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Voorwoord

In de oudheid was een tuin de metafoor van het paradijs; een omsloten 
‘hemelse tuin’ die bescherming bood tegen de gevaarlijke wereld buiten. De 
tuin als afspiegeling van het paradijs, biedt rust en ruimte voor contemplatie 
- als tegenwicht tegen het hectische profane leven.  

Deze symbolische betekenis van tuinen komen we tegen in de islamitische, 
de joodse en de christelijke traditie en is nog steeds actueel. Dit Tuinjournaal 
geeft een indruk van de historische context en ademt vooral de sfeer van de 
oude tuinkunst. 
Éva Kovács beschrijft de ontwikkeling van de historische tuinkunst rond 
de Middellandse Zee en het Midden-Oosten en laat de invloed zien op 
hedendaagse tuinen. 
Met The Beauty of Islam wilde tuinontwerper Kamelia Zaal uit de Verenigde 
Arabische Emiraten de westerse en de Arabische wereld met elkaar verbinden. 
Haar tuin, een eigentijdse variant op een islamitisch tuinontwerp, trok veel 
belangstelling op de Chelsea Flower Show 2015. 
Martin Knol bezocht de tuin van het Sinai Centrum in Amstelveen, een 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg met een van oorsprong joodse 
signatuur. Voor de patiënten is belangrijk dat ze zich thuis voelen in een 
herkenbare omgeving. 
Door de diverse Turkse oorlogen in de 17e eeuw leert Europa het Ottomaanse 
rijk kennen. Grote invloed hierop hadden de vertalingen uit het Arabisch van 
de verhalen van Duizend-en-een-nacht in het eerste kwart van de 18e eeuw. 
Ronald van Immerseel beschrijft de Turkse elementen die je vanaf die tijd zag 
in Nederlandse tuinen en parken.
De oude koningsstad Marrakech in Marokko biedt een prachtig overzicht 
van de Oosterse tuinkunst vanaf de 12e eeuw. Heimerick Tromp laat u 
kennismaken met de sfeer van de duizend jaar oude Marokkaanse tuinkunst, 
gericht op harmonie en het creëren van een aangename sfeer voor de ziel.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur
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De Houtstek in Blijham, tuin  nr. 1 in de 
Open Tuinen Gids 2016

Tuin van A. de Vries-Bootsma in Lemmer; 
tuin nr. 43 in de Open Tuinen Gids 2016

Warwinckel in Zevenhuizen; tuin nr. 241 in 
de Open Tuinen Gids 2016

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.
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Duizend jaar oosterse tuinkunst in Marrakech 
Architecturale invloeden vanuit het Noorden, Andalusië, uit het Oosten 
en het Zuiden hebben geleid tot rijke diversiteit aan tuinkunst in deze 
oude Marokkaanse stad.
Heimerick Tromp

Paradijs in de polder
De Millinger Theetuin: een oriëntaals-mediterraan geïnspireerde tuin.
Jack van Heugten

Monumentencommissie wisselt kennis 
en ervaring uit op Adviseursdag 2016
De adviseurs en commissieleden ontmoetten elkaar om casussen te 
bespreken op het gebied van bedreigde tuinen en parken. Maatwerk 
staat centraal.
Mariël Kok

Geslaagde NTs-excursies naar Zuidoost-Friesland en 
Noord-Brabant 
Deze zomer organiseerde de Excursiecommissie een aantal 
bijzondere excursies voor haar donateurs.
Michiel Plomp en Guud Bos

Nieuwe ontwikkelingen Sociaal Tuinieren   
Ons project gericht op het vergroenen van buurten is succesvol: vijf 
jaar na de start heeft Betondorp nauwelijks nog zwaar verwaarloosde 
tuinen. Het project wordt nu uitgebreid naar Zaanstad.
Suzanne Kooij  

Expo 2016 Antalya, Turkije     
Tot 30 oktober vindt in Zuidwest-Turkije de eerste wereldtuin bouw-
tentoonstelling in dat land plaats. Veel van onze huidige tuinplanten en 
tal van bol- en knolgewassen komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië. 
Julia Voskuil

Een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland   
Tuinieren en een groene leefomgeving staan sterk in de belangstelling. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de drijfveren.
Jeanet Kullberg en Marian Lenshoek

NTs-vrijwilligersdag op Berbice
Ieder jaar nodigt het NTs-bestuur alle vrijwilligers uit voor een 
feestelijke bijeenkomst. 

De Perzische tuin beschermd     
De eerste Perzische tuinen symboliseren het paradijs of ‘paridæza’ in 
oud-Perzisch; een ommuurde harmonische plek waar de tijd stil staat.
Marian Lenshoek

Perzische erfenis       
De invloed van de tuinkunst uit de oudheid rond de Middellandse zee 
en in het Midden-Oosten is nog duidelijk zichtbaar in de hedendaagse 
tuinarchitectuur.
Éva Kovács

De beleving van ‘The Beauty of Islam’     
“Met mijn tuin wilde ik een positieve bijdrage leveren aan de beleving 
van de islam en de Arabische cultuur.”
Kamelia Zaal

De Tuin van Jan, een paradijstuin in de Baarsjes
Deze door buurtbewoners aangelegde tuin is een oase van stilte en 
onthaasting; een oosterse tuin ommuurd tegen het stadsgewoel van 
Amsterdam. 
Korneel Aschman

De Turkse tent in tuin en park
De verhalen van Duizend-en-een-nacht leiden in de 18e eeuw tot een 
stroming waarbij Turkse elementen worden geïntroduceerd in tuinen 
en parken.
Ronald van Immerseel

Joods-Israëlische tuin in de polder    
Doel van de tuin van het Sinai Centrum is dat patiënten met een 
joodse achtergrond zich thuis voelen in een voor hen herkenbare 
omgeving.
Martin Knol

Veel nieuwe donateurs.

Samenwerking NTs, Operatie Steenbreek en 
Landschap Noord-Holland.
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NTs-nieuws

Vrijwilliger gevonden voor website

Onze oproep in het vorige Tuinjournaal voor een 
vrijwilliger om ons te helpen met het bijhouden 
van de website heeft succes gehad. Eén van 
onze donateurs, Ambro W. van Stratum, heeft 
zich aangemeld en is inmiddels begonnen met 
het plaatsen van berichten op onze website. 
Dit betekent dat we u nog beter op de hoogte 
kunnen houden van het laatste digitale nieuws 
op het gebied van tuinen en parken.

Op zoek naar een bestuurslid

De  Nederlandse Tuinenstichting zoekt voort-
durend naar nieuwe wegen om op te komen 
voor het groene culturele erfgoed en daarnaast 
te blijven doen wat we al 35 jaar doen: mensen 
enthousiast maken voor bijzondere tuinen en 
parken in Nederland. 
Het bestuur is op zoek naar iemand die dit net 
als wij een uitdaging vindt. Ook is behoefte aan 
iemand binnen het bestuur die de PR van de 
Tuinenstichting een ‘boost’ wil geven. 

Bent u geïnteresseerd? 
Dan kunt u contact opnemen met Robertien 
Aberson via robertien.aberson@gmail.com of met 
Beline Geertsema via belinekeij@gmail.com.

Veel nieuwe donateurs
De afgelopen zomer heeft het team vrijwilligers dat onze beursstand bemant overuren gedraaid. 
De NTs was op vele beurzen en evenementen aanwezig en dit seizoen overtroffen de resultaten onze 
stoutste verwachtingen. 
Tijdens sommige evenementen, zoals de Amsterdamse Open Tuinen Dagen, Bingerden en de Open Tuinen 
Dagen in Utrecht, werden tientallen mensen donateur van onze stichting. Vrijwilligster Ellen Oswald is 
al jarenlang de drijvende kracht achter ons beurzenbeleid; de NTs is haar zeer erkentelijk voor haar niet 
aflatende inzet om via beurzen nieuwe donateurs te werven.

Dit najaar resultaten enquête

Van eind mei tot en met 1 augustus had u 
als   donateur de mogelijkheid om ons via 
een  enquête te vertellen wat u vindt van de 
Nederlandse Tuinenstichting. Enkele honderden 
donateurs hebben de enquête ingevuld en ons 
veel waardevolle tips en suggesties gegeven over 
de richting die wij de komende tijd in moeten 
slaan. Waar bent u tevreden over? Wat kunnen 
wij beter doen? Wat vindt u van onze activiteiten 
en ons aanbod? Waar zouden wij ons in de 
toekomst op moeten richten?
Op deze en andere vragen zijn veel antwoorden 
gekomen. Momenteel zijn we bezig de 
resultaten te analyseren. Deze worden dit najaar 
bekend gemaakt. 

Jaarverslag 2015
2015 was een gedenkwaardig jaar voor de NTs; 
in dit jaar vond ons 35-jarig bestaan plaats, een 
lustrum dat we onder andere vierden met onze 
lustrumdag ‘Tuinen van de Toekomst’.  2015 was 
ook het jaar dat de intentie om meer regionaal 
te gaan werken gerealiseerd werd. Het contact 
tussen de commissies onderling is hierbij 
versterkt. In 2015 introduceerden wij ook het 
succesvolle ‘Tuin van de Maand’ concept.
Meer over onze activiteiten in 2015 leest u in ons 
jaarverslag op de website: tuinenstichting.nl.

