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Voorwoord

Juist in de herfst zijn graslanden prachtig om te zien. Veel grashalmen 
verkleuren met een bronzen of koperen gloed en zijn – vooral in het 
avondlicht – bijzonder om te zien. Mooi langs de slootkant en zeker mooi 
in borders met siergrassen.

Er bestaan veel verschillende namen voor tuinen die geïnspireerd zijn op 
graslanden. Perennial meadow, bloemrijk grasland, bloemenweide, steppe- 
of prairietuin. What’s in a name? Wat deze tuinen gemeen hebben, is dat 
ze onderhoudsvriendelijk zijn. Eén keer per jaar afknippen of maaien is 
voldoende. Slechts in het begin is wieden nodig. Bloembollen zorgen voor 
een kleurenpalet in het vroege voorjaar als de grassen nog laag staan. De 
border trekt snel vol en dan is bemesten en zelfs water geven overbodig. 
Daardoor gaan de wortels van de planten diep en is ook steunen niet nodig. 
Voor elke grondsoort bestaat wel een geschikte grassoort.

Namen als Piet Oudolf en de Hermannshof mogen bij dit thema natuurlijk 
niet ontbreken. Ook bamboe komt aan bod, als exotisch familielid van 
de grassen. Romke van de Kaa geeft zijn visie op verwilderingstuinen en 
Natascha Lensvelt komt aan het woord als professional bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed met een passie voor groen erfgoed. Ook vindt u 
een inspirerend artikel over Sociaal Tuinieren.

Tuinieren in de herfst? Vergeet dan niet te genieten van al het moois dat het 
seizoen biedt.

Hartelijke groet,
  

Leonore Pulleman 

(hoofdredacteur)
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Emely’s Tuin in Oud Ade, tuin 240 in de 
Open Tuinengids 2017.

Tuin de Villa in Persingen, tuin 153 in de 
Open Tuinengids 2017.

Wubsbos in Winschoten, tuin 27 in de 
Open Tuinengids 2017.

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 Nederlandse 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 Tuinengids 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 @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 voor 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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Groene Weelde in Kasteel de Haar
Het park van Kasteel de Haar sprankelt na tien jaar restauratie, 
herontwerp en renovatie. Tijdens Groene Weelde smelten park en 
kasteel samen zoals het eens bedoeld was.
Anne Wolff

Hermannshof: inspirerende voorbeelden van natuurlijk tuinieren
Het concept ‘prairietuin’ past in deze tijd, waarin mensen minder 
tijd hebben om te tuinieren in combinatie met intensievere droge 
en nattere periodes. 
Marian Lenshoek

What’s in a name
Bloemenweide, meadow garden of prairietuin. “Een open karakter, 
‘natuurlijk’ veel grassen, je moet er overheen kunnen kijken en 
erdoorheen kunnen lopen,  in contact komen met de planten.”
Jaap de Vries

Bedreigd groen erfgoed, wees er vroeg bij!
Ons groen erfgoed wordt op tal van manieren bedreigd. Het is 
belangrijk dat de NTs zo vroeg mogelijk bij besluitvorming wordt 
betrokken. De  Omgevingswet biedt hiervoor goede kansen. 
Paul Smeets

Op zoek naar de Anglo-Dutch Garden, NTs-reis naar Engeland 
 in juni 2018 
In Engeland zijn rond 1700 veel Dutch Gardens aangelegd.  
Nu zijn ze gereconstrueerd of een landschapspark met Gertrude Jekyll-
borders. De Anglo-Dutch garden is zeker een reis waard.
Michiel Plomp

Verslag excursie Steyl en Neer 
De licht vochtige lucht gaf extra glans en diepgang aan de kleuren in  
de bezochte tuinen en parken. Missie en Passie in kloosterdorp Steyl  
en Merrigum in Neer.  
Marjorie Gisolf-Smit en Ellen Witteveen

Parkeerplaats in je tuin
Eenmaal begonnen blijf je bladeren. Ongecompliceerde antwoorden,  
tips en ideeën voor vragen of problemen die onoplosbaar lijken. 
Met dit boek wordt keuzes maken stukken makkelijker. 
Éva Kovács

Graslanden als inspiratiebron 
De tuin mag weer op de natuur lijken. Geliefd is de open sfeer van 
bloemrijke graslanden. De aandacht is weer op de planten gericht, 
maar anders  dan bij de traditionele borders.
Éva Kovács

Sociaal Tuinieren – hoe het begon
Sociaal Tuinieren is in 2011 begonnen in Betondorp en daarna 
voortgezet in heel Amsterdam. Vrijwilligers knappen in 
achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op.
Suzanne Kooij

Leren van combinaties van grassen en planten
Voor elke plek is er een geschikte grassoort. Er zijn groepsgrassen, 
polgrassen en solitaire soorten. Grassen die het doen in diepe 
schaduw, droge grond, natte grond en volle zon.
Leonore Pulleman

Borders als bloeiende bergweiden
Hoe bloembollen de grassentuin verrijken. De borders van Jacqueline 
van der Kloet hebben een sterke structuur en een weelde aan bollen. 
Korneel Aschman

Romke van de Kaa: ‘Meer oog voor samenhang flora en fauna’
“Ook een tuin met grassen vergt onderhoud, kennis en ervaring. Aan 
deze meadow werk ik al tien jaar.” Nog steeds zijn er verrassingen, 
gelukkig ook aangename.
Marc Peters

Bamboe, herkenbare exoot in het grassenpalet 
Een van de meest karakteristieke grassoorten. Bamboe biedt de 
tuinontwerper zowel mogelijkheden als beperkingen. 
Alessandra van de Voort

Natascha Lensvelt, professional met een passie voor groen erfgoed
Specialist tuinen en parken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Natascha Lensvelt geeft in heel Nederland advies en voorlichting.
Lara de Graaf

Biografie Mien Ruys
Sociaal Tuinieren in Betondorp
Studiedag Twickel: rentmeesterschap
Nieuwe penningmeester NTs

Inhoud Inhoud

6 en 7nts-nieuws

8 en 9

10 en 11

graslanden als inspiratiebron

graslanden als inspiratiebron

graslanden als inspiratiebron

graslanden als inspiratiebron

graslanden als inspiratiebron

graslanden als inspiratiebron

14 en 15

12 en 13

16 en 17

18 en 19

20 en 21

28 en 29excursiecommissie

opentuinencie 24 en 25

22

monumentencommissie 26 en 27

graslanden als inspiratiebron

23

30recensie

graslanden als inspiratiebron



tuinjournaal september 2017 - pagina 7

 

NTs-nieuws

Symposium ‘Tuinen met Bijzondere 

Toekomstwaarde’ 23 september te Groenekan
De Open Tuinencommissie nodigt u uit voor een symposium op vrijdag 
23 september over ‘Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarde’. Doel is om 
criteria op te stellen voor de selectie van toegankelijke tuinen en parken voor 
de Open Tuinengids 2018: Groene Historie – Groene Toekomst. We willen dit 
mede baseren op inzendingen van een tuin of park van deelnemers. Maar 
ook zonder inzending bent u van harte welkom!

10.00-10.30 inloop, koffie en koek
10.30-10.40 welkom en korte inleiding door Rita Bergshoeff
10.40-11.30  inleidingen Saskia de Wit en onder anderen  

Margo van Beem en Emiel Versluis
11.30-11.50  ingestuurde tuinen en workshops: groepsdiscussie  

door Robertien Aberson
11.50-12.30  bespreking een of twee ingebrachte tuinen in kleine 

groepen 
12.30-13.00 lunch
13.00-13.45  bespreking conclusies, actiepunten en aanbevelingen 

door Johan Vlug
13.45-15.00 rondwandeling en tuin: Djoeke van Zwetselaar

Aanmelden en inzendingen: denbreejetuin@planet.nl of 
info@tuinenstichting.nl 
Deelname: € 10 (graag contant) 
Locatie: ten huize van voorzitter OTC Djoeke van Zwetselaar, Veldlaan 7, 
3737 AM Groenekan

Paleis Soestdijk verkocht
 
Na jarenlange onzekerheid heeft de Rijksgebouwendienst paleis Soestdijk 
verkocht aan Made By Holland voor 1,7 miljoen euro. Het paleis wordt een 
hotel. Er waren nog twee andere kanshebbers: Stichting Eden Soestdijk, die 
vooral een platform voor biodiversiteit wilde maken (zoals de tuinen van 
Eden in Cornwall) en Stichting Buitenplaats Soestdijk, die de eenheid van 
gebouw en park vooropstelde, met openstelling van het Zocherpark. Twee 
stichtingen die vanuit hun ideologie een plan hadden ontwikkeld dat ook 
inspeelde op het maatschappelijk belang. De regering koos echter voor de 
hoogste bieder. 
De manier waarop de regering de procedure voor verkoop van dit 
belangrijke culturele erfgoed heeft georganiseerd is op vele punten duister 
en heeft merkwaardig genoeg in de landelijke pers weinig aandacht 
gekregen. De NTs zal de ontwikkelingen rond het Zocherpark blijven volgen.

Biografie Mien Ruys uitgereikt 
aan voorzitter NTs

Op 16 juni ontving Beline Geertsema op Bingerden het eerste gesigneerde 
exemplaar van de biografie over Mien Ruys door Leo den Dulk. De NTs 
heeft financieel bijgedragen van de productie van het boek. Dit was mogelijk 
door een schenking van de NTs uit het ‘Guus Gisolfpotje’, bedoeld om naar 
buiten te kunnen treden en meer naamsbekendheid te krijgen. Marjorie 
Gisolf is de schenker van dit bedrag.  
Auteur Leo den Dulk  beschrijft leven en werk van tuinarchitect Mien Ruys 
(1904-1999) aan de hand van haar dagboeken: hoe ze zich ontwikkelde, 
zich onderscheidde van tijdgenoten en hoe haar werk is ingebed in de 
historische ontwikkeling. Rond de verschijning van de biografie worden 
lezingen, presentaties en een tentoonstelling georganiseerd. 
Meer informatie:  www.tuinenstichting.nl en onze Facebookpagina.

