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Voorwoord

Als u dit leest, is het alweer bijna herfst. Een tijd van afscheid in de natuur. 
De bomen laten hun blaadjes los en teren een beetje in, om in de lente weer 
nieuw groen te laten verschijnen. Nog een beetje afscheid: dit nummer van 
het Tuinjournaal is ook het laatste nummer met mij als hoofdredacteur en 
ook eindredacteur Marian van Agt gaat het Tuinjournaal verlaten. 

De artikelen in het Tuinjournaal vertellen over manieren om ‘groenkennis’ te 
behouden. En het nummer dat nu voor u ligt, heeft dit zelfs als thema. Op 
allerlei manieren bekeken we als redactie wat er in Nederland gebeurt om 
die kennis te bewaren.

Zo is er ‘historische restauratie’: hoe behoud je oorspronkelijke elementen 
in historische buitenplaatsen en parken, maar ook in particuliere tuinen 
(renovatie). En hoe breng je zo veel mogelijk structuurbepalende elementen 
terug (reconstructie)? Een praktijkcasus waarover u kunt lezen, is de tuin 
van buitenplaats Beeckestein. Wij stelden ook de vraag hoe groendocenten 
hun leerlingen onderwijzen over te behouden groenkennis. Speciale 
collecties zeldzame (groene) boeken, kaarten, prenten en tekeningen 
worden bewaard door Wageningen University & Research.

De 95 collectiehouders in Nederland beheren elk een bijzondere 
plantengroep. Door zo veel mogelijk varianten te kweken behouden zij 
een plantenras voor de toekomst. Het zijn als het ware levende data- en 
genenbanken. Verder kunt u nog lezen over de werkzaamheden van het 
Gilde van Tuinbazen op historische locaties met monumentaal groen in een 
interview met Hennes Claassen van Berbice. En tuinbaas Henk Broers van 
Hofwijck vertelt over tuinieren in de geest van Huygens. Ook bezochten we 
het G.J. van Heekpark in Enschede, dat dit jaar honderd jaar bestaat.

Verder natuurlijk weer aandacht voor de waardevolle activiteiten van onze 
excursie-, monumenten- en opentuinencommissie. Ten slotte wil ik iedereen 
hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking die ik heb ervaren bij het 
maken van dit magazine. 

Vriendelijke groet,
Leonore Pulleman
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De jaarlijkse donatie voor particulieren bedraagt minimaal € 47 (buitenland € 50). Vijf 
jaar donateurschap: € 188, dus 1 jaar gratis (buitenland € 200). Junior/student € 30 per 
jaar (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.

Menkemaborg, Uithuizen. Tuin nr. 17 in de 
Open Tuinen Gids 2018

Anks Tuin, Soest. Tuin nr. 197 in de 
Open Tuinen Gids 2018

Tuinen de Roode Hoeve, Nijbroek. Tuin 
nr. 147 in de Open Tuinen Gids 2018

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft 

naar de instandhouding 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 twee 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 @Tuinenstichting op Twitter, of  ‘like’ de 

Tuinenstichtingpagina op Facebook.
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Tuinieren in de geest van Huygens
Henk Boers is hortulanus, ofwel tuinbaas van buitenplaats Hofwijck, 
een bijzonder complex. Hofwijck is ontworpen en aangelegd door 
eigenaar Constantijn Huygens, met inbreng van vele grote namen uit 
zijn tijd. 
Marc Peters

Van Heekpark in Enschede bestaat 100 jaar
Enschede heeft twee parken die geschonken zijn door de invloedrijke 
textielfabrikantenfamilie Van Heek: het Volkspark, ontworpen door 
Dirk Wattez, en het G.J. van Heekpark van Pieter Wattez. Een groen 
rijksmonument met nog altijd de nadruk op sport, spel en aangenaam 
verpozen. 
Valerie Blussé

 
Een duik in de Speciale Collecties van Wageningen 
University & Research
Letterlijk onder de voeten van de studenten bevindt zich een bijzondere 
verzameling zeldzame boeken, kaarten, prenten en tekeningen over 
planten, tuinen en landschap: de Speciale Collecties van Wageningen 
University & Research. 
Lara de Graaf

Frissestyn en Burghmalsen
Twee bijzondere buitenplaatsen in de Betuwe. De een al vijf generaties 
in de familie, de ander net tien jaar oud.
Josephine Cadovius, Sophie Wessels en Michiel Plomp

Protest tegen appartementen bij rijksmonument Klein Toornvliet
De gemeente Groningen heeft vergunning verleend om acht 
appartementen te bouwen in de tuin van villa Klein Toornvliet. Het 
karakter van de bijzondere tuin en het zicht op de monumentale 
achtergevel van de villa dreigen hiermee verloren te gaan.
Hanny van der Heide en Stieneke van der Wal

