemateriaal, in het boek terug te vinden. 

De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp
Auteur: diverse auteurs, Uitgever: Afûk
ISBN: 978 9062 73979 0, Jaar: 2014, Rijk geïllustreerd, Pagina’s: 196 pp., Prijs: € 24,50

WORD DONATEUR EN ONTVANG EEN 
CADEAUBON VAN KWEKERIJ ABBING

De Nederlandse Tuinenstichting is een nieuw samen werkings-

verband aangegaan met Kwekerij Abbing in Zeist.  

Dit bijzondere familiebedrijf bestaat al sinds 1892. 

Grondlegger Jan Abbing werkte voor Koning Willem III 

als hovenier-tuinman, en vestigde toen zijn eigen bedrijf 

nabij station Driebergen-Zeist, waar de kwekerij nog steeds 

gevestigd is.

Abbing is een begrip voor veel tuinliefhebbers; door de 

lange geschiedenis is binnen het bedrijf een grote vakkennis 

opgebouwd. Deze kennis vindt u terug in mooie en gezonde 

planten. Kwaliteit van planten én tuinen staat bij Abbing 

net zo hoog in het vaandel als bij de NTs. Daarom is de 

samenwerking een logische stap. 

Elke nieuwe donateur ontvangt als welkomstcadeau vanaf 

januari 2015 een plantenbon ter waarde van € 20,- van Abbing. 

Zie ook www.kwekerijabbing.nl
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BUITENGEWOON BUITENHOF 
24, 25 & 26 APRIL 2015
Met trots stellen wij u voor aan Buitengewoon Buitenhof bij 
Abbing. Het evenement dat de beleving van huis, tuin en het 
goede leven centraal stelt. Home, Garden, Cooking & Living. 
Meer dan 100 standhouders zullen meewerken aan dit grootse 
buitenevenement, welke voor het eerst plaats zal vinden op het 
kwekersveld van Abbing in Zeist.

Noteer in uw agenda:
Vrijdag 24 april, zaterdag 25 april 
en zondag 26 april

Dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur

www.kwekerijabbing.nl

Kwekerij, Tuincentrum Abbing, Odijkerweg 132-134
3709 JJ Zeist   (Nabij station Driebergen-Zeist)

Tijdens deze dagen is de Nederlandse Tuinenstichting met een 
informatiestand aanwezig.

www.tuinenstichting.nl
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