Periodiek schenken

Het zal u niet zijn ontgaan dat de NTs donateurs 
stimuleert om over te stappen op periodiek 
schenken. Daarbij krijgt u belastingvoordeel, en 
de NTs ontvangt meer inkomsten, zodat wij ons 
ook in de toekomst kunnen blijven inzetten voor 
het beschermen en in stand houden van groen 
cultureel erfgoed. 
De afgelopen maanden hebben tientallen 
donateurs weer de overstap gemaakt. Overweegt 
u ook een periodieke gift, waarbij u de NTs extra 
financieel steunt terwijl het u niets extra’s kost? 
Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Tuinjournaal zoekt redacteur

Schrijft u graag over tuinen en heeft u affiniteit met de Nederlandse 
Tuinenstichting? Het Tuinjournaal zoekt een nieuwe redacteur voor het 
redactieteam van vrijwilligers. 
Interesse? Dan kunt u contact opnemen met hoofdredacteur 
Marian Lenshoek via marian@lenshoek.com.

Monumentencommissie: nieuwe secretaris

De Monumentencommissie zoekt een nieuwe secretaris. Tot de taken 
horen onder andere het opstellen van de agenda, notuleren en het 
opstellen van een actielijst. Taalvaardigheid is een pré, evenals affiniteit 
met groen erfgoed. 
Bent u geïnteresseerd om deze belangrijke commissie van de NTs te 
ondersteunen? Stuur een mailtje naar info@tuinenstichting.nl.

Vacatures voor vrijwilligers
Film lustrumdag ‘Tuinen van de Toekomst’ 

Een belangrijk onderdeel van onze lustrumdag op 26 september 2015 was de 
paneldiscussie met Erik de Jong, Ann Meskens, Eric Jan Pleijster en Beline 
Geertsema-Key. Deze inhoudelijke discussie heeft vele interessante inzichten 
opgeleverd. De filmische registratie van de discussie is te bekijken via onze 
website. Zo kunt u een jaar na dato nagenieten van deze bijzondere dag.

Samenwerking NTs, Operatie Steenbreek 

en Landschap Noord-Holland

De alarmerende trend om tuinen te betegelen moet een halt worden 
toegeroepen. Eén van de resultaten van onze enquête was, dat veel 
donateurs vinden dat de NTs hier een bijdrage aan zou kunnen leveren. 
Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat ons Sociaal Tuinieren 
project een samenwerking is aangegaan met Operatie Steenbreek en 
Landschap Noord-Holland. Er vinden ook oriënterende gesprekken met 
Amsterdam Rainproof plaats. Doel is om de gezamenlijke expertise te 
bundelen en, te beginnen in Amsterdam, gezamenlijk concrete pilots uit te 
voeren waarbij betegelde tuinen weer groen worden.
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De ‘Perzische tuin’ is door UNESCO in 2011 op 
de lijst van beschermd werelderfgoed geplaatst. 
Het erfgoed betreft negen tuinen uit verschillende 
provincies in Iran die representatief zijn voor 
de Perzische cultuur; geometrisch in vieren 
gedeeld en aangelegd met weelderige beplanting. 
Kenmerkend is de ingenieuze toepassing van 
water; belangrijk om de planten van water te 
voorzien, maar het gaf ook een extra dimensie 
aan de tuinkunst. Water kabbelt, beweegt en ruist, 
terwijl een vijver een ruimtelijk effect heeft dat de 
gebouwen en de beplanting reflecteert.
De eerste Perzische tuinen ontstonden in de 
6e eeuw voor het begin van onze jaartelling en 
symboliseren het paradijs of ‘paridæza’ in oud-
Perzisch; een ommuurde harmonische plek waar 
de tijd stil staat. Dat typeert de tuinen die werden 
aangelegd langs de zijderoute – ze boden rust, 
verkoeling en veiligheid in de dorre en gevaarlijke 
woestijn.

Zie voor meer  informatie: 
http://whc.unesco.org/en/list/1372

- perzische tuin -- vrijwilligersdag -

NTs-vrijwilligersdag op Berbice De Perzische tuin beschermd
Tekst: Marian Lenshoek

Fotografie: Beline Geertsema

De laatste eigenaar was mejuffrouw Begeer, die 
Berbice bij haar overlijden in 2009 heeft  nagelaten 
aan een stichting. Doel van de Stichting tot 
 Behoud van Cultuurhistorische buitenplaatsen is 
behoud en instandhouding van de buitenplaats.
 
Na de lezing volgde een rondleiding door 
 Marjoleine Kooper-Huigen van de Werkgroep 
Historisch Berbice en leifruitspecialist Hennes 
Claassen door de rozentuin, het parkbos en de 
moren met leifruit. Het onderhoud wordt gedaan 
door ongeveer vijftig enthousiaste vrijwilligers. 

Tijdens een officieel moment overhandigde 
 Annemiek Tromp namens het bestuur van de 
NTs de vrijwilligersbokaal aan Willem  Verhoeven. 
Als ‘Vrijwilliger van het Jaar’ bedankte zij  Willem 
voor zijn zeer gewaardeerde inzet voor de 
Monumenten commissie. 

Het park van Berbice is open voor bezoek, het huis en de oranjerie zijn niet 
toegankelijk. Voor meer informatie: buitenplaatsberbice.nl

De vrijwilligers van de Nederlandse 

Tuinenstichting waren op 12 juni welkom op de 

prachtige buitenplaats Berbice in Voorschoten. 

Na ontvangst met een lunch in de 17e-eeuwse 

oranjerie van Berbice hield architectuur- en 

cultuurhistoricus Carla Scheffer, een boeiende 

lezing over de historie van Berbice. 

Tekst: Lara de Graaf   Fotografie: Marleen Kooij

De 16e-eeuwse Bãgh-e Fin in Kashan, Iran: stromend water, cypressen met 
lustpaviljoen en hammam. 
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Tentoonstelling over 
500 jaar oosterse tuinen
In Parijs organiseert het Institut du Monde Arabe nog tot 25 september de 

tentoonstelling ‘Jardins d’Orient’; een overweldigend overzicht van 500 jaar 

geschiedenis van de oosterse tuin tot vandaag, van Indië over Perzië tot Spanje.

Tekst: Marian Lenshoek

Aan de hand van meer dan driehonderd unieke kunstwerken, maquettes, foto’s en film wordt een beeld geschetst van de rijke 
oosterse tuincultuur en tuintechniek. De tentoonstelling analyseert de inspiratiebronnen van de oosterse tuin, zijn culturele, 
religieuze en esthetische betekenis en gaat in op de invloed van deze tuinen op onze tuincultuur.
 
Voor meer informatie: https://www.imarabe.org/fr/expositions/jardins-d-orient
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- perzische erfenis -

In de ruïnes van het voormalige paleis van Cyrus 
de Grote, in het zuiden van het huidige Iran, 
zijn deze elementen, restanten van colonnades 
en uit steen gehouwen smalle waterkanalen en 
kleine vierkante vijvers, nog steeds te zien. Het 
 Perzische Rijk werd uiteindelijk overwonnen, maar 
het  succesvolle concept van het verweven van 
architectuur en tuincultuur overleefde de val en 
kon zich zowel oost- als westwaarts verspreiden.
Dat het concept steeds omarmd en toegepast 
werd, bewijzen de opgravingen in Pompeï (Italië) 
uit de eerste eeuw en de gerenoveerde Mogul-
tuinen in India en Pakistan uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. De islamitische cultuur, vanaf 
de zevende eeuw, heeft het concept verder verfijnd 
en rondom de Middellandse Zee verspreid. Niet 
onbelangrijk hierbij was het feit dat een omsloten 
tuin; sereen, vredig en rijk aan water en vruchten, 
als voorportaal van het paradijs werd gezien. 

Structurele elementen
Ook het heilige getal van vier, zoals de wind-
streken, diende als leidraad bij het ontwerp. 
Als basisindeling werd de ruimte door middel 
van smalle waterlopen en paden in vier gelijke 
vierkanten verdeeld, met in het midden een 
vijver met plateau, waarop vaak een paviljoen is 
opgericht. Dit concept is in de loop van de eeuwen 
geëvolueerd. De patronen werden gevarieerder, 
maar de rechtlijnigheid en de strenge symmetrie 
bleven behouden, evenals de centrale wateras 
met het hoofdgebouw en de toegangspoort aan 
de twee einden. In langwerpige ruimtes werd de 
vierdeling gereduceerd tot één hoofdas, met een 
ondergeschikte dwarsas. Water bleef de hoofdrol 
spelen.
De integratie van water binnen en buiten de 
 gebouwen diende zowel voor verkoeling en 
 versiering als voor irrigatie. De smalle  waterlopen 
werden afgewisseld met spiegelende wateropper-
vlakken. Met hoogteverschillen tussen de  vijvers 

werden de vele facetten van bewegend water 
 gebruikt, van watervalletjes tot waterspuwers en 
fonteinen. Sierlijk en subtiel, nooit opzichtig. De 
paden, verhard met steen of steenslag, liepen 
aan weerszijden van de waterelementen, meestal 
iets verhoogd ten opzichte van de omringende 
beplanting. Tussen de gebouwen, evenwijdig aan 
de hoofdas, zorgden rijen bomen, hoofdzakelijk 
 cipressen en fruit-, voor schaduw en beslotenheid. 