Heesterlust, bomen en heesters in de hoofdrol 
Ank van Peski-van Rossem: “In 1968 begon ik met het opkweken van 
stekgoed,  later vooral bijzondere heesters voor de verkoop. Toen het on-
kruid mij boven het hoofd begon te groeien stopte ik met de kwekerij en 
maakte een ontwerp. Daarmee kreeg ik in 2004 voor het eerst een tuin!”
Julia Voskuil

Grachtentuin Els Proost bij FOAM gerenoveerd 
Els Proost: “Het is voor een tuinarchitect een feestje om een oude 
tuin van eigen hand 24 jaar later te mogen restaureren.”   
Carien van Boxtel

Opknappen of leeghalen? 
Verjonging en herstel horen bij goed tuinbeheer. En keuzes maken: wel 
of niet vervangen van weggevallen gewassen, wel of niet rooien wat on-
gewenst is. Helaas weet de eigenaar van een particuliere tuin niet altijd 
precies wat waardevol is om te behouden en hoe je dat dan doet.
Éva Kovács 

Kenniscentrum van verleden en heden
Bij historische tuinen is vaak het dilemma: renoveren of reconstrueren? 
Historische kaarten, prenten, plattegronden en soms ook 
beschrijvingen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Kennis van 
tuinarchitectuurgeschiedenis en van hedendaags groenmanagement is 
hierbij onontbeerlijk. 
Éva Kovács

 
Hovenierstudenten leren en werken op landgoed Calorama
Henk van Duijn liep met verbazing rond op landgoed Calorama. 
“Als docent groene ruimte bij Wellantcollege mbo Rijnsburg zag ik 
mogelijkheden om hier hoveniers in de praktijk op te leiden.” 
Henk van Duijn

Nederlandse Planten Collecties: levende bibliotheek voor 
namen en genen
Jaarlijks komen er nieuwe cultivars bij. De Nederlandse Planten 
Collecties dienen als levende data- en genenbanken om ons 
plantensortiment zuiver te houden en de biodiversiteit te bevorderen.
Marc Peters

Gilde van Tuinbazen, veelzijdig vakmanschap als missie
Leden van het Gilde van Tuinbazen werken op historische locaties 
met monumentaal groen. Het kunnen landgoederen of buitenplaatsen 
zijn, tuinen van kastelen of kloosters, maar ook stadsparken, horti, 
arboreta en pineta. Ze beschikken samen over veel specifieke kennis 
en ervaring.
Julia Voskuil

Het Loo ‘buiten de perken’
Rendez-vous aux Jardins
NTs partner De Erfgoedstem
Ambassadeurs gezocht
Steenbreek-inspiratiedag
Goede Doelen Nederland
Nationale Groendag
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NTs-nieuws

Rendez-vous aux Jardins
Samen met de RCE, het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Botanische 
Tuinen, Paleis het Loo en de sKBL heeft de Nederlandse Tuinenstichting 
begin juni het eerste landelijke tuinfestival Rendez-vous aux Jardins/
Tot ziens in de Tuin gehouden. Na de feestelijke opening in de Hortus in 
Amsterdam door de bekende tuinauteur en ontwerpster Modeste Herwig 
openden tegen de honderd historische en moderne tuinen, dierentuinen, 
botanische tuinen en bijzondere kwekerijen een weekend lang hun deuren. 
Er waren onder meer exposities en concerten, speciale kinderprogramma’s 
en avondpicknicks. In Frankrijk is het festival Rendez-vous aux Jardins, 
georganiseerd door het Franse ministerie van Cultuur, al 16 jaar een begrip. 
De NTs en RCE zijn in overleg om ook in 2019 een editie te organiseren.

Paleis Het Loo gaat ‘buiten de perken’ tijdens September Tuinmaand

Nederlandse Tuinenstichting partner 
van De Erfgoedstem 
De Erfgoedstem is het online nieuwsplatform voor en door de 
Nederlandse erfgoedsector met als doelstelling: zichtbaar maken waar 
erfgoedorganisaties mee bezig zijn. Het brede netwerk van de Erfgoedstem 
gaat in belangrijke mate bijdragen aan onze externe naamsbekendheid 
als serieuze groene erfgoedorganisatie. Bovendien hebben we met de 
samenstellers afgesproken dat er (nog) meer aandacht gaat komen voor 
groen erfgoed en in het bijzonder onze activiteiten op het gebied van 
bescherming en kennisoverdracht. Meer weten of abonnee worden van de 
gratis nieuwsbrief? Kijk op erfgoedstem.nl.