Auteur: Leo den Dulk, uitgeverij De Hef, ISBN 97890690614
Voor donateurs Nederlandse Tuinenstichting voor € 34,90 te bestellen 
via Dehefpublishers.nl

Festivals in parken

Door het hele land vinden ’s zomers festivals 
plaats in stadsparken, vaak met wel 3.000 tot 
10.000 bezoekers. De parken kunnen dit bezoek 
(letterlijk!) nauwelijks dragen. Door het gewicht 
van de mensenmassa en zwaar materieel treedt 
er een – vaak onherstelbare – verdichting van de 
grond op, die op langere termijn tot boomsterfte 
leidt.
Kent u een voorbeeld van een park dat er 
slecht aan toe is door festivals? Mail dan naar 
info@tuinenstichting.nl met als onderwerp 
‘festivalschade’. Zo helpt u ons aan een beter 
beeld, zodat we er iets mee kunnen doen.

Sociaal Tuinieren: feestelijke 
tuinopknapdag in Betondorp
Woningcorporatie Ymere organiseerde een tuinopknapdag voor een groep 
huurders in Betondorp (Amsterdam) en Rainproof Amsterdam wilde enkele 
‘watervriendelijke’ proeftuinen creëren. Dat leidde tot een wijkbreed initiatief 
rond hulpbehoevende bewoners en hun tuin en een geslaagde dag op 23 
juni. Tweeëntwintig  vrijwilligers van het NTs-project  Sociaal  Tuinieren, 
Rainproof en Present gingen aan de slag. Intratuin reed rond met een 
grote bakfiets vol planten, Ymere zorgde voor frisdrank en broodjes en de 
gemeente voor koffie. Suze Peters had het tuinwerk van Sociaal Tuinieren 
voorbereid en begeleidde per fiets het opknappen van de tuinen. Er zijn 
meedere tuinen aangepakt, waarbij er twee ‘watervriendelijk’ (rainproof) zijn 
 ingericht. De planten zijn geschonken door een NTs-donateur uit Lang-
broek, een prachtige donatie! Het was zonnig weer en er was veel belang-
stelling. Een mooie gelegenheid voor vele ontmoetingen met onder meer de 
bewoners. Een verslag met foto’s staat op de Facebookpagina van de NTs.

Nieuwe penningmeester: 

Albert van Zadelhoff

Albert van Zadelhoff, directeur 
private banking bij Triodos Bank, 
is toegetreden tot het bestuur als 
penningmeester. Hij volgt Gea de Groot-Op den 
Brouw op, die wel bestuurslid blijft. Zijn speciale 
interesse gaat uit naar het verbeteren van de  fi-
nanciële huishouding van algemeen nut beogen-
de instellingen. Albert: “Goede doelen zijn heel 
erg inhoudelijk gedreven. De financiële kant kan 
er dan een beetje bijhangen. Dat is zonde, omdat 
organisaties met de inzet van hun vermogen veel 
invloed kunnen krijgen.” De Nederlandse Tuinen-
stichting kent hij omdat zijn vrouw hun tuin in 
Mantgum openstelt. “Ik vind het heerlijk om in 
de tuin te zijn en samen tuinen en landgoederen 
te bezoeken, maar vraag mij niets over planten 
en ontwerpen!” Hoe ziet Albert de financiële toe-
komst van de Nederlandse Tuinenstichting? “De 
financiële situatie is nu nog redelijk, maar als we 
niet oppassen verliezen we soliditeit en daarmee 
invloed. Ik ga me hier graag voor inzetten.”  

Studiedag kasteel Twickel 

op 15 september

De NTs verzorgt samen met Stichting Kastelen, 
historische Buitenplaatsen & Landgoederen 
(sKBL) een studiedag over ‘rentmeesterschap 
en groen erfgoed’. Speciaal voor donateurs van 
de NTs en relaties van sKBL, zoals eigenaren 
en beheerders van historisch groen erfgoed 
en professionals die betrokken zijn bij de 
instandhouding van kastelen en landgoederen. 
Sprekers met uiteenlopende achtergronden 
zullen vertellen over rentmeesterschap, het 
goed overdragen van erfgoed aan de volgende 
generatie. De studiedag vindt plaats op vrijdag 15 
september van 9.45 tot 17.30 uur in de oranjerie 
van Landgoed Twickel, Twickelerlaan 7, 
7495 VG Ambt Delden. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk (zie website NTs). Deelname: € 20 
per persoon inclusief lunch en drankjes. Studenten 
van relevante studierichtingen betalen op vertoon 
van hun studentenkaart € 10.

Afscheid Ellen Kickhefer en 
overdracht aan Marleen Kooij

De Nederlandse Tuinenstichting 
neemt afscheid van Ellen Kickhefer. 
Na tien jaar donateursadministratie 
gaat ze met pensioen. Marleen 
Kooij neemt haar taken over. Het 
kantoor is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met woensdag, van 
10.00 tot 13.00 uur.
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- graslanden -

Deze beplantingsstijl wordt vaak ‘prairietuin’ of 
‘bloemenweide’ genoemd, een duidelijke verwijzing 
naar graslanden als inspiratiebron. In de tuinversie 
worden aanzienlijk meer vaste planten en minder 
grassen gebruikt dan in natuurlijke graslanden. 
Het doel is een onderhoudsvriendelijke, bloemrijke 
beplanting aan te leggen die het hele jaar door 
aantrekkelijk is. 

Door de mens gestuurde natuur
De kunst is de uitbundigheid van graslanden vast 
te houden, maar zonder hun onkruidachtige sfeer. 
De ontwerper bepaalt welke planten erin komen te 
staan en op welke manier ze worden gepresenteerd, 
niet de natuur. De geografische afkomst van de 
planten is doorgaans niet zo belangrijk, als ze 
maar onder de juiste omstandigheden kunnen 
groeien. Van de vele tuinplanten is maar een 
beperkt sortiment geschikt, namelijk wat zich 
zonder al te veel zorg goed kan handhaven. Planten 
die ieder jaar betrouwbaar terugkomen, hun buren 
niet overwoekeren, rechtop blijven staan, extreme 
regenval en droge zomers verdragen en in hoge 
mate ongevoelig zijn voor ziekten. Ze moeten 
natuurlijk ogen, rijk en langdurig bloeien, mooie 

Graslanden als inspiratiebron
De laatste decennia zijn onze ideeën over tuinieren 

veranderd. Natuurlijk ogende beplanting en een 

onderhoudsarme tuininrichting staan boven aan 

veel verlanglijstjes. De tuin mag weer op de natuur 

lijken. Geliefd is de open sfeer van bloemrijke 

graslanden met massa’s ongecompliceerde vaste 

planten, gecombineerd met sierlijke grassen. De 

aandacht is weer op de planten gericht, maar op een 

andere manier dan bij de traditionele borders. Er 

is geen opbouw van laag naar hoog en de kleinere 

plantengroepen zijn door elkaar gemengd.

kleuren, blad en uitbloei hebben. Bij het samenstellen van het beplantingsplan 
is een grote plantenkennis een vereiste. Inzicht in ecologische processen, 
standplaatsen en plantengemeenschappen is een aanrader. Al doende leert 
men wel heel veel.

Prairie, steppe, bloemenweide, akker 
Benamingen als bloemrijk grasland, bloemenweide, steppe- of prairietuin 
circuleren al een hele tijd, maar er is nogal wat verwarring over wat ze 
precies inhouden. Hoe zit het met de graslanden die de inspiratiebron 
zijn? De bloemenweides of bloemrijke graslanden zijn (Europese) 
graslanden waar periodiek vee graast en/of gehooid wordt, waardoor 
de groei van sterke grassoorten wordt beperkt. Beheerd, maar op een 
extensieve manier. De bloemen krijgen de kans om zich te handhaven.  
Waar eenjarige klaprozen en korenbloemen schitteren, ligt een akker. 
Daar wordt de grond elk jaar bewerkt, opengehouden. Zodra de jaarlijkse 
grondbewerking stopt, vergrast het terrein en verdwijnen de klaprozen.
Shortgrass- en tallgrass-prairies zijn de graslanden van Noord-Amerika. Beide 
prairietypes hebben bloeiende planten met sierlijke zaadhoofden in de 
winter, tussen goud en koper verkleurende grassen. Steppes zijn vergelijkbare 
graslanden van andere continenten. Prairie- en steppeplanten voldoen aan 
veel van de eisen bij de aanleg van op graslanden geïnspireerde tuinen. 