Invloed op moderne tuinarchitectuur
De ruimtelijke basisstructuren van de Perzische 
tuin zijn ook terug te vinden in de tuinarchitectuur 
van nu. In Nederland is water nooit weggeweest 
uit de tuinontwerpen, maar door de innovatieve 
ontwikkeling van vijverfolie kreeg het toepas-
sen van architectonische waterelementen in de 
 hedendaagse tuin een enorme impuls.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw waren de 
rechtlijnige ontwerpen met strakke vijvers en 
speelse symmetrie van Arend Jan van der Horst 
ongekend populair. Later heeft het fenomeen 
 minimalistische tuinen aan populariteit  gewonnen 
in het stedelijk gebied. Met name de karakteris-
tieke ontwerpen van Dick Beijer, bestaande uit een 
rechthoekige vijver in de visuele hoofdas van de 
woning, omzoomd met looppaden van steensplit 
en beplant met bomenrijen aan weerszijden van 
het water, is een concept dat rechtstreeks naar de 
Perzische traditie is terug te leiden. 

Water is onmisbaar in de tuinen van warme 
 klimaten. In ons koele en vochtige weertype is 
het een puur sierelement. Minimalistisch of 
ornamentaal, klein of groot van oppervlak, de 
rechtlijnige vijvervormen kunnen op een lange 
architectuurgeschiedenis terugkijken. En hoewel 
het idee vijfentwintighonderd jaar oud is, is het 
concept anno 2016, om beschermd en plezierig 
te kunnen werken, verpozen en ontspannen in de 
buitenlucht, nog steeds springlevend.

De invloed van de tuinkunst uit de oudheid rond de Middellandse zee en in het Midden-Oosten is nog duidelijk zichtbaar in de 
hedendaagse tuinarchitectuur. Het idee om een omsloten tuin en de woonvertrekken in elkaar te integreren, is duizenden jaren 
oud, en wordt aan Cyrus de Grote, de stichter van het Perzische Rijk, toegeschreven. Niet alleen het idee, om de binnen- en 
buitenruimte architectonisch met elkaar te verbinden was nieuw, maar ook het idee hiervoor waterelementen te gebruiken en 
deze tegelijkertijd een rol als centrale versiering toe te kennen.

PERZISCHE ERFENIS

thema
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•

Boven: Patroon uit de tuin van Taj Mahal, Agra India.

Links: Schematische weergave van een omsloten Perzische tuin.

Onder: Patroon uit de tuin van Humayuns tombe, Delhi India.

Tekst en illustratie: 

Éva Kovács
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- beauty of islam -

De beleving van ‘The Beauty of Islam’

Westerse en Arabische wereld verbinden
Mijn uitgangspunt was om te laten zien hoe wij moslims in de Verenigde 
Arabische Emiraten, net als aanhangers van andere religies, diversiteit, 
 vrede en harmonie vieren. Met mijn tuinontwerp wilde ik de westerse en de 
 Arabische wereld met elkaar verbinden. De algemene teneur in de media en 
in de maatschappij is erg negatief en The Beauty of Islam gaf mij een kans 
om de  islamitische waarden te laten zien. 
 
The Beauty of Islam heb ik opgedragen aan Zijne Hoogheid Sjeik Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, stamvader en tot zijn dood in 2004 president van 
de  Verenigde Arabische Emiraten. ZH Sheikh Zayed was een groot natuur-

liefhebber die zich realiseerde hoe belangrijk 
natuurbescherming is voor duurzame groei en 
 ontwikkeling. In dezelfde geest zijn islamitische 
tuinen altijd een toevluchtsoord geweest; een plek 
waar je je veilig voelt.  

Vierdeling
The Beauty of Islam is een eigentijdse  variant op 
het islamitische tuinontwerp. De vier deling van 
mijn ontwerp staat symbool voor de vier tuinen 
van het paradijs: een tuin voor de ziel, een tuin 
voor het hart, een tuin voor de geest en een tuin 
voor de essentie. Iedere tuin is toegankelijk via een 
decoratieve islamitische poort.
 
Tijdens zijn hemelvaart komt de profeet 
Mohammed terecht bij een koepel van parelmoer, 
waaronder vier rivieren ontstaan: een rivier van 
honing, van melk, van water en van wijn. Dit 
vormt feitelijk de basis van de vierdeling van 
islamitische tuinen, waarbij stromend water de 
tuindelen met elkaar verbindt. 
De koepel in de tuin refereert aan de hemelvaart 
van de profeet. Hier heb ik gespeeld met licht en 

schaduw, twee belangrijke elementen in de  islam. 
De parelhandel heeft belangrijk  bijgedragen aan 
de economische voorspoed in de  Arabische 
 landen. Ik gebruikte parelmoer als accent in de 
waterornamenten en in achtpuntige  sterren, die 
in de islam ‘khatims’ worden genoemd.
 
Reis door islamitische cultuur
De planten die ik heb toegepast komen uit  landen 
met een islamitische traditie, waar de eeuwen-
oude kruidenroute doorheen voerde, en uit 
 landen die in de Koran worden genoemd, zoals 
olijf, vijg, sinaasappel, granaatappel, gember, 
rozemarijn en kardemom en mijn persoonlijke 
favoriet, de grijsbladige palm Bismarckia nobilis. 
“The gates of the Garden of Eden will open up 
to them” is een tekst uit de Koran Soera 38, vers 
50 die ik heb laten kalligraferen op een marmeren 
muur. 
 
Poëzie heeft altijd een belangrijke rol in onze 
 cultuur gespeeld. Om die reden heb ik het gedicht 
‘Flock of Meanings’ in de tuin opgenomen. Het is 
een gedicht van ZH Sheikh Mohammed dat onze 
stamvader ZH Sheikh Zayed eert; het is aange-
bracht op  marmer, met een haag van olijfbomen 
als achtergrond.
 
Door de combinatie van tuinkunst, poëzie, geuren 
en kalligrafie wilde ik bezoekers meevoeren op een 
hedendaagse, sfeervolle reis door de islamitische 
en Arabische cultuur. Ik wilde hen laten zien wat 
ons als volk typeert. 

Mijn streven was dat bezoekers aan de Chelsea 
Flower Show na een bezoek aan mijn tuin nieuws-
gierig zouden worden naar onze cultuur, en dat 
hierdoor een beter begrip zou ontstaan voor de 
islam. Dan zou ik mijn doel hebben bereikt. Voor 
mij was belangrijk dat het publiek mijn tuin in 
twee woorden zou typeren: rust en sereniteit. Ik 
heb het gevoel dat ik hierin ben geslaagd.

Het erfgoed van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is altijd al een 

inspiratie voor mij geweest. Ik wilde mijn interpretatie van ons vreedzame 

geloof creatief vertalen in een prachtig tuinontwerp voor de RHS Chelsea Flower 

Show in Londen. Met mijn tuin ‘The Beauty of Islam’ wilde ik een positieve 

bijdrage leveren aan de beleving van de islam en de Arabische cultuur.

Kamelia Zaal is tuinontwerper afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten, 
waar zij woont en werkt. In mei 2015 oogstte zij veel lof op RHS Chelsea Flower 
Show in Londen met haar tuin The Beauty of Islam. De tuin ademt de sfeer van 
de islamitische cultuur. De jaarlijkse RHS Chelsea Flower Show in Londen, geor-
ganiseerd door de Royal Horticulture Society, is de meest prestigieuze tuinshow 
in het Verenigd Koninkrijk.

Tekst: Kamelia Zaal   Vertaling: Marian Lenshoek

Fotografie: Lynn Keddie

Vlnr:
De islamitische tuin 
als toevluchtsoord.

De planten herin-
neren aan de 
kruidenroute.

Stromend water ver-
bindt de tuindelen.

Parelmoer accentu-
eert de waterorna-
menten.

Tuinontwerper Kamelia Zaal.
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De tuin is in 2013 aangelegd op een braakliggend 
binnenterrein van het woonblok aan het Jan 
 Maijenplein. De buurt ligt tussen de Jan van  Galen- 
en de Jan Evertsenstraat, waarmee de Tuin van 
Jan aan zijn naam komt. Per huishouden beschikt 
de buurt over 12 vierkante centimeter(!) groen.  
Dè reden om dit binnenplein om te vormen naar 
een tuin voor en door de buurt. Het binnenterrein 
van circa 1.600 m2 is door buurtbewoners aan de 
vergetelheid ontrukt tijdens het Pop-Up Park in 
mei 2011. Samen met tuinarchitecten ontwierpen 
zij hun ideale stadstuin. Deze ideeën zijn  door 
Sanne Hoorn van Copijn Tuin -en Landschaps-
architecten, verwerkt in een definitief ontwerp.

Rustpunt in de stad
Het basisidee achter het ontwerp is de Perzische 
tuin: een veilig en aangenaam toevluchtsoord 
te midden van de woeste natuur. Strevend naar 
het paradijs schiep de mens orde in de chaos. 
Dit uitte zich in de geometrische architectuur 
van de Perzische oertuin; een assenkruis van 
 watergangen dat de tuin in vier vlakken verdeelt. 

De Tuin van Jan, 
een paradijstuin in de Baarsjes

Midden in het dichtstbevolkte stadsdeel van Amsterdam-West, De Baarsjes, 

ligt een verborgen paradijstuin. Het is een oase van stilte en onthaasting, als 

een oosterse tuin ommuurd tegen het stadsgewoel. 