Nationale Groendag 20 september
Op 20 september 2018 organiseren de gemeente Den Haag, Entente Florale 
Nederland en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag, gericht op 
professionals die in de openbare ruimte werkzaam zijn. Het thema van dit 
jaar is ‘Veerkrachtige Groene Stad: verduurzamen, verdichten en vergroenen’. 
Ook wordt de winnaar van de Steenbreektrofee bekendgemaakt. In de jury: 
vicevoorzitter van de NTs Carien van Boxtel. 

Steenbreek-inspiratiedag
Op 13 juni was de Nederlandse Tuinenstichting 
te gast bij Operatie Steenbreek op haar 
inspiratiedag in ‘European Green Capital 2018’ 
Nijmegen. Vanwege de samenwerking die NTs 
onlangs is gestart met Operatie Steenbreek 
konden we hier onze activiteiten en vooral 
Sociaal Tuinieren onder de aandacht brengen. Er 
waren woningcorporaties, gemeenteambtenaren 
en andere geïnteresseerden die deze groene 
stadsprojecten van de grond kunnen tillen 
en er werd informatie uitgewisseld over de 
praktische zaken. Gedragsexpert Mirjam van 
Huizen van bureau Shift gaf een presentatie 
over de belangrijkste factoren die ervoor zorgen 
dat mensen in beweging komen en hun gedrag 
aanpassen bij klimaatveranderingen. De NTs 
heeft tijdens deze dag interessante contacten 
opgedaan om Sociaal Tuinieren verder in 
Nederland uit te rollen. 
Meer informatie: operatiesteenbreek.nl.

NTs wordt aspirant-lid van 

Goede Doelen Nederland

Er is binnen de Nederlandse Tuinenstichting 
steeds meer behoefte aan professionele 
ondersteuning op het gebied van het 
onderhouden van ons vrijwilligers- en 
relatienetwerk, IT, fiscaliteiten, privacy en pr. 
Reden voor het bestuur om aspirant-lid te 
worden van de brancheorganisatie Goede Doelen 
Nederland. Een van de eerste actiepunten is onze 
donateurs- en financiële administratie efficiënter 
te maken, zodat er op het bureau meer ruimte 
komt voor het ondersteunen van de vrijwilligers 
en de pr. Goede Doelen Nederland kan ons 
daarbij ondersteunen. De NTs zet hierdoor ook 
de stap naar het keurmerk ‘Erkend Goed Doel’, 
hetgeen bijdraagt aan onze herkenbaarheid en 
betrouwbaarheid.  

Ambassadeurs gezocht

De Nederlandse Tuinenstichting is aanwezig 
op tuingerelateerde beurzen, studiedagen en 
evenementen waar we tuiniers, tuingenieters en 
tuinprofessionals laten zien dat we opkomen 
voor bedreigd groen erfgoed en tuinbezoek, 
om zo groene kennis en passie over te dragen. 
Wilt u de NTs vertegenwoordigen in onze stand 
of een presentatie geven? Kent u geschikte 
evenementen? Laat het ons weten! 
Mail naar moniquevanwegen@tuinenstichting.nl. 

Steenbreektrofee

Poster Rendez-vous aux Jardins: Carien van Boxtel.

De tuinen van Paleis Het Loo zijn in september te bezichtigen op 
plaatsen die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Op donderdagen 
en vrijdagen worden bezoekers ‘buiten de perken’ meegenomen om 
samen met de tuinconservator of tuinbaas de Floriskas en de kwekerij te 
bezichtigen. In de Pompenkelder is te zien hoe de fonteinen werken en 
bij de stallen demonstreren de bloemisten van Paleis Het Loo hoe een 
koninklijk boeket wordt geschikt. 
De tuinrondleidingen staan in het teken van het smakelijke thema ‘Een 
tuin om op te eten!’. Op alle dagen is het dak via een buitenlift toegankelijk 
voor een koninklijk uitzicht op de paleistuinen. Het laatste weekend van 
September Tuinmaand (29 en 30 september) wordt feestelijk afgesloten 
met muziek en een kleine tuinbeurs. De Nederlandse Tuinenstichting is dan 
aanwezig met een stand. 
Kijk voor het volledige programma op paleishetloo.nl/zien-doen/tuinmaand. 

Bureau NTs

Het bureau van 
de Nederlandse 
Tuinenstichting heeft 
een nieuwe bezetting. 
Hoofd bureau is 
Monique van Wegen 
en Anneke Metselaar 
heeft het secretariaat 
op zich genomen. 
Het bureau is op 
maandag, dinsdag 
en woensdag 
tijdens kantooruren 
bereikbaar.
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thema

groenkennis

behouden

•
De meest waardevolle elementen zijn de volwassen houtige gewassen: 
monumentale bomen, botanische rariteiten, lanen en hagen, de groene 
structuurdragers. Gevolgd door andere structuurbepalende elementen zoals 
paden en terrassen, water of bouwwerken. 