Onderhoudsgemak
Hoewel in dit ontwerpconcept vooral de planten aandacht krijgen, 
mag een goede ruimtelijke structuur niet ontbreken. De uitdaging 

is juist om zo’n vormeloze plantenmassa 
binnen een strak perkenstramien te plaatsen.  
De meeste beleving bereik je als het graslandperk 
vrijligt, zodat je eromheen en erdoorheen 
kunt lopen. De paden kunnen een praktische 
omkadering geven. De vorm van het perk moet 
wel aansluiten bij de rest van het ontwerp. 
Het onderhoudsgemak van graslandperken spreekt 
velen aan. Eenmaal per jaar afknippen, na de winter, 
is voldoende. De eerste paar seizoenen vragen 
wat meer wiedwerk en water geven tot de planten 
aanslaan. Is het plantendek eenmaal gesloten, dan 
is nu en dan wieden genoeg. Het voordeel van 
graslandperken is niet alleen het onderhoudsgemak 
maar ook de intensieve natuurbeleving en 
vergroting van de biodiversiteit. Deze manier van 
tuinieren helpt soorten die voor het welzijn van de 
mens én de economie van belang zijn. Bijen zijn het 
meest aansprekende voorbeeld. 
Alle natuurlijke graslanden, hun planten en hun 
complexe ecosystemen blijven een eindeloze 
inspiratiebron. Ieder die zijn hart en tuindeur open 
wil zetten voor deze vorm van natuurvriendelijkheid 
zal met onderhoudsgemak, plantenrijkdom en 
duurzaamheid worden beloond.Tekst en fotografie: Éva Kovács

thema

graslanden

als inspiratie-

bron •

<<  Duidelijke ruimtelijke structuur. 
Paden van regelmatig gemaaid gras 
tussen extensief beheerd grasland.

<  Bloemrijke zoom, door een graspad 
gescheiden van het extensief 
beheerde grasland. 

>  Prairietuin met Heliopsis, Coreopsis 
en kortlevende Erigeron. 

>  Liatris spicata, Oregano en Verbena 
bonariensis.
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- sociaal tuinieren -

Tekst en fotografie: Suzanne Kooij

Sociaal Tuinieren is in 2011 van start gegaan met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp en 
daarna voortgezet in heel Amsterdam. Groepen vrijwilligers knappen in achterstandswijken de tuinen 
van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. Deze bewoners zijn zelf 
niet in staat hun tuinen te onderhouden en verkeren in een sociaal isolement.

Betondorp. Ik was er nog nooit geweest, in alle 
jaren dat ik in Amsterdam woonde. De naam 
 ‘Betondorp’ riep sinds het lezen van Gerard  Reves 
Werther Nieland bij mij beelden op van grauwe 
straten met eenvormige gevels. 
Anno 2010 was Betondorp nog een ‘achter-
standswijk’, tegenwoordig ook wel aandachtswijk 
genoemd. Misschien omdat dit soort wijken niet 
veel aandacht krijgen en de bewoners zich er door 
iedereen in de steek gelaten voelen. 

Overwoekerd
In 2010, een jaar voordat de Nederlandse Tui-
nenstichting zou starten met het project  Sociaal 
 Tuinieren, moest ik in Betondorp zijn. 
Het zag er heel anders uit dan ik me had voor-
gesteld. Veel huizen waren van mooie bakste-
nen gebouwd en hadden puntdaken met rode 
 dakpannen. Andere huizen zagen eruit als De 
Stijl-achtige geometrische kunstwerken. Toen viel 
mijn blik op de tuinen bij de huisjes. Bijna alle-
maal overwoekerd door onkruid en stekelige, uit 
de kluiten gewassen struiken. Afval her en der op-
gehoopt tussen de scootmobielen, rondwaaiende 
plastic zakken tussen afgedankte kapotte tuin-
meubels. Sommige tuinen waren helemaal bete-
geld en het onkruid schoot daar tussen de  tegels 
omhoog. 

Menswaardig bestaan
In het interbellum zijn buurten als Betondorp 
 opgezet door idealistische aanhangers van de 
 Amsterdamse School-beweging. Veel mooi vorm-
gegeven openbaar groen, elk huisje zijn eigen tuin. 
Een klein stukje natuur dat, volgens de architecten 

Sociaal Tuinieren: 

hoe het 
begon

en planologen die deze wijken ontwierpen, van 
wezenlijk belang was om de arbeider in staat te 
stellen een menswaardiger bestaan op te bouwen. 
Wat was er misgegaan? En viel hier nog iets te 
herstellen? 
De kennismaking met Betondorp in 2010 legde de 
kiem voor het Sociaal Tuinieren-project. 
  
April 2017
Zeven jaar later. 5 april 2017, Bloemenbuurt, 
Amsterdam-Noord, 11 uur ’s ochtends. De  eerste 
Sociaal Tuinieren-projectdag van dit seizoen. Vrij-
willigers zijn voor de tweede keer in de Heggen-
rankstraat aan het werk. Mensen van Stichting 
Present, donateurs van de Nederlandse Tuinen-
stichting, twee tuinontwerpsters en een groep 
vrijwilligers uit een IT-bedrijf. We hebben donker-
groene hesjes aan met ‘Sociaal Tuinieren’. De hele 
straat biedt een kapotte aanblik door de woeste 
of juist betegelde tuinen, en wij zijn hier om de 
straat weer groen te maken. En terwijl we bezig 
zijn, gebeuren er de wonderlijkste dingen tussen 
ons en de buurtbewoners. We kunnen maar een 
paar tuintjes per keer aanpakken. En dit is maar 
een van de vele straten die Sociaal Tuinieren 
 nodig hebben. De noodzaak voor ons project en 
de behoefte eraan zijn overweldigend.

In 2011 begonnen we met een paar tuintjes in 
 Betondorp. Inmiddels zijn in die wijk al vele tien-
tallen tuinen opgeknapt, die door vrijwilligers uit 
de buurt nu duurzaam onderhouden worden. 
Het  verschil is te zien. Wie nu Betondorp inrijdt – 
 probeer het eens! – ziet overal prachtige tuinen, het 
tij is daar gekeerd. Nu nog in de andere buurten.

Voorzitter NTs  
Beline Geertsema-Key 
helpt mee.

Instructie aan vrijwilligers Betondorp.

Soroptimisten aan het werk in Betondorp.Vrijwilliger en bewoonster Bloemenbuurt.

NTs-bestuursleden aan het Sociaal Tuinieren.
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Ze ontwierp haar eigen tuin en wilde meer. Volgde de groenopleiding in 
 Frederiksoord en leerde de basis. Het verzamelen van grassen begon al daar-
voor. En ze vroeg zich altijd af: waarom staan ze niet in meer tuinen? Voor 
elke plek is er een geschikte grassoort. Er zijn groepsgrassen, polgrassen en 
solitaire soorten. Grassen die het doen in diepe schaduw, droge grond, natte 
grond en volle zon. Sinds 2006 is ze houdster van de Nederlandse Planten 
Collectie van (meer dan 350) siergrassen. 

Konzaprairie
Liannes hart ligt vooral bij duurzame combinaties van grassen met andere 
planten die zichzelf in stand houden. Zoals in de prairie. “Je hebt kortgras-
prairie, middelgrasprairie en hooggrasprairie. Op heuvels en in warmere 

leren van combinaties 
van grassen en planten

Tuinontwerpster Lianne Pot herinnert zich hoe ze als kind op het platteland naar school fietste. “Langs de vaart met 
al die mooie wuivende grashalmen. Ik verbaasde me toen al over de mooie eenvoud daarvan.” Na een aantal jaren 
wonen en werken in de stad vond ze haar huidige woon- en tuinlocatie in De Wilp, op zandgrond met leem.

Noord-Amerika die een eenheid gaan vormen, soms al na een paar jaar.  
Het percentage vaste planten is vaak hoger (60%) dan in de echte prairie. 
Met een minimum aan onderhoud blijven ze heel lang op een plek staan. 
Zonder water geven (behalve in het eerste jaar), zonder mesten, zonder veel 
onkruid te hoeven verwijderen en zonder binden. Als je geen water geeft, 
zorg je dat de wortels dieper gaan en dat je de planten niet hoeft te stutten. 

De prairie maaien
Elk voorjaar maait ze alle planten in de prairietuin heel kort. “Ja, dat was in 
het begin heel eng! Dan ging ik liever met een fijn schaartje rond. Maar het 
maaien en afvoeren werkt, alles komt weer krachtig en prachtig op.” Ze vindt 
het belangrijk om gewoon te accepteren wat er gebeurt in de tuin. “Misschien 
is dat mijn grootste les geweest in de afgelopen jaren: de dynamiek van de tuin 
zelf leren begrijpen, je planten leren kennen, hun functies doorzien. Zien hoe 
ze op elkaar afgestemd raken, hoe ze zich uitzaaien – en dat laten gebeuren.  
Al knip ik van ‘onkruid’ wel de bloemen af voor het zaad kan ontstaan en de 
plant zich iets te vrolijk uitbreidt.” 

Eikenblad
Na de boerderijtuin legde ze vanaf 2009 een prairietuin aan in een aangekochte 
aangrenzende weide, in de vorm van een eikenblad. Elk bladdeel vormt een 
ander stuk prairie. Er zijn stukken op kleur aangelegd, op hoogte van het gras, 
voorbeeldborders en een deel met ‘echte’ prairie. Je vindt er prairiegrassen 
zoals Andropogon gerardii en Sporobolus heterolepis. Prairieplanten zoals 
Ratibida pinnata, Echinacea pallida en Vernonia crinita. De bovenste grondlaag 
bestaat uit lavasteentjes, die snel opwarmen in de zon. 

Eigen schoonheid
De boodschap van Lianne is dat prairietuinen een belofte vormen voor de 
toekomst. “We gebruiken geen water, geen pesticiden, hebben een grote 
biodiversiteit die allerlei bijen, vlinders en hommels aantrekt. De vele planten 
en grassen zorgen voor opname van CO2 en produceren zuurstof. Bij een 
prairiegrasbeplanting loop je door de wuivende pluimen, je wilt ze aanraken 
omdat het leeft.” Als om dit te illustreren loopt Lianne op de paden steeds 
met haar handen tussen de planten. “Ze hebben in elk seizoen hun eigen 
schoonheid.” 