De doorontwikkeling daarvan in Indiase, Moorse 
en Europees-barokke tuinen komt tot uitdrukking 
in de Tuin van Jan als Amsterdamse paradijstuin. 
De grondgedachte van ‘rust door groene orde’ 
komt terug in alle tuinculturen en is daarmee 
vertrouwd en herkenbaar voor mensen uit alle 
werelddelen. Dit bleek ook uit de tuinschetsen bij 
het Pop-Up Park. De Baarsjes is een buurt waar al 
die werelddelen vertegenwoordigd zijn. Door de 
Tuin van Jan als groene oase in te richten volgens 
de ‘oertuin gedachte’, is de tuin voor velen een 
plek van (h)erkenning. 

De beplanting is specifiek uitgekozen voor de 
 klimatologische omstandigheden in een der-
gelijke binnenstadstuin. De tuinbeleving wordt 
versterkt door een soortensamenstelling die 
in ieder seizoen iets te bieden heeft. Bewust 
 omgaan met de buitenruimte uit zich ook in 
het (her)gebruik van materialen. Zo zijn de 
 muren van het  tuinpaviljoen opgebouwd uit de 
10.000  stoeptegels die voorheen de binnentuin 
 verhardden.

Paradijs voor stadse fauna
De Tuin van Jan wil niet alleen een toevluchtsoord 
zijn voor de mens. Vogels, insecten en vleermui-
zen vinden hier voedsel en onderdak dankzij de 
hierop gerichte beplanting en de waterelemen-
ten. De Tuin van Jan is hiermee een belangrijk 
onderdeel van de Amsterdamse groene binnen-
tuinen en vormt een ‘stepping stone’ tussen het 
 Erasmus- en het Rembrandtpark. 
De Tuin van Jan draagt bij aan een verantwoorde 
waterbeheersing in de stad: hemelwater van het 

woonblok wordt opgevangen op het dak van de 
school. Van daar voedt het de vier vijvers in de 
tuin, die op hun beurt worden gebruikt om de 
 beplanting te begieten. 

Samenwerking
De Tuin van Jan werkt samen met twee andere 
tuinen in Amsterdam-West op het gebied van 
 natuureducatie, beheer en kennisuitwisseling. 
Deze samenwerking wordt uitgebreid tot een 
groen netwerk van stadstuinen, parken en open-
bare groenvoorzieningen in Amsterdam-West.

Ontmoetingsplek
Het kenmerkende waterkruis, met centraal een 
fontein als bron van leven, is in de lange, smalle 
Tuin van Jan vormgegeven in het padenkruis. In 
de twee lange armen is een vijver opgenomen. 
Het kruispunt met de korte armen ligt recht 
voor het tuinpaviljoen. De Tuin van Jan laat zien 
hoe belangrijk groen is in de woonomgeving. 
Als  ontmoetingsplek voor de buurt is deze tuin 
 tevens de bron van het sociale leven in de wijk.

De Tuin van Jan
Jan Maijenstraat 17 , 1056 SE Amsterdam
www.detuinvanjan.nl, Facebook: detuinvanjan

Openingstijden:
Wintertijd (1 november – 31 maart. Iedere zondag van 10-17 uur
Zomertijd (1 april – 31 oktober),. Iedere zondag van 10-18 uur
juli/augustus (schoolvakantie) ook geopend op donderdag van 10-18 uur

Het bewonerscollectief Stichting Jan Maijen Collectief ( JMC) is verantwoordelijk 
voor het beheer en toezicht.

As met vijver

Links: De oude situatie

Foto: Merlijn Michon

Tekst: Korneel Aschman
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Door de diverse Turkse oorlogen in de 17e eeuw leert Europa het Ottomaanse rijk kennen. Dit leidt 
uiteindelijk in de 18e eeuw tot de ‘Turkomanie’, een stroming in de beeldende kunst en de mode 
waarbij Turkse attributen en ‘Turks geachte taferelen’ een grote rol spelen. Een belangrijke invloed 
hierbij gaat uit van de vertalingen uit het Arabisch van de verhalen van Duizend-en-een-nacht in het 
eerste kwart van de 18e eeuw.

De Turkse tent in tuin en park

Turkomanie
De Turkomanie laat ook zijn sporen na in de 
 tuinen. Vanaf de vroege 18e eeuw vormen Turkse 
elementen een vast onderdeel van de aankle-
ding van tuinen en parken. In de loop van de 18e 
eeuw groeit het aantal vermelde Turkse tenten in 
 verkoopadvertenties van buitenplaatsen. Wat een 
Turkse tent nu precies Turks maakt, valt  moeilijk 
te zeggen. Een vast element vormt meestal 
een half maantje als bekroning van de tent. 
Maar  verder was het vooral wat de Europeanen 
 veronderstelden Turks te zijn. 

Een belangrijke impuls voor de populariteit vormt 
de publicatie (1710) van Les Indes Orientales et 
 Occidentales door Romein de Hooghe (kunste-
naar, advocaat en schrijver 1645-1708) waarin hij 
voorbeelden van Turkse legertenten afbeeldt. Een 
van de vroegste afbeeldingen in een  Nederlandse 
tuin betreft ‘de Turxe tent’ op de buitenplaats 
 Waterland bij Velsen, afgebeeld in Zegepralent 
Kennemerlant (1729-1732). De (Turkse) tenten 
 behouden hun populariteit tot in de 19e eeuw, 
maar niet iedereen is er even enthousiast over. 
Gijsbert van Laar, auteur van het Magazijn van Tuin 
Sieraaden (1802-1809) schrijft: “Dikwijls gebruikt 
men, op Buitengoederen, Linnen  Veldtenten, die, 
behalven andere gebreken, ook nog dit hebben, 
dat men slechts van voren een uitzigt heeft, en 
veel terrein behoeft, om de Lijnen uit te spannen”.

De Turkse tenten vinden we tot diep in de 19e 
eeuw terug. Late voorbeelden van rond 1900 zijn 
te vinden op (foto’s) van de buitenplaatsen Klein 
Leeuwenhorst in Noordwijk, Eikenrode in Loos-
drecht en Nigtevegt in Breukelen.

Literatuur:

Martin van den Broeke, ‘Een tent als ornament. Notities over 

tenten en parasols in de achttiende-eeuwse nederlandse tuin’ in 

Cascade. Bulletin voor tuinhistorie, 9e jg. (2000), nr.1.

Hans Theunissen e.a., Topkapi en Turkomanie: Turks-Nederlandse 

ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam 1989).

Turkse tent op de buitenplaats Eikenrode bij Loosdrecht omstreeks 1900.

Turkse tent op de buitenplaats Klein Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.

De Turxe tent op de buitenplaats 
Waterland bij Velsen afgebeeld in 
Zegepralent Kennemerlant (1730).

Een houten schot beschilderd als Turkse tent 
afgebeeld in het Magazijn van Tuin Sieraaden 
(1802-1809).

Tekst: Ronald van Immerseel

Nederland heeft een rijke tuingeschiedenis, met 
tuinen uit de barok, renaissance, landschapsstijl 
enzovoorts. Maar de oudste cultuurinvloeden 
komen uit het Midden-Oosten. In de heilige 
geschriften, de Bijbel, de Thora en de Koran, 
staat beschreven hoe een tuin werd aangelegd en 
op sommige goed bewaarde plekken zijn er nog 
originele overblijfselen.

Tekst en fotografie: Martin Knol

Een voorbeeld van een hedendaagse tuin met 
 invloeden uit het Midden-Oosten is die van het 
 Sinai Centrum in Amstelveen. Dit centrum is een 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg met 
een van oorsprong joodse signatuur. Er is een 
 periode geweest in de Nederlandse  geschiedenis 
dat er compensatiegelden waren om een voor-
liggende periode te doen vergeten. Het  Sinai 
 Centrum heeft daar dankbaar gebruik van  gemaakt 
door een tuin aan te leggen.

Bescherming
De tuin is helemaal ommuurd, om de  patiënten 
te beschermen. Het oorspronkelijke idee is dat 
 patiënten met een joodse achtergrond zich 
thuis kunnen voelen in een voor hen herkenbare 
 omgeving. Het aantal joodse cliënten  vermindert 
en daarom heeft het Sinai Centrum nog één 

Joods-Israëlische tuin in de polder
 joodse afdeling waar koosjer gegeten wordt en waar geestelijke bijstand 
wordt verleend volgens de joodse traditie.
Yizhak Zohar van de afdeling Facilitaire Zaken leidt mij rond. Toevallig heeft 
hij tuinarchitectuur gestudeerd in Petach Tikva, twee expertises verenigd in 
één man. Hij vertelt over de architectuur van elementen die moeten lijken 
op respectievelijk de Klaagmuur, de Sinaï-woestijn en de kleuren van de stad 
Jeruzalem.

Beleving
Yizhak vertelt dat Israël vele klimaatzones kent, van de koude van winter-
sportoorden tot de verzengende hitte van de Negev woestijn en alles daar 
tussenin. Er bestaat geen typische Israëlische beplanting. Ontwerpers Sanne 
Horn en Carola Rijpkema van tuin- en landschapsarchitectenbureau  Copijn 
hebben gekozen voor de vijg, boerenjasmijn, Hibiscus syriacus, Campsis 
 radicans, Perovskia triplinervis, Buddleja, Cotinus en de libanonceder Cedrus 
 libani. Hoewel er veel plantensoorten voorkomen in Israël, heeft Yizhak nog 
nooit Buddleja gezien. Hij vindt Gerbera, Nerium oleander ‘Nana’ en Bougain-
villea typisch Israëlische planten, maar deze komen voor in de subtropische 
klimaatzone. Uit een gematigde zone zou hij Santolina kiezen, die ook vaak 
als vormplant wordt gebruikt en liguster. Een strak gazon komt ook niet voor 
in Israël, wel Buffalogras. 