Inventarisatie
Het dilemma ‘wat te doen met een tuin op leeftijd’ ontstaat vroeg of laat bij 
alle tuinen. Elke tuin kan waardevolle elementen bezitten. Het startpunt is dan 
ook een grondige inventarisatie. Een kenner inschakelen is geen overbodige 
luxe. Iemand die niet alleen elementen maar ook structuren en zelfs het 
onderliggende concept herkent en kan bepalen of herstel of behoud de moeite 
waard is. Blijft het uitgangspunt het huidige concept, met de ruimtelijke 
structuur en de waardevolle elementen, dan wordt het een renovatie. Alles in 
de oorspronkelijke staat terugbrengen noemen we reconstructie. 
Een oorspronkelijk concept in zijn geheel aanhouden is niet altijd een 
aanrader, hoewel het onderliggende gedachtegoed en de artistieke kracht 
van de schepper van een geslaagde tuin veel respect verdient. Functies en 
beleving van de buitenruimte veranderen echter met de tijd. Ook door de 
toegenomen groenkennis ontstaan nieuwe inzichten en concepten. Actuele 
invalshoeken zoals duurzaamheid, klimaatverandering en ecologische 
verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Trends komen en gaan 
en mensen willen graag eens iets nieuws. Dus blijft de tuin, ook conceptueel 
gezien, een dynamisch fenomeen. 
Een hedendaagse invulling kan een interessante toevoeging zijn bij 
renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de biodiversiteit 
door een stukje strak geschoren gazon minder vaak te maaien of het inzetten 
van de lekkende siervisvijver als regenwaterberging of paddenpoel. 

Nieuwe eigenaar, nieuwe tuin
Bij de aankoop van een woning met een bestaande tuin is de nieuwe 
eigenaar nogal eens geneigd de tuin nietsontziend leeg te ruimen. Soms is 
zo’n drastische stap wel de beste oplossing, maar veel te vaak sneuvelen er 
elementen – vooral waardevolle houtige planten – die niet per se geruimd 
hoeven te worden. Alles is te koop, behalve tijd. Volwassen bomen, met 
een gevestigd microklimaat en de bijbehorende ecologische rijkdom die 
in de loop van vele jaren is ontstaan, kun je niet kopen. Wees zuinig op je 
groenbezit, is mijn raad.
Een verwaarloosde tuin is niet altijd een ramp. Met de kettingzaag kun je 
ook constructief in plaats van destructief ingrijpen. Hagen kunnen worden 
teruggezet of verjongd – wel met beleid – en grote heesters, bomen en 
coniferen kunnen worden opgekroond. Paden en terrassen kun je opnieuw 
bestraten, oude bouwwerken kun je opknappen, zichtlijnen zijn te herstellen. 
Volgroeide planten zorgen meteen voor hoogte en sfeer. Wat wel een probleem 
kan zijn: wortelonkruiden zoals paardenstaart, Japanse duizendknoop, 
kweekgras en zevenblad die zich al verspreid hebben in de tuin. Ze wortelen 
diep of woekeren door de wortelstelsels van andere planten. Uitroeien is het 
devies. Leg geen nieuwe tuin aan voordat deze onkruiden bestreden zijn.
Kennis is onontbeerlijk bij tuinieren en dat geldt zeker bij het opknappen van 
een verouderde, min of meer waardevolle tuin. De verleiding om de tuin snel 
leeg te halen, alles af te voeren en opnieuw te beginnen is soms groot. Ik pleit 
voor een meer genuanceerde benadering en zuinig zijn op wat er al is. Maar 
ik pleit ook voor het vervangen of verwijderen van wat niet meer voldoet of 
overlast bezorgt. Want tuinen zijn plaatsen waar mens en groene rijkdom 
elkaar omhelzen.  Meer kennis over groen is hierbij onontbeerlijk. Tekst en fotografie: Éva Kovács

Opknappen of leeghalen?
Tuinen verouderen. Ook als er regulier onderhoud plaats-

vindt. Verjonging en herstel horen ook bij goed tuinbeheer. 

En keuzes maken: wel of niet vervangen van weggevallen 

gewassen, wel of niet rooien wat ongewenst is. Helaas weet 

de eigenaar van een particuliere tuin niet altijd precies wat 

waardevol is om te behouden en hoe je dat dan doet.

 Deze coniferenhaag, die ooit uitgedund en 
opgekroond werd, geeft nu beslotenheid en 
beschutting zonder het zicht af te sluiten. 
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- kenniscentrum -

thema

groenkennis

behouden

•
Kenniscentrum van 
verleden en heden

Tekst en ontwerp: Éva Kovács

Bij historische tuinen is vaak 

het dilemma: renoveren of 

reconstrueren? Historische 

documenten, zoals kaarten, 

prenten, plattegronden en 

soms ook beschrijvingen, 

zijn hierbij belangrijke 

uitgangspunten. Omdat 

tuinen in alle tijden aan 

verandering onderhevig 

zijn, is het nodig een 

keuze te maken: welke 

periode is het herstellen 

waard en welk document 

gaat als uitgangspunt 

dienen? Kennis van 

tuinarchitectuurgeschiedenis 

en van hedendaags 

groenmanagement is hierbij 

onontbeerlijk. 