Lianne’s Siergrassen staat als nr. 26 in de Open Tuinengids. Adres: Jan Gosses-
wijk 31, 9367 TE De Wilp, e-mail: info@siergras.nl, website: www.siergras.nl

gebieden vind je vooral de vaak droge kortgras- en 
middelgrasprairie. Maar ook in nattere gebieden 
zijn prairies te zien.” Lianne was bij haar bezoe-
ken aan Noord-Amerika vooral geïnteresseerd in 
gebieden waar de omstandigheden te vergelijken 
zijn met Nederland en zijn (rijke) grondsoorten. 
“Dan heb je het vooral over de hooggrasprairie in 
de staat Kansas, zoals de Konzaprairie.” 

Eenheid vormen
Wie een prairietuin aanlegt, kiest een  combinatie 
van grassen en vaste planten uit  voornamelijk 

Tekst: Leonore Pulleman  Fotografie: Pieter Pulleman

Wandelend tussen de planten beleef je de natuur. Op den duur wordt de beplanting manshoog. ^ Lianne Pot bij haar borders.

Na een aantal jaren sluit de beplanting in een prairietuin zich volledig. De echte prairie bestaat voor 90% uit grassen. In een prairietuin 
staan naar verhouding meer vaste planten.

De vele bloemen trekken vlinders, hommels en bijen aan 
gedurende het hele seizoen.

De weidsheid van de prairie beleven met  een verhoging in 
het ontwerp.

De Nederlandse Planten Collectie van Siergrassen staat in De Wilp.
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Structuur voor herlevende tuinen… 
Het werk van Jacqueline is nu vooral bekend uit 
parkachtige tuinen en grotere (openbare) groen-
projecten. Met de particuliere tuinen, waar haar 
werk in 1983 mee begon, blijft zij echter wel 
 verbonden. Regelmatig komen eerdere klanten 
die nu op leeftijd zijn terug voor een beter beheer-
bare versie van hun tuin of voor een nieuwe tuin 
bij een verhuizing. Dit doen herleven van  oudere 
tuinen geeft veel plezier. Zo werkt zij samen 
met Jørn  Copijn aan een ver uitgegroeide, bijna 
 verwaarloosde tuin. De sterke structuur is een 
goede basis voor de revival.

… en nieuwe parken
Soms volgt uit het ene project het andere. In 2012 
was Jacqueline met haar beplantingsplan voor 
de bollen betrokken bij de Floriade in Venlo. Een 
 medewerker van de Japanse inzending was hier zo 
van onder indruk dat zij Jacqueline liet  uitnodigen 
om naar Japan te komen. Dit resulteerde in 2016 
in een ontwerpopgave voor een park in het Japan-
se Yokohama. Het parkje was naar Japans gebruik 
erg gefragmenteerd ingericht, zonder een duide-
lijke grote lijn of visie voor het geheel. Jacqueline 

Borders als 
bloeiende 
bergweiden

schoof met de beplanting, verminderde het aan-
tal soorten en voegde bollen toe. Het resultaat 
van deze ‘Europese’ groeninrichting werd met 
 enthousiasme onthaald. 

Jaarrond de basis
Structuur is van basisbelang, zegt Jacqueline. Op 
deze basis die jaarrond standhoudt, ontwerpt 
zij een uitgebalanceerde beplanting die door de 
seizoenen heen een wisselend beeld en bele-
ving geeft. De structuur krijgt vorm met bomen 
en heesters, aansluitend aangevuld met vaste 
 planten en grassen. Als tweede laag voorziet zij 
eenjarigen en voorjaars- en zomerbollen. Deze 
mix geeft een opvolging van bloei en kleur vanaf 
het vroege voorjaar tot in november en daarna 
resteert een goed wintersilhouet. Bloembollen 
kunnen prima in de border overzomeren, zolang 
de grond niet te nat wordt. Daarmee zijn bollen 
goed toepasbaar in prairieachtige beplantingen. 

De rijkdom van bloembollen
Hoe is Jacqueline op de toepassing van 
 bloembollen gekomen? De liefde voor 
beplantingen en beplantingsplannen groeide 

Voorbeeldtuin:
De Theetuin
Ossenmarkt 34
1381 LX Weesp
www.theetuin.nl

Inspiratiebronnen:
Boek: Kleur je tuin,
combinaties van vaste
planten en bloembollen
Jacqueline van der Kloet,
Forte Groen, Baarn 2017
ISBN 978 94 6250 175 1

App: Info-Flowerbulbs
via App Store en
Google Play

tijdens haar opleiding in Boskoop. Ervaring kreeg 
zij door te experimenteren in eigen tuin. Een mooie 
experimenteerplek werd (en is) de Theetuin, 
opgericht met enkele Boskoop-genoten binnen 
het fort van Weesp. De bloembollen kwamen 
pas veel later op haar pad via haar columns over 
beplanting in VT Wonen. Het Internationaal 
Bloembollen  Centrum (IBC) liet Jacqueline weten 
dat het bloembollen miste in haar beplantingen 
en bood haar een sortiment aan om uit te 
proberen en over te schrijven. Jacqueline plantte 
de uiteenlopende bollensoorten in haar borders, 
in de bestaande structuur. Het voorjaar werd 
een openbaring,  zowel in bloemenpracht als in 
verlenging van het bloeiseizoen. De bollen bleken 

Bloemrijk, met een sterke structuur en een weelde aan bollen. De borders van Jacqueline van der Kloet zijn als levende tapijten, 
waarvan de kleur- en vormenpracht door je herinnering blijft zweven. Ze hebben een natuurlijke, haast nonchalante uitstraling en 
daardoor een aangename, eigentijdse sfeer. Inspiratie vindt zij in de weelderige beplanting van bergweiden. Geen biljartlakens, 
maar bloemrijke velden waarin zich de seizoenen laten aflezen.

een  waardevolle toevoeging voor de kwaliteit van 
de beplanting. Sindsdien heeft Jacqueline zich 
steeds meer  gespecialiseerd in de toepassing van 
bollen in  gemengde beplantingen.

Inspiratie voor kleurenweelde in eigen tuin
Hoe krijg je nu in eigen tuin de aangename 
 beleving van weelderige borders verrijkt met 
bollen? En welke bollen gebruik je dan? Hierop 
geeft  Jacqueline antwoord in haar boek Kleur je 
tuin. Daarnaast geeft zij hier samen met oud-
medewerkers van het IBC eigentijds antwoord 
op met de app Info-Flowerbulbs. Zo komen voor 
oude en nieuwe tuinen de borders als bloeiende 
 bergweiden binnen handbereik.

Tekst: Korneel Aschman

Fotografie: Jacqueline van der Kloet

  Lentebeeld van Jacquelines bollenrijke border in Bad 
Driburg (Duitsland). De gemengde beplanting met zich 
herhalende soorten geeft een natuurlijke uitstraling.

  Zomer in de recent door Jacqueline ingerichte moderne 
bloementuin bij kasteel Amerongen. 

<  Herfst in de Theetuin (Weesp). Bollen voor dit seizoen 
zijn in Nederland vooral herfstkrokussen. 
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Eerst een misverstand uit de weg geruimd: je 
krijgt geen bloemenweide of prairietuin door sim-
pelweg de maaimachine in het schuurtje te laten. 
“Ook een tuin met grassen vergt onderhoud én 
kennis die je onder meer verwerft door ervaring. 
Aan deze meadow werk ik al tien jaar. Nog steeds 
zijn er verrassingen, gelukkig ook aangename.” 
Van de Kaa ziet genoeg tuinen-met-gras die zijn 
blijven steken in goede bedoelingen.

Natuurlijke kracht
Hoe realistisch is de bloemenweidewens bij een 
bescheiden tuinformaat? Van de Kaa: “Meestal 
gaat het de mensen om een natuurlijke beleving. 
Een zakje bloemenweidezaad is dan snel  gekocht, 
maar het plaatje daarop blijkt vaak een illusie. 
Zo mooi wordt het binnen de tuinschutting 
 zelden. Waarom niet de natuurlijke kracht van je 
 bestaande gazon benutten? Geniet ’s zomers nog 
van kort gras en besluit om per september niet 
meer te maaien, zodat je verrast wordt door wat 
uit die ogenschijnlijke monocultuur nog omhoog 
wil schieten. Daar begint het mee.”

Weidetuin 
Van de Kaa’s recept voor zo’n kleine weidetuin 
vervolgt met het planten van herfstbloeiende 
bollen als Crocus sativus en speciocus en een keur 
aan voorjaarsbolletjes. In januari piepen de eer-
ste kopjes op. Eind mei sluiten zomerklokje 
(Leucojum aestivum) en prairielelie (Camassia 
leichtlinii) het bal. Zo is er nog gelegenheid voor 
zaad vorming. Pas dan maai je kort terug tot 
een functioneel zomergazon. “Ik zie zo’n weide-
tuin in een stadstuin lukken”, voorspelt Van de 
Kaa. Wordt de weidetuin gemaaid, bij een echte 
 akkertuin zul je de bodem moeten omspitten of 
ploegen. In de gekeerde bodem ontkiemen zaden 
vlot; klaproos vaak als eerste.
 