Bij deze tuin gaat het dan ook meer om de beleving, je veilig voelen en je 
thuis voelen. We leven in een tijd waarin cultuurverschillen vaak negatief 
 worden uitgelegd. Wanneer je je verdiept in de joodse tuincultuur, kom je er 
achter dat je je eigenlijk aan het verdiepen bent in onze eigen geschiedenis. 
De oudste beschreven tuinen zijn immers ooit aangelegd in het Midden-
Oosten. Dat is wel een bijzondere gewaarwording tijdens een wandeling 
door deze mooie tuin.

Met de klok mee: 
Patiënten kunnen naar buiten, wat goed is 
voor hun gezondheid.
Rechte lijnen tussen de drie tuinkamers.
Cedrus libani ‘Glauca’ uit Libanon 
afkomstig, ook inheems in Israël. 
Hibiscus syriacus, afkomstig uit Syrië, ook 
inheems in Israël.
Verwijzing naar berglandschap buiten.
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- oosterse tuinkunst in marrakech -

Weidse oase
We beginnen met de Palmeraie, een weidse, natuurlijke oase werd al een 
 millennium geleden bewoond, onder andere door de legers van de  heersende 
vorsten. Met kennis uit Andalusië werd een systeem van waterlopen 
 aangelegd voor de beplanting en om mens en dier van fris water te voorzien. 
Dat water kwam uit de bergen, die zich op zo’n 45 km van de stad bevinden. 
Kanalen, gedeeltelijk ondergronds (Kettara’s) die zich soms verbreedden tot 
onderaardse meren, zorgden voor de watertoevoer.
Een deel van de charme van deze Palmentuin dreigt verloren te gaan door de 
bouw van villa’s en resorts. Die ontwikkeling bestaat al sinds Marrakech aan 
het eind van de 19e eeuw in trek kwam bij de Europeanen om te overwinteren. 
Mede door de tuinhistoricus Moh. El Faiz, wordt gelukkig extra zorg besteed 
aan de herplant van grote delen van de Palmeraie. 

Agdal en Menara
Uit de middeleeuwen dateren ook de zuidelijk gelegen tuinen van Agdal 
en Menara met hun geometrische plantages. Zij behoren tot de oudste 
 Arabisch-Andalusische tuinen. Het zijn uitgestrekte complexen met boom-
gaarden met olijven, sinaasappels, abrikozen et cetera. Als hoogtepunt 
 beschikken beide over een immense vijver met oeroude karpers. 
De tuinen van de Agdal beslaan een oppervlakte van 500 ha. De naam Agdal 
is Berbers uit de tijd van de Alaouiten en betekent plantage of tuin. In de 17e 
eeuw werd er voor de sultan een fraai paviljoen gebouwd voor wanneer het in 
de zomer te warm werd. Dit paviljoen, dat nog goed herkenbaar is, wacht op 
restauratie. Gezien de details, zoals de afwerking met tegels en geometrische 
patronen, verdient de Agdal dit zeker. 
Vergelijkbaar met de Agdal zijn de tuinen van de Menara. Zij liggen ten 
noordwesten van het centrum, zijn dagelijks toegankelijk en het publieke 
deel is goed onderhouden. 

Stedelijke binnentuinen
In de stad zelf vinden we in talrijke paleizen en herenhuizen zogenaamde 
‘riads’, fraaie binnentuinen, die geënt zijn op de klassieke islamitische tuinen 
met hun geometrische opzet, meestal een vierkant, in vieren gedeeld met 
centraal een fontein als symbool van het leven. In de vakken een specifieke 
beplanting, een verwijzing naar het paradijs. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het El Bahia-paleis (‘le palais de la belle’), dat dateert uit ongeveer 1880. 

Duizend jaar oosterse 
tuinkunst in Marrakech 

Van recenter datum is de vrij kleine maar 
drukbezochte Jardin de Majorelle, tot volle glorie 
gebracht door Pierre Bergé en Yves St. Laurent. Een 
waar lustoord ook voor dendrologen en botanici. 
De kunstschilder Majorelle, die hier zijn atelier 
had, richtte hem in als botanische tuin met allerlei 
soorten planten en bomen, uit de gehele wereld 
bijeengebracht. Zo vindt men hier Mexicaanse 
cactussen en Californische palmen. Minstens zo 
mooi zijn de door Madison Cox aangelegde tuinen 
van de Villa Oasis, het naastgelegen privédomein 
van Bergé en St. Laurent die men in de nabije 
toekomst zo nu en dan zal openstellen. 
Tot slot is het de moeite waard om de recente 
en nog nauwelijks ontdekte tuin van het Musée 
de la Palmeraie te bezoeken. Hij ligt bij de weg 
naar Fès in een hoekje van de Palmeraie. In 
de tuinpaviljoens is een bijzondere collectie 
van moderne Marokkaanse kunstschilders en 
beeldhouwers ondergebracht. De tuinen bij de 
paviljoens vormen een staalkaart van de oosterse 
tuingeschiedenis, met een knipoog naar het 
Westen: een geometrische Arabische tuin met een 
‘grand canal’, een cactussentuin en een besloten, 
meditatieve tuin in landschapsstijl met twee 
paviljoens, waar men heerlijk tot rust komt na 
deze wandeling door ruim 1000 jaar Marokkaanse 
tuinkunst.

Marrakech biedt een prachtig overzicht van de oosterse tuinkunst vanaf de 12e eeuw. De stad was 
vroeger het centrum van het centrale gezag: ‘Marokko’ is afgeleid van Marrakech of Marruecos. 
De stad heeft diverse architecturale invloeden ondergaan: vanuit het Noorden, vanuit Andalusië, 
vanuit het Oosten en het Zuiden. Dat leverde ook een rijke diversiteit aan tuinkunst op.

Tekst: Heimerick Tromp   Fotografie: Paul Smeets

Met de klok mee: 
Musée de Palmeraie. Foto: Raoul van Acker.
Tuin Villa Oasis, Marrakech. 
Jardin de Majorelle met het typische ‘Bleu de Majorelle’.
Cactussentuin Musée de la Palmeraie. 
Foto: Raoul van Acker. 
Paviljoen Agdal, plantage.
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Paradijs in de polder

Verscholen in de uiterwaarden van de Millingerwaard, in een uiterste hoekje van Nederland en alleen 
te voet of per fiets bereikbaar, stuit de argeloze wandelaar of fietser op een exotische verrassing. 
Beklim je het trappetje van de ingang, dan is het of je een sprookje van duizend en één nacht 
binnenstapt. De Millinger Theetuin is een oriëntaals-mediterraan geïnspireerde tuin; een onverwachte 
lust voor het oog, een paradijs in de polder.

De Millinger Theetuin, sinds 1992 voor publiek geopend, is het levenswerk van Floor Oskam en Coen 
van den Boogaard. Met veel passie en geduld hebben zij eigenhandig het terrein van een voormalige 
steenfabriek omgetoverd tot een mediterrane oase. 

Weelderige beplanting
Zonder vooropgezet plan maar met als leidraad hun voorliefde voor Zuid-Frankrijk, Andalusië, Marokko 
en India. Dat zie je terug in alles; in de veelzijdige en weelderige beplanting, in de originele bebouwing, 
in de aandacht voor de kleinste details.
De tuin, hoewel feitelijk van relatief kleine omvang, oogt onverwacht groot door de hoogteverschillen, 
de vele slingerende paadjes en de verborgen pleintjes, hoekjes en terrassen. Ga je bij de ingang naar 
rechts dan waan je je meteen in een klein Zuid-Frans dorpje op een terras overhuifd door een dicht 
bladerdak van platanen en klassieke Indiase parasolletjes.
Vanaf hier kun je een dicht labyrintisch bamboebos in, of afdalen over een met Moorse tegels afge-

De Millinger Theetuin is tot 
1 oktober dagelijks geopend van 
10-18 uur. Toegang is € 5, inclusief 
een consumptie. Voor meer informatie: 
www.millingertheetuin.nl

Bereikbaar vanaf het kerkje van Keker-
dom via een wandeling of fietstocht van 
2 kilometer door De Millingerwaard.
De Millinger Theetuin, Klaverland 9, 
Millingen aan de Rijn, tel. 0481 431885.
website: millingertheetuin.nl

Tuin nr.140 in de Open Tuinen Gids 
2016.

werkte stenen trap naar een pleintje, omkaderd door palmen, Agave en Yucca,  
dat aan de binnentuinen van het Alhambra doet denken. Verderop kom je 
in een beschut ‘dal’, gehinderd door niets anders dan het getwinkeleer van 
vogeltjes, het gekwaak van een enkele kikker en de capriolen van een bonte 
verzameling vlinders. 
Klim je vanuit het dal weer omhoog, dan stuit je op de grootste verrassing: een in 
Marokkaanse stijl opgetrokken theehuis, compleet met een door  azuurblauwe 
- uit Andalusië afkomstige - tegels omgeven waterbassin en  ingericht met 
oosterse hanglampen, veelkleurige kussens en terracotta geverfde  wanden. 
Nog verder naar boven lopend, langs vijgenbomen en bananenplanten, kom je 
bij het karakteristieke hoofdgebouw, met een intieme veranda.