De tuinen van buitenplaats Beeckestein in 
Velsen-Zuid (NH) zijn bijzonder. Ze vormen een 
illustratief voorbeeld uit de overgangsperiode 
tussen formele en landschappelijke aanleg. De 
structuur van het assenstelsel van de formele 
oude tuinen is gehandhaafd, maar de inrichting is 
aangepast. Op de aansluitende nieuw verworven 
gronden is een tuin volgens de toen vrij onbekende 
landschapsstijl aangelegd. Hoe het er vroeger 
uitzag, weten wij dankzij een plattegrond uit 1772: 
‘gemeten, getekend en in dese stand gebracht 
door de Architect, J.G. Michael’. Deze kaart uit de 
glorietijd van de tuinen is gebruikt als basis voor 
verder herstel.

Deels reconstructie 
In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de 
tuinen gedeeltelijk gereconstrueerd volgens deze 
kaart. De tweede fase van de grootse aanpak is 
in 2000 afgerond. Helaas is de reconstructie 
niet voortgezet en vooral in het landschappe-
lijke gedeelte hebben veel elementen hun vorm 
en functie verloren. Zo ook het grote korenveld. 
Op de kaart van Michael is dit een L-vormig veld 
met agrarische bestemming waar rogge, haver 
en gerst werd geteeld. Langs de buitengrens 
liep een slingerend pad met bosketten ertussen. 
 Tijdens het wandelen kreeg de tuinbezoeker zo 
wisselende uitzichten op het veld. Het boeren-
leven werd destijds geromantiseerd en het kijken 
naar landarbeiders, herderinnen en herders en 
zelfs kluizenaars was een geliefd vermaak. Tegen-
woordig is het alleen nog een hondenuitlaatplek.  
 
Zou je de kans krijgen om aan deze Beeckestein-
onwaardige situatie iets te doen, dan zou je voor 
de oorspronkelijke invulling uit 1772 kunnen kie-
zen en een korenveld reconstrueren. Of je kunt 
iets actueels introduceren, iets dat aantrekkelijk is 
voor de bezoeker van nu. Zoals in deze casestudy 
met schetsontwerp uit 2001 voor het vitaliseren 
van een groene ruimte zonder dat de essentie van 
het oorspronkelijke concept wordt aangetast. 

Tuinenfestival en tuinmuseum
De inspiratie kwam voort uit een bezoek aan het 
tuinenfestival in het Franse Chaumont-sur-Loire. 

Een kasteel en een mooi park vormden de achter-
grond voor een twintigtal experimentele tuinen, 
inzendingen van jong talent uit de internationale 
tuin- en landschapsarchitectuur. Soms schokkend 
en provocerend, soms amusant, maar altijd zijn 
er frisse ideeën, materialen, plantencombinaties 
en nieuwe opvattingen. Dit jaar wordt de 27e edi-
tie gehouden. Het complex is sinds 2007 in het 
bezit van Regio Centre en de eigentijdse ontwik-
keling is doorgezet. In 2012 is een park van 10 
hectare toegevoegd, ingericht als voorbeeld voor 
duurzaam tuinieren.

Actueler kan het haast niet. 
Beeckestein heeft alle potentie om een dergelijke 
manifestatie te huisvesten. De experimentele 
kijktuinen zijn op het ongebruikte korenveld 
gepland. Gescheiden door vaste hagen is hier elk 
jaar opnieuw ruimte om tuinen te exposeren. Aan 
de oorspronkelijke functie – beleven en entertainen 
– is in feite niets veranderd. Verder is er gepleit 
voor een ‘Museum van de Tuinkunsten’ met 
permanente en wisselende exposities, lezingen 
en workshops. Voor de voorbeeldfunctie om 
tuinarchitectuur beter te begrijpen en toegankelijk 
te maken, zijn deze tuinen een perfecte locatie. 
Het idee voor een tuinmuseum op deze plek is 
niet nieuw, maar bezuinigingen en onzekerheid 
over de toekomst hebben ontwikkelingen in deze 
richting geblokkeerd. Sinds 2007 zijn de tuinen 
eigendom van Natuurmonumenten. 
Of er plannen voor een verdere ontwikkeling 
klaarliggen, is niet bekend. Dat er een forse 
investering nodig zou zijn, is duidelijk. Toch is het 
merkwaardig dat een tuinenland bij uitstek nog 
niet eerder een publieksvriendelijk kenniscentrum 
op tuinhistorisch gebied opgericht heeft. Nu het 
beter gaat met de economie, is dit misschien een 
mooi moment voor plannen om ons bijzondere 
groene erfgoed te updaten.