Lang wachten
Het tuinbeeld van de weide- en akkertuin oogt 
 natuurlijk, in ieder geval anders dan een tuin met 
pollen siergras en vaste ‘prairieplanten’ van de 

Romke van de Kaa
Romke van de Kaa is kweker en publicist. Op tuin-
gebied is hij actief voor diverse media. Daarnaast 
geeft hij rondleidingen en lezingen. Hij is bekend 
om zijn deskundigheid en klare taal doorspekt met 
humor. Onder meer schreef hij:
Titel: Verwilderen – laat de plant het werk doen
Uitgever: Atlas Contact
ISBN 978 90 4670 498 1 

Vanaf zijn tuinbank kijkt tuindeskundige Romke van de Kaa uit over een soortenrijk ruig graslandje. 

Zijn eigen natuurlijk ogende bloeiende meadow gaat vloeiend over in de uiterwaarden van de IJssel. 

Hoe kijkt Van de Kaa aan tegen de populaire toepassing van grassen in de tuin? 

kwekerij. “Het is mode hè, die Dutch wave”, speelt Van de Kaa zijn berusting. 
“Je moet helaas lang wachten op de glorietijd van de meeste siergrassen; die 
breekt in augustus aan. Molinia is zelfs pas in oktober aan de beurt. Dan is 
het seizoen al bijna voorbij!”  

Geen flora zonder fauna
Bij een siergrassentuin staat het visuele aspect voorop. Maar hoe sierlijk 
deze grassen ook wuiven, enkel esthetische beleving staat ecologie in de 
weg, zo oordeelt Van de Kaa. “Ik zou willen dat we in tuinland niet alleen 
denken aan vorm en kleur, maar ook aan flora en fauna. Het besef is in 
beginsel wel aanwezig; mensen hangen immers ook een vetbol op. Ik lees 
van alles over prairieplanten, maar weinig over de bijbehorende insecten. 
Geen tuin kan zonder. De samenhang van flora en fauna is evident. Het is 
de moeite waard om je eens te verdiepen in de ecologie van je toekomstige 
tuinbewoners.”

Combinaties
Van de Kaa propageert combinaties met vaste planten die van nature al 
in grasland voorkomen. Hij noemt Zeeuws knoopje (Astrantia), vrouwen-
mantel (Alchemilla mollis), knoopkruid (Centaurea jacea), weidesalie (Sal-
via  pratensis), duifkruid (Scabiosa) en natuurlijk Sanguisorba en Geranium 
 pratense. “Geraniums en Sanguisorba komen wel omhoog, maar vallen om 
zonder ondersteunend gras. Als vaste plant in een border, hangend in een 
korset van rijshout en touwtjes, kan ik er weinig schoonheid aan ontdekken.”

Blozende bloemenweide 
Een onvoorzien esthetisch effect ontwaart Van de Kaa in zijn meadow. Daar 
bloeit het streepzaad (Crepis), waarvan de gele bloem ’s middags sluit. 
Dat geeft een subtiele kleuromslag van geel naar groen. Een nog mooier 
 verschijnsel merkt hij op met het gele biggenkruid (Hypochaeris) en het oran-
je havikskruid (Hieracium). “Deze composieten reageren op  veranderend 
weer. De hele wei kan binnen tien minuten van kleur verschieten: mijn 
 bloemenweide bloost!”

 

Tekst en fotografie: Marc Peters

Tuin met grassen kan niet  
zonder onderhoud en kennis
Romke van de Kaa: ‘Meer oog voor samenhang flora en fauna’

Centaurea jacea

Geranium pratense

Scabiosa columbaria

Rhinanthus



tuinjournaal september 2017 - pagina 19

- bamboe -

thema

graslanden

als inspiratie-

bron •

Van alle planten uit de grassenfamilie Gramineae is bamboe het meest karakteristiek. Bijna iedereen 
geniet van de stevige en zwierige stengels, de ruisende bladeren en het subtiel gefilterde licht van 
hoge bamboes. De exotische en krachtige verschijning van bamboe biedt de tuinontwerper zowel 
mogelijkheden als beperkingen. 

herkenbare exoot in het grassenpalet

In oude Nederlandse tuinen staan de grote bamboestengels van Pseudosasa japonica er soms wat 
 verloren bij. Na de introductie in  de 19e eeuw bleef de toepassing en vooral de kennis van bamboe als 
tuinplant in Nederland zeer beperkt. Dankzij het enthousiasme van liefhebbers en kwekers heeft het 
aanbod van diverse winterharde variëteiten en cultivars de laatste twintig jaar echter een hoge vlucht 
genomen. Bamboe is zelfs een exportproduct geworden. 

Superplant
Bamboe behoort samen met zeewier en de aardappel tot de ‘superplanten’, waar de exponentieel 
 groeiende wereldbevolking het in de toekomst van moet hebben. Bamboe stelt over het algemeen 
 weinig eisen aan zijn omgeving en met zijn snelle groei en rijke oogst is het gewas duurzaam te telen. 
De diverse industriële toepassingen zijn indrukwekkend. Bovendien zuiveren bamboeplanten door hun 
snelle groei de lucht nog beter dan trager groeiende  bomen, omdat ze daarbij veel CO2 opslaan. 

China en Japan
Bij bamboe denk je direct aan China en Japan, maar deze grassoort is ook inheems in bijvoorbeeld 
Zuid-Amerika. De tropische associatie die opkomt bij het zien van een hoge bamboe maakt het niet 
altijd even gemakkelijk om hem te combineren met andere planten. Hij komt niet tot zijn recht wan-
neer hij als een ongerijmde noot tussen veel algemeen bekende tuinplanten staat. En dan is er nog het 
sterke  wortelgestel, waaruit de rizomen hun weg zoeken naar nieuwe voedselbronnen; concurrerend 
voor  andere planten en lastig voor de tuineigenaar. 

Phyllostachys
De welbekende uitbreidingsdrang van bamboe geldt speciaal voor de grote groep ‘lopende’ bamboe, 
zoals Phyllostachys. Dit is de meest imponerende bamboe, zowel in dikte en hoogte van de stengel als in 
groeikracht. De variaties in stengel en kleur zijn talrijk. De rizomen blijven echter oppervlakkig en gaan 
zelden dieper dan 60 cm. Ze kunnen met een speciale kunststof rizoombegrenzer op hun plaats worden 
gehouden. De wortels zijn bikkelhard en in een klein achtergebleven stukje wortel ligt weer de basis 
voor een nieuwe plant. Wie zijn tuin of tuinvak goed begrensd heeft, kan ook andere ‘lopende’ soorten 
gebruiken. Zo vormen lage soorten Sasa en Pleioblastus aantrekkelijke bodembedekkers. 

Fargesia
Veel tuinliefhebbers kiezen liever bamboesoorten die uit een pol groeien en dus geen ondergrondse uit-
lopers hebben. De bekendste uit deze grote groep is Fargesia, met meer dan dertig soorten, kruisingen 
en cultivars die voor een leek soms moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Uit het zaad van Fargesia 
murieliae zijn in Nederland veel kruisingen gekweekt met verschillende eigenschappen. Fargesia  hebben 
een dicht op elkaar staande groei van vingerdikke stengels en zijn geschikt als haag en als solitair. 
Sommige soorten krullen hun blad bij droogte of lijden onder winterse omstandigheden en verliezen 
daardoor tijdelijk hun frisse groene kleur.

Snoeien
Bamboes houden van water en een goed gedraineerde grond. Er zijn zowel schaduwminnende als zon-
behoevende varianten. Bemesting kan met organische gazonmest. Een bamboe wordt pas na een aantal 
jaren volwassen en maakt dan bij een goede conditie hogere scheuten. Alle bamboescheuten groeien 
in twee maanden tijd tot hun maximale lengte en stoppen dan. Om de plant aantrekkelijk te houden 
snoei je oude dunne stengels en zijtakken weg. Een bamboehaag is eventueel in de hoogte in te korten. 
Wie meer wil weten over de wereld van de bamboes, kan lid worden van de Nederlandse afdeling van 
European Bamboo Society, www.bamboepagina.nl.

bamboe

^  Fargesia jiuzhaigou ‘Genf ’.
>  Fargesia robusta ‘Campbell’.  
>>  Phyllostachys aureosulcata 

‘Harbin inversa’.

Tekst: 

Alessandra van de 

Voort-Borstlap   

Fotografie: 

Dave Modijefsky 
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- natascha lensvelt -

Aandacht voor beheer en onderhoud
Met een studie moderne letterkunde als achter-
grond start Natascha in 2001 bij de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg in Zeist. Omdat ‘groen’ 
blijft trekken volgt ze in 2005 de cursus  Restauratie 
historische parken aan de Hogeschool Utrecht, 
om vervolgens een volledige  opleiding te volgen. 
In  2012 rondt ze de opleiding Tuin & Landschaps-
inrichting aan Larenstein af. Sinds 2009 houdt ze 
zich fulltime met groen erfgoed bezig. 
Een van haar speerpunten bij de RCE is beheer en 
onderhoud. “Na een restauratie van een histori-
sche tuin of park merk je vaak dat het geld op is en 
dat er weinig aandacht meer is voor toekomstig 
beheer. Dat is jammer, want zo heeft een restau-
ratie niet veel zin.” Natascha zet zich in om meer 
aandacht te vragen voor beheer en onderhoud 
en benadrukt dat een restauratie  eigenlijk verge-
zeld moet gaan van een beheerplan. Daarnaast 
heeft ze  een bijdrage geleverd aan de totstand-
koming van de ‘Uitvoeringsrichtlijn hoveniers-
werk  historische tuinen en parken’. Met als doel 
het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het 
 hovenierswerk in groen erfgoed. 