Aards paradijs
De Millinger Theetuin lijkt een fata morgana in het Gelderse rivierenlandschap, 
een subtropische illusie in dit oer-Hollandse gebied. De tuin ligt in het mooie 
landschap van De Millingerwaard, een  natuurgebied dat wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds. In een decor van moerassen, 
ooibossen en rivierduinen. Te midden van kuddes Konikpaarden en Galloway 
runderen slingeren oude karresporen en nieuwe ‘struinpaden’ zich oneindig 
door het verrassende Gelderse rivierenlandschap, onder andere dus ook 
richting deze paradijselijke tuin.

Tekst: Jack van Heugten 

Fotografie: onbekend
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Monumentencommissie wisselt kennis 
en ervaring uit op Adviseursdag 2016

Workshop informatie verzamelen
Op zaterdag 16 april vond in de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart de Adviseursdag 2016 plaats. 
Ruim 15 adviseurs en commissieleden ontmoetten elkaar en leerden tevens de bijzondere Tuinen Mien 
Ruys (nog) beter kennen. 
De dag startte met een workshop waarin recente meldingen en vragen aan de Nederlandse Tuinenstich-
ting over de omgang met en het beheer van groen erfgoed werden doorgenomen. Wanneer een melding 
of vraag bij de NTs binnenkomt, wordt deze doorgestuurd naar de adviseur in de betreffende  provincie, 
waarna de adviseur start met het verzamelen van informatie over de betreffende casus.  Tijdens de  
 workshop lag daarom de nadruk op de stappen die de adviseur in een korte tijd kan zetten om zo-
veel mogelijk relevante informatie over de casus te verzamelen. Want op basis van deze informatie 
 zullen eventuele volgende stappen worden gezet. Wat zijn de omstandigheden, ligt er al een (vergund) 
 ontwerp en uit welke onderdelen bestaat het plan, is er sprake van tijddruk, moet er misschien een 
 bezoek ter plaatse afgelegd worden, met welke partijen moet het gesprek worden aangegaan? 
Voor de adviseurs en de commissieleden is een van de eerste stappen die gezet wordt, het uitzoeken of, 
en zo ja op welke wijze, een tuin- of cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd. De adviseurs  zullen altijd 
het belang van een dergelijk onderzoek naar de geschiedenis en waarden van tuinen, parken en land-

schappen benadrukken, en adviseren om deze kennis op het juiste  moment in 
het proces in te zetten. In overleg met de Monumentencommissie  ontwikkelt 
de adviseur vervolgens een visie op de voorliggende casus en adviseert de 
mensen die bij de casus betrokken zijn welke stappen zij  vervolgens  kunnen 
zetten. Het gaat daarbij altijd om het leveren van maatwerk. 

Slingertoenen
Na de workshop gaf  Stieneke van der Wal, adviseur in de provincie  Groningen, 
een fraaie presentatie over de slingertuinen in deze provincie.  ‘Slingertoenen’ 
zijn in een brede strook langs de Waddenkust te vinden. Het zijn tuinen die in 
de periode tussen 1850 en 1920 veelal bij boerderijen werden aangelegd in de 
landschapsstijl. Met name in het Oldambt worden ze gekenmerkt door een 
bijzonder rijk verleden. Slingerende paden,  bergjes, onregelmatig gevormde 
waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende 
bloem- en heesterperken zijn elementen die in de meeste tuinen terugkeren. 
In de afgelopen decennia zijn vele  slingertuinen in ere hersteld en neemt de 
belangstelling ervoor nog altijd toe. 

Tuinen Mien Ruys
De dag werd afgesloten met een wandeling door de Tuinen van Mien Ruys, 
waarbij door tuinvrouw Conny den Hollander, tevens adviseur voor de 
provincie Overijssel, bij iedere proeftuin een uitgebreide toelichting werd 
gegeven op de geschiedenis en ontwikkeling van de betreffende tuin. Mien 
Ruys legde van 1924 tot 1999, het jaar van haar overlijden, steeds nieuwe 
tuinen aan die zij ‘proeftuinen’ noemde.
De oudste proeftuinen en de tuinen uit de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 van de 
vorige eeuw zijn inmiddels rijksmonumenten geworden. Ook werden door 
Conny de immer weer terugkerende dilemma’s besproken in het  onderhoud 
van de tuinen. Want wat doe je wanneer een boom of  structuurbepalende 
haag het einde van zijn levensduur heeft bereikt of wanneer  tuinelementen 
vergaan? Door welke beplanting of materialen vervang je dan het oor-
spronkelijke materiaal? Door hetzelfde materiaal of mag er een geleidelijke 
 verandering in de tuinen optreden? Dit soort dilemma’s waren voor alle 
 aanwezigen zeer herkenbaar en leidden die middag tot levendige  gesprekken 
en interessante oplossingsrichtingen.   

De adviseurs van de Monumentencommissie geven in nauwe samenwerking met de commissieleden 
objectieve en onafhankelijke adviezen aan eigenaren, belangenbehartigers en overheden over de 
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed. Om actuele casussen te bespreken 
en om kennis en ervaring uit te wisselen, organiseren de adviseurs en commissieleden ieder jaar 
gezamenlijk de Adviseursdag. 

Bron: Tuinen van Mien Ruys

Foto: Hanny van der Heide

Tuinvrouw en adviseur Conny den Hollander leidt de 
aanwezigen rond. Foto: Hanny van der Heide

Foto: Mariël Kok

Tekst: Mariël Kok
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Tekst: Guud Bos 

Fotografie: Robert Jonker 

excursie naar noord-brabant: ‘drie tuinen rond eindhoven’ 9 juli 2016

Tekst: Michiel Plomp   Fotografie: Jaap Poortvliet en Julia Voskuil

Vanuit Lierop - vanuit de tuin van Marleen en Tiny Cuppens - vertrok de bus naar Nuenen. Daar  bezochten 
we de ‘Tuin aan het Boord’ van Dini Baten. Twintig jaar geleden als onwetende tuinier  begonnen, heeft 
ze hier, grotendeels naar eigen ontwerp, een lusthof gecreëerd met een grote diversiteit aan planten 
en bomen. Het is een tuin met verschillende sferen, deels symmetrisch en deels juist heel roman-
tisch  aangelegd. Terzijde bevonden zich een Japanse tuin met volières en een in étages opgebouwde 
 moestuin. Opvallende elementen waren bijvoorbeeld de hoge Catalpa, de paars-blauwe border bij het 
huis en de welgekozen tuinbeelden en -vazen.

Na een kersenboomgaardlunch werd de ‘Tuin in het Bos’ aangedaan van Henny en Wim Guns. Wim 
leidde ons enthousiast rond door zijn bosidylle. 29 jaar geleden waren ze hier begonnen in een tuin met 
alleen grove dennen. Geleidelijk aan is het tuinvirus bij hen aangeslagen. Hun tuinfilosofie is om zo dicht 
mogelijk bij de natuur - bij het karakter van het bos - te blijven. Daarom eenvoudige grote vlakken, veel 
water en geen opzichtige borders. Alhoewel contrasten met de omliggende natuur er zeker waren, zoals 
gemillimeterd gras, strakke klimop rond de terrassen en geknipte geraniumranden langs de gazons, 
straalde de tuin inderdaad een grote harmonie uit met het aangrenzende bos. 

Tot slot bracht de bus ons weer bij de bloemrijke tuin van Marleen en Tiny Cuppens. Hun tuin is  ingedeeld 
in grote plantvakken of bloemgroepen. Tiny voerde ons langs alle bijzondere elementen en vertelde 
 erover op aanstekelijke wijze, zoals over zijn ingenieuze systeem om met behulp van twee broeskoppen 
het ijzerhoudende water van zijn ene vijver te transformeren in ijzervrij, voedzaam beregeningswater 
in de andere vijver. De verhoging achterin de tuin - een uniek restant van een zandverstuiving - biedt 
uitzicht over het fraaie agrarische Brabantse land; tegen de bosrand zagen we zes ooievaars. Tiny blijkt 
alle honderden planten in zijn tuin zelf opgekweekt te hebben. Kortom drie zeer verschillende tuinen en 
drie evenzeer verschillende tuineigenaren.

geslaagde nts-excursies naar zuidoost-friesland 
en noord-brabant

excursie naar zuidoost-friesland: ‘tuinieren op de grens van natuur en 
cultuur’ 25 juni 2016

Al vanaf de ingang van zadenbedrijf Cruydt-Hoeck komen de geuren van wilde bloemen en kruiden 
je tegemoet. Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk ontvangen ons in hun ecologisch gebouwde 
 woning. Tijdens de koffie wordt een film vertoond van het hele productieproces. Het gaat er bijzonder 
 professioneel aan toe, je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een machine voor die het werk 
makkelijker maakt. We betreden het heilige der heiligen: de opslagruimte voor de zaden, de tunnels 
waar de pas geoogste zaden liggen te drogen en de ruimte waar de zaden worden gedorst, geschoond 
en gezeefd. Daarna is het genieten van de bloemenweides die in volle bloei staan. 

In Veenhuizen bezoeken we De Tuinen van Weldadigheid. Lambert Sijens leidt ons rond over zijn  bedrijf 
waar een enorme verscheidenheid aan groente en fruit te vinden is. Hij vertelt over knollen uit het 
Andesgebergte waarmee geëxperimenteerd wordt, om te onderzoeken of ze ook in ons klimaat willen 
groeien. We proeven een stukje blad van de appelwortel, zien knolkapucien en reuzenpeulen. Na de 
lunch met enkel producten van eigen erf, gaan we naar de Ecokathedraal van kunstenaar-filosoof Louis 
Le Roy (1924-2012) in Mildam. 