< Schetsontwerp voor herinrichten van het 
oorspronkelijke korenveld, geprojecteerd 
op de kaart van Michael.
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HOVENIERSTUDENTEN LEREN EN 
WERKEN OP LANDGOED CALORAMA
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Vanaf de Gooweg in Noordwijk zie je niet wat er achter de groene aarden wal verscholen ligt. Zelfs 

voor vele Noordwijkers is dit een verborgen plek: landgoed Calorama met ‘de geheime tuin’. 

Tekst en foto’s: 

Henk van Duijn

Enkele jaren geleden kwam ik in contact met een 
van de bestuursleden van de Stichting Calorama 
– Everwijn-Taets van Amerongen. Dat leidde tot 
het aanbod om eens een kijkje te nemen op het 
landgoed. Dat aanbod heb ik met beide handen 
aanvaard. Met verbazing heb ik op deze unieke 
plek rondgelopen. Als docent groene ruimte bij 
 Wellantcollege mbo Rijnsburg zag ik mogelijk-
heden om hier hoveniers in de praktijk op te  leiden. 

Restauratie tuin- en parkaanleg
Uit het ter beschikking gestelde beheerplan bleek 
dat een aantal onderdelen zeer geschikt zijn om 
door leerlingen van hoveniersopleidingen uit te 
laten voeren. Er is nu een plan in de maak om de 
restauratie van de tuin- en parkaanleg in goede 
banen te leiden en in drie jaar tijd te realiseren.

Wandelpad en rozentuin
Twee jaar geleden zijn studenten van Wel-
lantcollege begonnen met het herstel van een 
wandelpad door het bos. Met motorzaag en 
lier hebben ze een aantal esdoorns van aan-
zienlijke diameter gekapt. Het pad is vorm-
gegeven met randen van cortenstaal, geprofi-
leerd en voorzien van doek en halfverharding.  
Een ander project is de historische rozentuin, 

die stamt uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Deze tuin is aangelegd in een unieke halve-
maanvorm en staat vol geurende rozen, waarvan 
in vroeger tijden de rozenblaadjes werden geëx-
porteerd. In de rozentuin geef ik praktijklessen 
bodemkunde, bemesting en het jaaronderhoud 
van rozen. Je kunt hier jaarrond bekijken wat er 
werkelijk gebeurt. Geen gemakkelijke klus op 
zandgrond, maar wel heel leerzaam voor onze 
leerling-hoveniers. 
 
Eiland
Op het landgoed bevindt zich een rond eiland met 
een replica van een historische duiventil. Het ei-
land is beplant met onder andere rododendrons 
en twee bamboesoorten. Eromheen ligt een sloot 
met een weelderig begroeide oever, begrensd 
door een haag van meidoorn. De exoot Japanse 
duizendknoop (Fallopia japonica) is hier in over-
vloed aanwezig. Aan de bestrijding hiervan leve-
ren de hoveniers van Wellantcollege twee keer per 
jaar hun bijdrage door het uitsteken en uittrekken 
van de planten. Het doel is het verminderen van 
de groeikracht om zo de uitgroei tegen te gaan.

Kruiden
In de historie van het landgoed staan de kruiden 
centraal. Dat is nu nog te zien aan de aangelegde 
dijkjes. De functie van deze dijken was een micro-
klimaat te bewerkstelligen voor de kruidenteelt 
waar Calorama vroeger om bekendstond. Deze 
dijken zijn nu begroeid met bomen en struiken, 
die het nodige onderhoud vragen. Ook dit is een 
mooi project voor de hoveniers in opleiding van 
Wellantcollege mbo Rijnsburg. Komend school-
jaar voeren zij aan de hand van het beheerplan 
het onderhoud aan deze beplante dijken uit. 

Ideaal
Als docent groene ruimte bij Wellantcollege mbo 
Rijnsburg ben ik uitermate positief over de mo-
gelijkheden die het stichtingsbestuur van Calo-
rama biedt aan leerlingen van Wellantcollege mbo 
Rijnsburg. De praktijkscholing op Calorama biedt 
hun vele mogelijkheden en invalshoeken om zich 
te bekwamen in hun vak. Kortom: het landgoed is 
een ideale leer-werkplek. 

< Leerlingen bezig met 
het schonen van de sloot 
rond het eiland.

< Een leerling aan het 
werk in het bos.