Tuin als weerspiegeling van maatschappij 
In haar dagelijks werk adviseert ze ook bij vergun-
ningaanvragen. Hierbij komt ze het liefst in een zo 
vroeg mogelijk stadium aan tafel. Hoe gaat ze om 

Als specialist tuinen en parken bij de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

is Natascha Lensvelt regelmatig te vinden 

in historische tuinen en parken. Ze geeft 

door heel Nederland advies aan eigenaren 

van groene monumenten en voorlichting 

aan gemeentes en provincies. Daarnaast 

besteedt ze haar tijd aan onderzoek en de 

ontwikkeling van kennis van groen erfgoed. 

Natascha Lensvelt 

met een nieuwe invulling van een bestaande border binnen een  historische 
tuin of park? Bijvoorbeeld als de eigenaar graag een meer eigentijdse 
 beplanting met siergrassen wil. Natascha: “Dit wordt per casus  bekeken. Het 
is altijd maatwerk.” Meestal is een moderne border, bijvoorbeeld van Piet 
Oudolf, wel in te passen. Ook het aanpassen van de vorm of plek van een 
border wordt van geval tot geval beoordeeld. “Als de oorspronkelijk ontwor-
pen vorm een reactie is op de gevel van het huis of als de tuinaanleg nog in 
authentieke staat is, dan is aanpassen niet altijd wenselijk. Vaak kun je een 
eigenaar met goede argumenten wel overtuigen. Een volledige reconstructie 
van een bepaalde periode vormt niet het doel van een restauratie. Een histo-
rische tuin is als het ware een levend monument: telkens wordt een nieuwe 
tijdslaag toegevoegd. Die gelaagdheid kan veel vertellen over de ontwikke-
ling van de tuin zelf, maar ook  bredere maatschappelijke ontwikkelingen 
weerspiegelen.”
Neem bijvoorbeeld de veranderende omgang met het gazon. “Een gazon 
als een biljartlaken was lange tijd een ideaal, maar  voorafgaand aan de alge-
mene toepassing van de grasmaaier rond 1900 was dit heel anders. Omdat 
de zeis het gangbare maaigereedschap was en het gras een bepaalde lengte 
moet hebben om het met de zeis te kunnen maaien, werd het gazon als hooi-

professional met een passie   voor groen erfgoed
land beheerd. Dat geeft een heel ander beeld dan 
een biljartlaken. Tegenwoordig is hierin weer een 
omslag te zien naar een meer natuurlijke beplan-
ting. Enerzijds wellicht ingegeven door de beper-
king van de SIM (Subsidie Instandhouding Monu-
menten) voor dagelijks onderhoud van groen en 
anderzijds door de  maatschappelijke vraag naar 
een meer duurzame en ecologische inrichting.” 

Pleidooi voor heesters
Tot slot merkt Natascha in haar werk voor de RCE 
dat het beheer van openbare parken door bezuini-
gingen onder druk staat.  “Als gevolg hiervan zijn 
bloemperken leeggehaald en ingezaaid met gras. 
Dat kan de oorspronkelijke structuur van een 
park aantasten. Als er dan toch bezuinigd moet 
 worden, kies dan liever voor een (makkelijke) hees-
ter,  zodat in ieder geval de vorm en locatie van het 
perk  blijven bestaan en de structuur van het park 
beter bewaard blijft”, zegt Natascha. Waarmee 
ze meteen een lans wil breken voor het  behoud 
van de ‘tussenlaag’ van heesters in parken. Deze 
wordt steeds vaker verwijderd. Hier ligt weer een 
 volgende taak voor Natascha in voorlichting en 
 advies, wellicht in samenwerking met de NTs.  

Het Enzerinck Vorden met moderne border (Piet Oudolf ). Fotografie: Natascha Lensvelt

Tekst: Lara de Graaf, landschapsarchitect bnt
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- hermannshof -- kasteel de haar -

Nu
Deze zomer viert Kasteel de Haar de afronding 
van de parkrestauratie. Gastconservator en 
Copijnkenner Mariëtte Kamphuis bedacht 
het programma Groene Weelde, waarin de 
samenhang tussen kasteel en park op natuurlijke 
wijze is teruggebracht. Net als vroeger zijn in de 
kamers arrangementen te vinden van bloemen 
en groen uit het eigen park. Kunstenaar-florist 
Denise Collignon maakte een bal masqué waarbij 
de metamorfose tussen mens, dier en plant een 
rol speelt. Landschapsarchitect Adriaan Geuze 
maakte een nieuw ontwerp voor de Romeinse 
tuin, mede gebaseerd op aquarellen van Copijn, 
met een prachtige balans tussen oud en modern.

Toen
Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt 
verleende in 1891 architect Pierre Cuypers en 
landschapsarchitect Hendrik Copijn de opdracht 
om de kasteelruïne en het omringende landschap 
te herontwerpen. In krap dertig jaar verrees 
een imposant kasteel in middeleeuwse trant 
met tuinen en een uitgestrekt landschapspark. 
Kasteel en tuin vormden een eenheid: een 
Gesamtkunstwerk. 
Hendrik Copijn veranderde het vlakke landschap 
ingrijpend. Hij legde immense waterpartijen aan 
met eilandjes, schiereilandjes, bruggen en geva-
rieerde oevers. De vrijgekomen aarde gebruikte 
hij om reliëf aan te brengen. Vlak bij het kasteel 
 kwamen onder meer geometrische tuinen en een 

Groene Weelde in Kasteel de Haar

De Romeinse tuin.Tekst: Anne Wolff

Fotografie: Kasteel de Haar

Het park van Kasteel de 

Haar sprankelt na tien jaar 

restauratie, herontwerp en 

renovatie. Tijdens Groene 

Weelde smelten park en 

kasteel samen zoals het 

eens bedoeld was.

Bezoekersinformatie
Kasteel de Haar
Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens
Zie voor het programma: www.kasteeldehaar.nl

wintertuin. Het kasteel ligt te midden van de grote 
vijverpartijen en gazons als een spin in een web 
van zichtlijnen. Tijdens de aanleg  konden vak-
genoten De Haar bezoeken. Zij schreven al in 1903 
(in Het Nederlandsche Tuinbouwblad  Sempervirens) 
over “de grootsche aanleg van den heer Copijn 
[die] ieders verwachting [overtrof ] vooral toen 
men de vergezichten vanuit het  kasteel kon gade-
slaan”. 

Mede onder economische druk vereenvoudigden 
in de loop der tijd het park en de tuinen. De 
moestuin, wintertuin en kassen verdwenen en 
in het zuidelijke parkdeel werd een golfbaan 
aangelegd. Ook de soortenrijkdom van park en 
tuin liep beduidend terug. In 1990 keerde het 
tij en werd ingezet op restauratie, herontwerp 
en renovatie. Landschapsarchitect Michael van 
Gessel herstelde tussen 2000 en 2016 het park 
in oude luister.

Nu
Net als in 1903 kunt u de oude en nieuwe ver-
gezichten tijdens Groene Weelde vanaf de tweede 
verdieping bekijken en overtreft ‘de grootsche 
aanleg’ misschien ook uw verwachting.

Hermannshof: inspirerende  
voorbeelden van natuurlijk tuinieren
Het concept ‘prairietuin’ past in deze tijd, waarin 
mensen minder tijd hebben om te tuinieren in 
combinatie met intensievere droge en nattere 
periodes. De bekendste pleitbezorger voor de 
natuurlijke tuin is tuinarchitect Piet Oudolf, 
trendsetter van het ‘natuurlijke tuinieren’. 

Tekst: Marian Lenshoek

Fotografie: Immanuel Giel

In zijn ontwerpen staat niet kleur centraal, maar 
juist de structuur van de plant. Het uitgangspunt 
is dat een tuin vier seizoenen lang interessant 
moet zijn. Zijn tuinen zien eruit als natuurlijke 
landschappen die het hele jaar door voortdurend 
veranderen. Juist die combinatie spreekt veel 
mensen sterk aan. Het ‘natuurlijke tuinieren’ of 
‘prairietuinieren’ is sindsdien aan een opmars be-
zig, vooral in de publieke ruimte – met wisselend 
succes.
Piet Oudolf verdiepte zich in de eigenschappen van 
planten en hoe ze zich ontwikkelen. Belangrijke 
inspiratiebronnen bij zijn plantenkeuze zijn 
buitenlandse ontwerpers en kwekers zoals Beth 
Chatto in Engeland en Ernst Pagels en Karl 
Foerster in Duitsland. 

Trendsetter
Wat veel indruk op Oudolf maakte, was de 2,2 
hectare grote Hermannshof in Weinheim in 
Zuidwest-Duitsland, die hij in 2003 bezocht. 
De Hermannshof is sinds de jaren tachtig 
internationaal trendsetter voor nieuwe 
ontwikkelingen in het tuinieren, vooral de 
natuurlijke beplantingsstijlen. Veel pionierswerk 
is verricht door beheerder Cassian Schmidt, die 
zich liet inspireren door het Noord-Amerikaanse 
prairielandschap: graslanden vol vaste planten 
die vier seizoenen lang een afwisselend beeld 
laten zien.

Weinig onderhoud
Al honderd jaar lang wordt in Hermannshof 
op wetenschappelijke wijze geëxperimenteerd 
met plantencombinaties. Een internationale 
doorbraak volgde in de jaren tachtig onder leiding 
van Hans Luz, die zich toelegde op ecologische 

beplanting. Luz experimenteerde met robuuste 
wilde plantensoorten uit droge Amerikaanse 
prairiegebieden die zich aanpassen aan 
uiteenlopende omstandigheden. Hermannshof 
beschikt sindsdien over prachtige natuurlijke 
tuinen met plantencombinaties die weinig 
onderhoud vragen, afwisselend bloeien en per 
seizoen een andere sfeer creëren.