Twee vrijwilligers van Stichting de Tijd leiden ons rond in zijn ‘eeuwige tuin’. Le Roy verwerkte hier 
 duizenden tonnen bouwpuin en bestratingsafval tot een netwerk van muren en bouwsels waarbij 
 ruimtes werden gecreëerd voor dieren en planten. De natuur mag hier haar gang gaan. ‘Afval bestaat 
niet, onkruid bestaat niet’ was zijn slogan. Nog steeds stapelt iedere week een groep vrijwilligers verder 
aan de Ecokathedraal.In de tuin ‘De Holthof’ van Hiltje Dekker sluiten we de middag af. Slingerpaadjes 
leiden ons langs borders met een prachtige, op kleur afgestemde beplanting in grote groepen. Veel 
grassen en hoge planten met doorkijkje naar de Friese weiden. 

Tussen de kweekbedden van de Cruydt- Hoeck. Gestapelde toegangspoort tot de Ecokathedraal. 

Tuin van Hiltje Dekker, met uitzicht over de Friese weiden. Struinen door de eeuwige tuin van Le Roy.

Wilt u ook deelnemen 
aan een NTs-excursie? 
Houdt u dan de infor-
matie van de Excursie-
commissie in de gaten 
in het decembernum-
mer van het Tuinjour-
naal en op de NTs-site: 
www.tuinenstichting.nl.

Met de klok mee:
Tiny Cuppens licht 
toe.

Tuin aan het Boord 
met links eigenaar 
Matt Baten.

Tuin aan het Boord.
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- sociaal tuinieren -

In 2016 viert het succesvolle Sociaal Tuinieren project het eerste lustrum.  
Tijd om terug te kijken en vooruit te blikken naar de toekomst.

Start project in 2011 in Amsterdamse wijk Betondorp
In 2011 ging Sociaal Tuinieren van start in Betondorp, een wijk waar veel 
ouderen en kwetsbare mensen wonen, en waar het straatbeeld destijds erg 
troosteloos was, met veel verwaarloosde, met onkruid overwoekerde tuinen. 
In de afgelopen vijf jaar zijn er in deze onder architectuur gebouwde wijk, 
waar Johan Cruyff opgroeide, met veel succes tientallen voor- en achtertuinen 
opgeknapt door ons Sociaal Tuinieren project. 

Bijna vijf jaar later liep het Sociaal Tuinieren team dit voorjaar door Beton-
dorp om alle tuinen te bekijken die de afgelopen jaren zijn opgeknapt. Het 
was prachtig om te zien dat er in de hele wijk Betondorp nauwelijks nog 
zwaar verwaarloosde tuinen te zien zijn. Alle hulde hiervoor voor  wijkmeester 
Nanda Vermeulen. En voor de onvolprezen Rick Verheul, die namens de 
 Academie van de Stad - een project waarbij studenten goedkoop in kwetsbare 
wijken mogen wonen in ruil voor maatschappelijke inzet - het structurele 
onderhoud van de tuinen in Betondorp op zich heeft genomen. Rick heeft 
de laatste jaren in samenwerking met ons Sociaal Tuinieren team keihard 
gewerkt om de buurt mooi te maken en het resultaat is er naar. Er is echt een 
duidelijk zichtbaar verschil te zien met de situatie in 2011. 

Vijfjarig bestaan gevierd met tientallen vrijwilligers
Op maandag 11 april is het vijfjarig bestaan van Sociaal Tuinieren gevierd 
met een bijzondere projectdag in Betondorp. Met 20 vrijwilligers van 
allerlei achtergronden is hard gewerkt in de stralende voorjaarszon om 
negen tuintjes op te knappen. Er is veel gewied en gesnoeid, er zijn tegels 
schoongemaakt en er zijn mooie nieuwe planten geplant. Door het warme 
weer waren de meeste bewoners betrokken bij de tuinklus en ontstonden er 
levendige gesprekken.

Project uitgewaaierd over Amsterdam
Door het succes van de Sociaal Tuinieren formule kwam uit veel andere 
wijken de vraag om daar het project ook op te starten. Inmiddels loopt het 
project, naast in Betondorp, ook in diverse buurten in Amsterdam Noord, 

Nieuwe ontwikkelingen 
Sociaal Tuinieren

Amsterdam Nieuw-West en sinds kort ook in 
 Holendrecht.

Steeds meer donateurs geven planten voor 
Sociaal Tuinieren
Het Sociaal Tuinieren project begint steeds meer 
te leven binnen de NTs, en er zijn de afgelopen 
jaren vele donateurs geweest die genereus hun 
overtollige planten hebben gedoneerd aan Sociaal 
Tuinieren. Mocht u nog planten over hebben, u 
kunt er zeker van zijn dat ze via Sociaal Tuinieren 
een goede bestemming krijgen. Stuur een  mailtje 
naar info@tuinenstichting.nl en we komen uw 
planten ophalen.

Toekomstplannen
In de wijken waar Sociaal Tuinieren actief is zien 
we, net als elders in Nederland, steeds meer 
 verharde, betegelde tuinen. Dit begint in ons 
land een alarmerende trend te worden, die de 
NTs graag wil helpen keren. Veel mensen zien op 

Sinds 2011 voert de Nederlandse Tuinenstichting samen met Stichting Present 
Amsterdam het Sociaal Tuinieren project uit. Groepen vrijwilligers knappen in 
achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten ze 
duurzaam. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren 
vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ door individuele 
vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor ook de eenzaamheid waar de 
betroffen mensen vaak onder lijden structureel doorbroken wordt.

Tekst en fotografie: Suzanne Kooij

tegen het onderhoud van een tuin en betegelen 
hem. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de 
 leefbaarheid van buurten en voor de  biodiversiteit. 
Bovendien veroorzaakt het  wateroverlast. Onze 
nieuwe samenwerkingspartner bij Sociaal 
 Tuinieren, Operatie Steenbreek, heeft zich ten 
doel gesteld de versteningstrend te doorbreken. 
Dit zal de  komende jaren ook een belangrijk 
nevendoel van Sociaal Tuinieren worden.
Sociaal Tuinieren kan een goede format bieden 
voor het ontharden van tuinen, omdat er een 
structurele onderhoudscomponent aan zit. 
Dit maakt de NTs tot een interessante partij bij 
 vergroening van buurten. Steeds meer  organisaties 
overal in Nederland zijn geïnteresseerd in 
onze Sociaal Tuinieren methodiek. Wij bekijken 
momenteel hoe we Sociaal Tuinieren projecten 
ook buiten   Amsterdam tot stand kunnen helpen 
brengen. De eerste aanzet is al gemaakt in 
Zaanstad, waar Sociaal Tuinieren ook voet aan de 
grond begint te krijgen.

Nu ook Sociaal Tuinieren in 
Holendrecht. Foto: Suze Peters

Wijkmeester 
Nanda Vermeulen, 
tuinontwerpster Marilies 
Jacobs en vrijwilligster 
Corinne Bierman met 
planten voor de tuinen.

Links:
Plantendonatie van 
kwekerij Het Nieuwe 
Veld in Diepenveen. 
Fotograaf: onbekend

Rechts:
Tuinenschouw in 
Betondorp.
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- expo antalya -

De provincie met gelijknamige hoofdstad Antalya, bekend als de Turkse 
Rivièra, nodigde op de Floriade 2012 toekomstige bezoekers uit met een 
wervelende beeldpresentatie. Daarin speelden planten de hoofdrol: velden 
klaprozen en tal van bol- en knolgewassen zoals tulpen, anemonen, Turkse 
lelie, keizerskroon en gladiool. Allemaal soorten die in de loop der tijd in 
cultuur zijn genomen en ‘verbeterd’ voor gebruik als tuinplant. Tulpen 
ontbreken niet in de Nederlandse inzending op de Expo 2016, want 
bloembollen - met tulpen aan kop - zijn een belangrijk exportproduct, ruim 
70 miljoen euro op jaarbasis. 

Tulpen en zo
Van oorsprong komen tulpen uit Centraal-Azië, waar ze groeien onder 
 barre omstandigheden: droogte, hitte en strenge vorst. Ze verspreidden 
zich naar omringende gebieden, waarbij ook de Zijderoute een rol speelde. 
De  eerste tulpen in Nederland kwamen uit Turkije, waar ze al eeuwenlang 
werden  geteeld en ondermeer in de paleistuinen van sultan Süleyman de 
 Prachtlievende (1495-1566) groeiden. Via Augsburg en Wenen kwamen 
 enkele bollen in handen van de prefect van de nieuwe Hortus botanicus 
Leiden, Carolus Clusius. Hij verzamelde exoten en liet in 1593 tulpenbollen 
in de hortus planten. Dat was de aanzet voor de bollenteelt in ons land. 
Andere soorten die in Turkije groeien zijn keizerskroon, Turkse lelie (Lilium 
martagon) en Anemone coronaria, alle gerekend tot de groep ‘bijzondere 
 bolgewassen’. Een grote collectie historische tulpen bloeit in het voorjaar op 
de Hortus Bulborum in Limmen (www.hortus-bulborum.nl).