 Leren en werken in 
de praktijk.
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Het idee voor geregistreerde en goed beheerde plantencollecties ontstond 
in de jaren tachtig. Bedenker was kweker D.M. van Gelderen, niet toevallig 
uit Boskoop, eeuwenlang een concentratie van gespecialiseerde planten- en 
bomenkwekers. In 1995 is onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging 
voor Boskoopse Culturen de Nederlandse Planten Collecties (NPC) opge-
richt. Aanvankelijk met een dertigtal collecties, inmiddels zijn het er 95.

Collectie aanmelden
Plantenliefhebbers herkennen de neiging tot verzamelen. In principe kan 
iedereen met een serieuze collectie zich bij de NPC aanmelden. Meestal 

95 Nederlandse Planten Collecties

Levende bibliotheek 
voor namen en genen
Nederland kent een breed assortiment tuinplanten met jaarlijks nieuwe cultivars. 

De Nederlandse Planten Collecties dienen als levende data- en genenbanken om 

ons plantensortiment zuiver te houden en de biodiversiteit te bevorderen.

gaat het om professionele kwekers, maar er zijn 
ook particulieren. Onder collectie wordt verstaan: 
een verzameling gekweekte buitenplanten, al dan 
niet houtig; van één geslacht; voor de vollegrond; 
met een representatieve hoeveelheid soorten en 
cultivars. 

Goedkeuring
Specialisten van de KVBC keuren de omvang en de 
kwaliteit van een aangemelde collectie. Bij goed-

keuring mag de verzameling het predicaat NPC voeren. Andere criteria zijn 
de bezoekbaarheid en toegankelijkheid van de collectie en een zorgvuldige 
verzorging. De collectiehouder komt op de NPC-website plantencollecties.nl 
en er zijn periodiek collegiale bijeenkomsten. Verder draagt de collectiehou-
der bij met bijvoorbeeld open dagen en het delen van kennis. 

Gespecialiseerde kennis
Vaak kost het jaren om een brede collectie op te bouwen, in stand te houden 
en specifieke praktijkervaring en kennis op te doen. Deze expertise wil men 
bij de NPC niet verloren laten gaan tussen voortdurende innovaties in het 
kwekersvak en de tendens van schaalvergroting en uniformiteit. Verschraling 
van het bestaande sortiment ligt op de loer. Daarnaast dienen de collecties 
als referentie voor een juiste benaming van plantenmateriaal en het herleiden 
van historisch groen.

Van vijf tot duizend
Hoe groot is een collectie? De Nederlandse esdoorncollectie (Acer), beheerd 
door kweker Esveld in Boskoop, is onlangs de duizend gepasseerd. De col-
lectie nieswortel (Veratrum) in de kasteeltuin van Hemmen telt slechts vijf 
cultivars, maar is daarmee voor onze klimaatstreek wel compleet. 

Veen, zand en klei
Een kwart van de 95 collecties bevindt zich in de Boskoopse regio. De ove-
rige collecties liggen landelijk verspreid over veen, zand en klei. Curieus 
genoeg ook nog vier in België. Daar herbergt kwekerij Devriese-Luyssen de 
(gast)collecties Choisya, Laurus, Ficus en Lagerstroemia. Bij de situering van de 
collecties spelen de bodemcondities mee en het (micro)klimaat ter plaatse.  
Plantencollecties zijn niet per se aan één collectiehouder gebonden. Zo be-
staat naast de Limburgse Salvia-collectie van Roger Bastin ook een Groningse 

collectie bij Tuingoed Foltz. De laatste heeft meer 
de winterharde cultivars, terwijl Bastin als salvia-
liefhebber zijn eigen voorkeuren volgt. Beide kwe-
kerijen  huisvesten ook nog andere NPC-collecties.

Liefde voor het vak
Waarom wordt iemand collectiehouder? Interesse 
in nieuwe planten en een hang naar compleetheid 
liggen voor de hand. Beheer van een collectie 
plus voldoen aan de NPC-maatstaven kan 
arbeidsintensief zijn. De werkzaamheden vallen 
echter deels samen met regulier kwekerswerk. 
Voor de particulier is het een fijne, maar niet 
vrijblijvende hobby. Zwaarwegend motief is de 
liefde voor het vak, toegespitst op die ene soort. 
Of misschien moet je er een beetje gek voor zijn, 
zoals NPC-bestuurslid Jan Huiberts (kwekerij 
Dependens) zegt over zijn collectie Buddleja.
Een opmerkelijk motief noemt Siegfried Zuhr, 
NPC-collectiehouder Parthenocissus (wilde win-
gerd) en het familielid Ampelopsis. De gepen-
sioneerde Boskoopse kweker begon zijn collectie 
uit ergernis over de onjuiste naamgeving waar-
mee een cultivar wereldwijd werd verhandeld. 
Hij heeft zijn gelijk gekregen, maar een foutloze 
taxonomie is misschien een illusie; kweken blijft 
mensenwerk. 