Veel – ook Nederlandse – tuinontwerpers 
laten zich inspireren door het werk van de 
Hermannshof. Dat heeft inmiddels op grote 
schaal geleid tot meer natuurlijk aandoende 
beplantingsplannen voor openbaar groen. Niet 
alleen wat betreft plantenkeuze; meer dan ooit 
houdt het ontwerp rekening met de positieve 
manier waarop veel gebruikers van de openbare 
ruimte de beplanting ervaren. Een interessante 
ontwikkeling, die mensen dichter bij planten en 
tuinenbeleving brengt.

Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof
Babostraße 5, 69469 Weinheim, Duitsland
De tuin is het hele jaar geopend: in de zomer iedere dag, in de winter van 
maandag tot en met vrijdag. De tuin is dicht van 24 december tot en met 
6 januari en op feestdagen. Toegang is gratis. 
Website: http://sichtungsgarten-hermannshof.de
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^  Sfeerbeelden van de tuin 
van Hermannshof in 
Weinheim, Duitsland.
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- open tuinen commissie -

What’s in a name
Bloemenweide, meadow garden of prairietuin

Bij mijn eerste tuin in het dorpje Engelum,  onder 
de rook van Leeuwarden, liet ik mij  inspireren 
door de beplantingsstijl van de ‘Dutch Wave’. De 
‘natuurlijke’ uitstraling was een van de  aspecten 
die mij erg aanspraken. Het gebruik van gras-
sen is hierbij essentieel voor mij.  Grassen geven 
een tuin een  natuurlijke en rustige  uitstraling. 

Bloemenweide
Met de opgedane ervaring in mijn eerste tuin, 
die inmiddels ‘Jakobstuin’ was gaan heten, 
ben ik aan de slag gegaan met mijn tweede. 
De eerste tuin was nog vrij traditioneel van op-
zet: een grasveld met borders eromheen. Dat 
moest anders in de huidige tuin in Jistrum. Bij 
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Perennial meadow
Door de vele prairieplanten ligt de benaming 
‘prairietuin’ misschien voor de hand, maar mijn 
voorkeur gaat uit naar ‘vasteplantenweide’ of 
 perennial meadow. Er zijn in de loop der jaren 
heel wat benamingen voor deze tuinstijl ont-
staan,  zoals prairiestijltuin, meadow garden of 
new perennial style. What’s in a name. Eén ding 
is zeker: er is een tuin ontstaan met een geheel 
eigen karakter. 

het ontwerpen had ik een aantal uitgangspunten.  
Ik wilde een tuin met een open karakter en er 
moesten ‘natuurlijk’ veel grassen in. Je moest 
eroverheen kunnen kijken en erdoorheen kun-
nen lopen, zodat je in contact kunt komen met 
de planten. Alsof je door een bloemenweide wan-
delt. De plattegrond van de tuin is simpel en be-
staat uit acht grote vakken met in het midden een 
licht slingerend pad, de hoofdas. Deze as is een 
belangrijke zichtlijn vanuit het huis. 

Prairieplanten
In de tuin vind je veel planten van de Noord- 
Amerikaanse prairie. Echinacea, Helenium, 
 Agastache, Veronicastrum, Liatris en grassen als 
 Sporobolus heterolepis, Nassella tenuissima en 
Panicum  hebben een hoofdrol. Verder staan 
er planten uit andere continenten die in deze 
 omstandigheden kunnen groeien. Bijvoorbeeld 
uit Europa  Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foer-
ster’ en Perovskia uit Centraal-Azië. Ook voor 
 eenjarigen als Leonotis en Cleome is er een plek. 

Mijn eerste stukje grond, mijn eerste tuin. Na een verhuizing van de stad naar het 
platteland, ruim twintig jaar geleden, zette ik hier de eerste stappen in het tuinieren 
met vaste planten en grassen. Ooit had ik wel een schooltuintje met radijsjes en sla, 
maar een ‘echte’ tuin maken, dat was van een heel andere orde.

Tekst en fotografie: Jaap de Vries

De tuin is geopend in juli, augustus en september. 
Zie www.jakobstuin.nl voor actuele openingstijden. 
Voor donateurs is de tuin gratis toegankelijk op zondag 
3 september van 12 tot 17 uur. Groepen van 10 tot 25 personen 
op afspraak. Entree € 3,50.

Jakobstuin in Jistrum (Friesland), van Jaap de Vries 
Tillewei 21, 9258 GP  Jistrum. Tel. 0512-843667 
E-mail: info@decoulisse.nl.  
Tuin nummer 35 in de Open Tuinengids

 Zicht over de vasteplantenweide ofwel perennial meadow. Rechts Helianthus ‘Lemon Queen’. In het midden 
Verbena bonariensis. Witte pluimen: Calamagrostis brachytricha. Het hoge ijle gras is Andropogon gerardii.

Pennisetum macrourum in avondlicht.

Calamagrostis brachytricha in een bed van Nassella tenuissima 
(blond gras). Gele bloemen Rudbeckia ‘Goldsturm’. Zachte gele 
schermen Solidago ‘Loysder Crown’.

Herfstsfeer waarbij de grassen als lichtvangers een belangrijke 
rol spelen. Het hoofdpad is een belangrijke zichtas. Links voor 
Veronicastrum ‘Apollo’.

Nassella tenuissima zorgt voor textuur. Oranje bloemen: Rudbeckia hirta ‘Autumn Colors’.
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Bedreigd groen erfgoed, wees er vroeg bij!

De Monumentencommissie probeert door adviezen, overleg met overheden en zo nodig het voeren 
van procedures een bijdrage te leveren aan het beschermen van historische tuinen, parken en 
landschappen. Ons groen erfgoed wordt op tal van manieren bedreigd. Daarom is waakzaamheid bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geboden. Om echt invloed uit te kunnen oefenen is het belangrijk 
dat de Nederlandse Tuinenstichting zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming wordt betrokken. 
De Omgevingswet biedt hiervoor goede kansen.

Ziekenhuis in de natuur
Een paar voorbeelden. De gemeente Doetinchem wil een nieuw ziekenhuis bouwen midden in een 
historisch waardevol landschap. De Monumentencommissie heeft ervoor gezorgd dat bij de inspraak 
het belang van het landschap voor het voetlicht wordt gebracht. Daartoe heeft zij een deskundig 
waardestellend rapport aan de gemeente gestuurd ten behoeve van de verdere besluitvorming. Verder 
maakt de NTs bezwaar tegen het gemak waarmee wordt geconcludeerd dat het voor het welzijn van 
de patiënt nodig is dat het ziekenhuis midden in de natuur wordt gebouwd. Een goede onderbouwing 
hiervoor ontbreekt echter, omdat niet naar alternatieven is gekeken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
een tuin.  

Golfbaan Rolduc
In het waardevolle groene gebied rond de abdij Rolduc, gemeente Kerkrade, wordt een golfbaan gepland. 
En dat terwijl er in de omgeving al meer dan tien golfbanen zijn. Door de aanleg wordt belangrijk 
erfgoed bedreigd. Ook hier heeft de Monumentencommissie bij de gemeente aandacht gevraagd voor 
de cultuurhistorische waarde van het gebied. 

Woningen op zichtas
Bij kasteel Nederhorst den Berg is lang geleden de belangrijke zichtas 
doorbroken door een boerenschuur op een verkeerde plaats te bouwen. De 
schuur wordt verplaatst, maar de gemeente wil nu woningen in de zichtas 
bouwen. Het bestuur van de stichting die eigenaar is van het kasteel wil 
woningbouw op die plek voorkomen. De Monumentencommissie helpt bij 
de procedure met de gemeente.

Late betrokkenheid
Deze voorbeelden hebben gemeen dat de NTs pas betrokken werd nadat er 
al belangrijke stappen waren gezet. Zo heeft de gemeente Doetinchem al 
jaren geleden afspraken gemaakt met het ziekenhuis over de plaats voor de 
nieuwbouw. Dan is het moeilijk om nog invloed uit te kunnen oefenen. De 
belangen van verschillende partijen zijn dikwijls te groot geworden om het 
proces nog bijgestuurd te krijgen. Gelukkig heeft de Monumentencommissie 
goede ‘ogen en oren’ in het land dankzij onze adviseurs in alle provincies. 
Maar ook onze donateurs zijn belangrijk! Zij weten het beste wat er in hun 
omgeving speelt. 

Nieuwe Omgevingswet
De regering werkt aan een Omgevingswet waarin nieuwe regels voor 
bescherming en gebruik van de leefomgeving worden samengebracht. 
Deze wet vervangt veel bestaande regels, zoals de Wet op de ruimtelijke 
ordening en delen van de Erfgoedwet. Volgens de huidige planning wordt 
de nieuwe wetgeving in 2019 van kracht. Gemeenten en provincies moeten 
op grond van de nieuwe wet een omgevingsvisie maken, een strategische 

langetermijnvisie voor de gehele leefomgeving. 
Deze omgevingsvisie bevat de samenhang 
tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, 
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel 
erfgoed. Daarnaast moet elke gemeente een 
omgevingsplan maken dat in de plaats komt 
van de bestaande bestemmingsplannen. In het 
omgevingsplan stelt de gemeente regels over het 
gebruik van de leefomgeving. 