Expo 2016
Vakantie en een bezoek aan Expo 2016 is een mooie combinatie. Op de 125 
hectare grote locatie is in opdracht van het Ministerie van  Economische 
 Zaken een 1200 m2 grote Nederlandse inzending ingericht door Niek 
Roozen bv – landscape architects. Niek Roozen: “We hebben ons laten 
 inspireren door de vloeiende lijnen van Nederlandse stadsparken zoals het 
 Vondelpark. Licht gebogen paden creëren een afwisselend beeld in een tuin 
met een  natuurlijke mix van planten. Een verbreding van de paden vormt 
een  centraal pleintje dat wordt omringd door zitmuurtjes. Op dit pleintje 
staan Nederlandse tulpenstoelen. Een strak element in de vorm van een 
rechthoekig plein met een schaduwdak, gemaakt van een kasconstructie, 
schept een mooi contrast met de gebogen lijnen. In dit open paviljoen staat 
de tulp centraal, herinnerend aan het feit dat de eerste tulp in Nederland uit 
 Turkije werd geïmporteerd. In de tentoonstelling wordt de evolutie van de 
‘oertulp’ in beeld gebracht.” Zoals gebruikelijk zal het tentoonstellingsterrein 
na  afloop worden omgevormd tot een park voor de ruim 700.000 inwoners 
van de stad Antalya en de  talrijke toeristen die gedurende een groot deel van 
het jaar afkomen op het aangename klimaat, de stranden en de historische 
bezienswaardigheden.

Ebru (marmerpapier)
In het paviljoen van Turkije op de Floriade 2012 werd het maken 
van ebru gedemonstreerd, een eeuwenoude decoratietechniek 
die slechts weinigen meester zijn. In een bak met water wordt 
verf gedruppeld, die de kunstenaar laat uitvloeien tot prachtige 
tekeningen op papier. In de klassieke decoratiestijl zijn dat vaak 
gestileerde bloemen zoals tulpen, maar kunstenaar Okan Akin 
maakt in zijn atelier in Amsterdam ook ebru in vrije stijl 
(www.atelierokanakin.com). Bijzonder!      

In Zuidwest-Turkije wordt de eerste 

wereldtuinbouwtentoonstelling in 

dat land gehouden, die nog tot 30 

oktober 2016 duurt; Expo 2016. 

Deze expo is te vergelijken met de 

Floriade in Nederland, waar Antalya 

zich in 2012 presenteerde als trotse 

gastlocatie van deze zogenoemde A1 

tentoonstelling (erkend door AIPH, 

Bureau International des Expositions). 

Bij de opening in april omarmde 

AIPH-directeur Bernard Oosterom 

het thema, ‘Een groen leven voor 

toekomstige generaties’. Acht jaar 

lang had zijn Turkse medebestuurslid 

Osman Bagdatlioglu zich ingezet voor 

deze expo: “Antalya heeft potentie als 

internationaal sierteeltcentrum.” 

Tekst en fotografie: Julia Voskuil

ANTALYA, TURKIJE
EXPO 2016 

Met de klok mee: 
Fritillaria persica, een aparte keizerskroon.
Tulipa acuminata, een soort met elegante bloemen.
Tulipa clusiana var. chrysantha ‘Tubergen’s Gem’, 
vernoemd naar Carolus Clusius die de eerste 
tulpenbollen in de Leidse hortus plantte.
Turkse lelie, Lilium martagon.
De witte vorm van Turkse lelie, Lilium martagon  
‘Album’.
Het verhaal over de tulp in het Nederlands paviljoen 
op Expo 2016. Fotografie: bureau Niek Roozen
Gemengde beplanting in het Nederlands paviljoen. 
Fotografie: Hanneke Roorda, bureau Niek Roozen
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- tuinen en tuinieren -

Groen en grijs
Bijna alle Nederlanders hechten veel waarde aan 
een groene leefomgeving. Ongeveer een kwart 
van de tuinbezitters vult de tuin met planten, 
aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau. 70% 
Van alle Nederlanders heeft een tuin bij het huis. 
De helft van de Nederlanders tuiniert: in hun tuin, 
in de volks- of buurttuin, op dakterras of balkon. 
In de SCP-publicatie ‘Tussen groen en grijs. Een 
verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland’ 
onderzoekt dr. Jeanet Kullberg het belang van 
tuinen en tuinieren. De publicatie beschrijft 
factoren en drijfveren die invloed hebben op de 
inrichting van tuinen. En brengt in kaart hoeveel 
mensen kiezen voor een groene (planten) of een 
grijze (tegel) tuin.
De verkenning geeft inzichten in tuinieren als 
vrijetijdsbesteding en hoe dat zich verhoudt tot 
bijvoorbeeld sporten of televisiekijken. Opnieuw is 

Een verkenning van tuinen 
en tuinieren in Nederland 
Tuinieren en een groene leefomgeving staan sterk in de belangstelling. Actueel zijn 
discussies over de bestrating van tuinen, wat leidt tot meer wateroverlast. Ook is er veel 
aandacht voor gezamenlijk opgezette buurt(moes)tuinen in steden die leiden tot een 
verbetering van de leefomgeving en tot meer contact tussen buurtbewoners.

er dan een verschil tussen groen en grijs, maar dan 
qua leeftijd: vooral ouderen zijn actief in hun tuin.

Groene tuinen zien we vaker bij ouderen en hoger 
opgeleiden en ook in de stadscentra, waar de tuinen 
schaars zijn. Hoe groter de tuinen, des te meer 
wordt er geplant. Jonge mensen, lager opgeleiden 
en vrouwen met een baan van minstens 30 uur 
per week hebben vaker een betegelde tuin. Vooral 
ouderen besteden veel tijd in hun tuin.
Maar groene tuinen van mensen met groene 
vingers kunnen alleen groeien doordat kennis en 
vaardigheden worden overgedragen. Ervaringen 
in het ouderlijk huis zijn hierbij belangrijk, maar 
ook natuureducatie.

Sociaal Tuinieren Project
Het rapport gaat ook in op het Sociaal Tuinieren 
project van de NTs in samenwerking met de 
Stichting Present. Dit initiatief ging in 2011 van start 
in het Amsterdamse Betondorp en helpt ouderen 
die hun tuin niet meer aankunnen. Buiten het 
sociale aspect speelt ook het behoud van cultureel 
erfgoed een rol; het gaat om tuinen die onderdeel 
vormen van het stedenbouwkundige plan (zie ook 
pagina 26 en 27 van dit Tuinjournaal).
Dit vooralsnog kleinschalige, maar interessante 
initiatief werkt met professioneel opererende 
vrijwilligers en enkele betaalde krachten. Het 
SCP suggereert als alternatieve gedachte om juist 
vrijwilligers met minder kennis van zaken, maar 
wel een sociale belangstelling te koppelen aan 
ouderen met veel tuinkennis, maar met fysieke 
beperkingen.

Tekst: Jeanet Kullberg en Marian Lenshoek

Het in juli verschenen rapport ‘Tussen groen en 
grijs – Een verkenning van tuinen en tuinieren in 
Nederland’ kunt u downloaden via scp.nl.

Voorbeeld van een buurttuin: 
De Zeeheldentuin in Den Haag. 
Foto: Marian Lenshoek

Johanna Karssen en Marianne van Lidth de Jeude presenteren de 
resultaten van hun studie over de tuinarchitect John Bergmans 
(1892 – 1980). Zij belichten zijn betekenis voor de Nederlandse 
tuinarchitectuur en voor het landschapsbeeld van Noord-Brabant 
en Zuid-Limburg. 
Aansluitend wandelexcursie langs een aantal Oisterwijkse 
projecten van Bergmans. 

Adres:  Boscafe Natuurtheater Oisterwijk,  

Gemullehoekenweg 147A Oisterwijk

• 11.30- 12.00 Ontvangst 

• Welkom door Beline Geertsema

• 12.00 Lezing Ad van den Oord, historicus en publicist, 

• 12.30 lunch

• 13.30 lezing Johanna Karssen en Marianne van Lidth de Jeude

• 14.15 wandeling 

• 15.00 thee in Hotel Bosch en Ven, Klompven 26 Oisterwijk 

NTS-HERFSTLEZING 2016 

OP 4 NOVEMBER IN OISTERWIJK

Aanmelden: info@tuinenstichting.nl  en 020-6235058. Kosten: € 27,50 voor donateurs, € 30 voor niet-donateurs van de NTS. 

PRESENTATIE VAN DE STUDIE OVER 
TUINARCHITECT JOHN BERGMANS  ‘OP LOCATIE’



BEZOEK BUITENHOF 
ABBING IN ZEIST
Abbing is een begrip voor veel tuinliefhebbers. Door de 
lange geschiedenis van ons bedrijf hebben wij een 
grote vakkennis opgebouwd. Deze kennis vindt u terug in 
mooie en gezonde planten, welke grotendeels 
worden aangeleverd vanuit onze eigen kwekerijen. Al 
deze beplanting is overzichtelijk gepresenteerd in ons 
Buitenhof. Met behulp van ons  tuinplantenboekje en 
onze webshop heeft u al veel informatie tot uw 
beschikking. U bent van harte welkom!

www.kwekerijabbing.nl

Kwekerij, Tuincentrum Abbing, Odijkerweg 132-134
3709 JJ Zeist   (Nabij station Driebergen-Zeist)
0343-513741  -   info@kwekerijabbing.nl
ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur en zaterdags tot 17:00 uur*
*zie voor actuele openingstijden op de website

Leden van de Nederlandse Tuinenstichting
ontvangen 10% korting op de aanschaf van 
planten.
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