Bedreigd erfgoed melden via website
Het is belangrijk dat het groene erfgoed in zowel 
de omgevingsvisie als het omgevingsplan een 
goede plek krijgt. De Monumentencommissie 
probeert hier een bijdrage aan te leveren, maar 
dit kan niet zonder de hulp van onze donateurs. 
De komende jaren wordt in alle gemeenten 
en provincies gewerkt aan nieuwe regelgeving 
voor de leefomgeving. Het is van belang 
ontwikkelingen die ons groene erfgoed bedreigen 
zo vroeg mogelijk te signaleren. De donateurs 
van de Nederlandse Tuinenstichting zijn hierbij 
belangrijk als ‘ogen en oren’. Hoe eerder u contact 
met ons opneemt (kijk hiervoor op de website), 
des te beter kunnen wij u van dienst zijn.

Abdij Rolduc in Kerkrade. 
Foto: Leonie Curvers

Kasteel Nederhorst 
met zichtlijn. De 
schuur linksboven 
wordt verplaatst. 
Afbeelding: 
Harmine Wolters 
Stichting

Tekst: Paul Smeets
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Tekst: Michiel Plomp 

Fotografie: Bert Vermeijden

op zoek naar de anglo-dutch garden
nts-reis naar engeland in juni 2018

Engeland is het mekka voor elke tuinliefhebber. Wie heeft er niet met de gele gids van het National 
Garden Scheme op het dashboard door Engeland gereden? De verfijnde tuinkunst zit de Engelsen in 
het bloed. Maar de basis hiervan is gelegd door Nederlanders in de 17e eeuw. 

 
In 1688 werd onze stadhouder Willem III – getrouwd met Mary Stuart, dochter van de Engelse koning 
– binnengehaald in Londen als de redder van (het protestante) Engeland, de zogenaamde Glorious 
Revolution. Op allerlei gebieden werd Nederlandse kennis en kunde geïmporteerd. De Republiek der 
Verenigde Nederlanden maakte immers haar Gouden Eeuw door. Die invloed is het duidelijkst te zien 
in de tuinkunst. Zo zijn er in Engeland rond 1700 tal van Dutch gardens aangelegd, vergelijkbaar met 
die van Paleis het Loo.  

Sommige van deze tuinen bestaan nog of zijn gereconstrueerd. Andere zijn nu een landschapspark of 
er liggen Gertrude Jekyll-borders. Maar de Anglo-Dutch garden is een fascinerend fenomeen; zeker een 
reis waard. 

Programma
Het programma van deze 6 à 7 dagen durende reis, die in juni 2018 zal plaatsvinden, is nog onder voor-
behoud. Vanuit Hull rijden we met een luxe touringcar naar het zuiden. Bijzondere huizen en tuinen uit 
de tijd van William en Mary zijn het sprookjesachtige Chatsworth, Westbury Court met een Hollandse 
watertuin, Dyrham Park, een hertenkamp met Nederlandse tuinaanleg, en het puur 17e-eeuwse Ham 
House. In Londen bezoeken we Hampton Court, waar een deel van de tuin direct van William en Mary 
zelf stamt, en Kensington, waar de Privy Garden (‘verborgen’ tuin) recentelijk in oude glorie is hersteld. 

Medio oktober staat het programma met de prijs op de website van de NTs en vanaf 1 december kunt  
u zich definitief opgeven via de website van Garden Tours: www.gardentours.nl.

Haddon Hall Hampton Court Hampton Court

Ham House GardenHaddon Hall

verslag excursie naar steyl en neer op 1 juli 2017 
missie en passie met een groen accent

De start was in Steyl, het kloosterdorp dat op de Wereld-
erf goedlijst van de Unesco staat. De prachtig aan de Maas 
gelegen botanische tuin de Jochumhof omvat niet alleen 
een grote verzameling vooral exotische planten die door de 
paters van hun missieposten meegenomen zijn, maar ook 
een oude parktuin uit de 18e eeuw met bijzondere bomen 
zoals Pterocarya fraxinifolia, Koelreuteria paniculata, Davidia 
involucrata, Ginkgo biloba ‘Horizontalis’ en Vitex agnus-castus. 
Vooral de toelichtingen en verhalen rondom de toegedichte of 
werkelijke betekenis van deze bomen waren verrassend. Omdat 
ook de deelnemers deskundig waren, ontstond er een levendige 
discussie. 
 
Kloostertuinen
Na de lunch volgden we de voetsporen van Arnold Janssen, de 
stichter van het missiehuis (1875) en het klooster van de Die-
naressen van de Heilige Geest. In de kloostertuinen verlegden 
de gesprekken zich van soortenkennis naar architectuur en 
de achterliggende gedachten. Wat wilden de kloosterlingen 
uitdrukken, hoe kan de tuin ondersteunen om de aandacht 
naar binnen te keren en wat is daarvan nu nog ‘beleefbaar’? 
Kernbegrippen waren voor de stichter het tegemoetkomen aan 
de behoeften van lichaam en geest en het creëren van saam-
horigheid. Daarom is er van meet af aan veel aandacht geweest 
voor de aanleg: met moestuinen, sportvelden, boompartijen 
(‘groene kathedralen’), calvariebergen, bezinningsgrotjes, 
 staties langs de wandelpaden en een zeer fraai kerkhof. Alles 
met veel liefde door vrijwilligers onderhouden.
 
Missie en passie
’s Middags verplaatste de groep zich naar Merrigum in Neer, 
waar onder meer een prachtige collectie Australische (kuip-)
planten te zien was – de grootste buiten Australië – met vele 
soorten als Banksia, Grevillea, Callistemon en Eucalyptus, naast 
een goed onderhouden en mooie tuin en arboretum. De passie 
van de stichter, respectievelijk beheerders, vrijwilligers en 
tuineigenaren was inmiddels overgeslagen op de deelnemers 
en leidde tot een gevoel van saamhorigheid, resulterend in het 
uitwisselen van kaartjes om elkaars tuinen te bezoeken. Deze 
excursie genaamd Missie en Passie deed zijn naam eer aan.  
De tuinen zijn de moeite van een bezoek waard!

De weersvoorspelling was niet best, maar de werkelijkheid viel 
erg mee. De licht vochtige lucht gaf extra glans en diepgang 
aan de kleuren in de bezochte tuinen en parken. 

Tekst: Marjorie Gisolf-Smit en Ellen Witteveen

Fotografie: Dieneke Onderdelinden en Johanna Karssen

Bloemenweelde in de botanische tuin.  

Bloemenmozaïek in het Paterspark, het oudste deel 
van de botanische tuin. 

In dit deel van de kloostertuin waan je je in een 
groene kathedraal. 

De begraafplaats in de kloostertuin. 
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GEEF MEER OM

GROEN!
STEUN DE NTs VIA EEN PERIODIEKE SCHENKING

Het in stand houden van bijzondere tuinen en parken 
is hard nodig, nu en in de toekomst. Daarom doen onze 
donateurs al jarenlang een gift aan de Nederlandse 
Tuinenstichting. De Belastingdienst maakt het nu heel 
eenvoudig om via een periodieke (jaarlijkse) schenking tot 
tweemaal zoveel geld aan de Nederlandse Tuinenstichting 
te doneren, terwijl het u toch niets extra kost! Wie wil dit 
nu niet?

MEER SCHENKEN VIA BELASTINGVOORDEEL
U hoeft nu geen notariële akte meer te laten opmaken. 
Maak zoals zovelen gebruik van de nieuwe regeling en 
zet uw huidige jaarlijkse donatie om in een periodieke 
schenking voor minimaal 5 jaar. Dat kan snel en eenvoudig 
via onze website. 

MEER WETEN?   

Uitgebreide informatie vindt u op onze website.
Voor al uw vragen over periodiek schenken en fiscale 
voordelen kunt u contact opnemen met ons bureau op 
020  623 50 58, info@tuinenstichting.nl.

GEEF MEER OM GROEN WWW.TUINENSTICHTING.NL

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

- recensies -

Mijn Tuin is een Parkeerplaats 
en andere Design Dilemma’s

Teks: Éva Kovács
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Of je nu worstelt met een probleem of op zoek bent naar inspiratie, dit is 
een boek vol verrassende ideeën. De titel van de Nederlandse vertaling is 
onhandig; Oplossingen voor uw ontwerpdilemma’s was pakkender geweest. 
Eenmaal begonnen blijf je erin bladeren. Het boek leest gemakkelijk en 
geeft ongecompliceerde antwoorden, tips en ideeën voor wie met bepaalde 
vragen worstelt of tegen problemen aanloopt die onoplosbaar lijken. Met dit 
boek wordt keuzes maken stukken makkelijker. 

De dilemma’s zijn overzichtelijk ingedeeld op 66 dubbele pagina’s. Per 
dilemma is er één bladzijde met tekst en één met inspirerende foto’s. De 
onderwerpen ‘Ik zou graag een wilde tuin willen’ met een ontwerpconcepttip 
en ‘Zijn weitjes lastig?’ passen perfect binnen het thema van dit Tuinjournaal. 
Actuele vragen zoals ‘Wat kan ik planten in plaats van buxus?’ komen ook 
aan bod. Voor landelijke tuiniers kunnen onderwerpen als ‘Maken kippen 
mijn tuin kapot?’ en ‘Ik wil een boomgaard zonder al dat fruit’ misschien net 
dat laatste zetje geven om hun eigen dilemma op te lossen. 

Mijn Tuin is een Parkeerplaats en andere Design Dilemma’s 
Auteur: Kendra Wilson, Uitgeverij THOTH, Bussum 2017 
144 pagina’s, prijs € 16,95 
ISBN 978 90 6868 727 9



bereik uw doelgroep 
via acties op maat

toon ‘groene’ 
betrokkenheid

door steun aan missie nts

bedrijfsdonateur
worden?

promoot uw bedrijf
via diverse nts-media

meer informatie over het bedrijfsdonateurschap:
www.tuinenstichting.nl; info@tuinenstichting.nl