Meer informatie: 
www.plantencollecties.nl
NB Naast de Nederlandse Plan-
ten Collecties bestaat ook nog 
de Nationale Plantencollectie, 
ontstaan uit een samenwerking 
tussen de botanische tuinen in 
Nederland.  
Het boekje Nederlandse Planten 
Collecties van Hanneke van Dijk 
en Wim Snoeijer beschrijft 75 
NPC-collecties (Uitgever Gott-
mer, ISBN 9025732909).

Salvia x jamensis ‘Nachtvlinder’, NPC-collectie kwekerij Bastin. 
Foto: Roger Bastin

Echinacea ‘Pink Tip’, NPC-collectie Tuingoed Foltz. 
Foto: Marc Peters

Ampelopsis glandulosa ‘Elegans’ zoals in de NPC-collectie van Siegfried Zuhr. 
Foto: Marc Peters

Tekst: Marc Peters

Jan Huibers, kwekerij 
Dependens, met 
Buddleja alternifolia. 
Foto: Marc Peters
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Tekst en foto’s: Julia Voskuil

- gilde van tuinbazen -

Al jong was Hennes geïnteresseerd in ‘groen’. 
Hij had een volkstuin en groen speelde een rol 
in zijn werkzame leven. “Tot mijn pensionering 
was ik werkbegeleider tuinonderhoud voor 
zorgorganisatie Middin op Buitengoed Dorrepaal. 
Dat ligt aan de Vliet in Leidschendam en behoort 
tot de Landgoederenzone Zuid-Holland. Naast dit 
werk was verfraaiing van de mooie buitenplaats 
een uitdaging. Zo kreeg de oude fruitmuur een 
nieuwe beplanting met leifruit. Voor de verzorging 
ging ik in de leer bij meester-snoeier Jan Freriks 
en zo werd leifruit een grote liefde. Na mijn 
pensionering ben ik het leifruit op Dorrepaal 
blijven verzorgen, maar nu gaat de meeste 
aandacht uit naar het herstel van Berbice. De 
fruitmuren daar zijn uniek.” 

Experimentele fruitmuren
De vrijwilligers op Berbice noemen hem ‘de 
perenfluisteraar’ vanwege zijn kennis van leifruit. 
Overigens vraagt de opkweek van leifruit al gauw 
8 à 10 jaar. “Berbice was in de 17e eeuw eigendom 
van Pieter de la Court van der Voort, die voor 
Franse fruitrassen ging experimenteren met vier 
verschillende muurvormen. De restauratie en het 
opnieuw beplanten daarvan is een ware uitdaging. 
Naast de oranjerie – mogelijk de oudste van 
ons land – is de witgepleisterde fruitmuur met 
steunberen hersteld en opnieuw beplant. Het 
idee van De la Court was een optimale belichting 
en minder last van belagers. De muur heeft een 
hellinghoek van 6 graden, waar zie je zoiets? 
Bij de moestuin staat de retranchementmuur, 
uniek vanwege de nissen. Ook deze is hersteld 
en beplant met onder meer perzik. Bij de later 
aangelegde rozentuin, voorheen de moestuin, 
groeide ook leifruit. Nu geven hoge bomen en 
rododendrons er te veel schaduw voor leifruit.” 

Het Gilde van Tuinbazen, 
veelzijdig vakmanschap als missie
Het Gilde van Tuinbazen telt ruim honderd leden, allen werkzaam op historische locaties met monumentaal groen. Het kunnen land-
goederen of buitenplaatsen zijn, tuinen van kastelen of kloosters, maar ook stadsparken, horti, arboreta en pineta. De leden van deze 
bijzondere vereniging beschikken samen over veel specifieke kennis en ervaring. “Door die te delen kun je veelzijdig vakmanschap 
bevorderen en veiligstellen voor de toekomst”, zegt voorzitter Hennes Claassen, vrijwilliger (‘tuinbaas’) op Berbice in Voorschoten.

Kwetsbaarheid 
Levend historisch erfgoed is kostbaar bezit, vaak ook kwetsbaar. 
Zonder tuinbazen, talloze vrijwilligers, vrienden, fondsen, 
openstelling en crowdfunding zou instandhouding, onderhoud 
en herstel in veel gevallen onmogelijk zijn. “Op Berbice zijn 
vrijwilligers in diverse teams actief om het huis, de oranjerie, 
het Zocher-park, de rozentuin en de moestuin weer in oude 
luister te herstellen. Een grafsteen in de rozentuin herinnert 
aan de laatste bewoonster, mejuffrouw Begeer. Ze koos die 
plek bewust vanwege plannen voor een verbindingsweg. Die 
zogenoemde Rijnlandroute zou dwars door de buitenplaats 
gaan lopen! Ze was een strijdbare dame die proces na proces 
voerde. In 1969 liet ze de moestuin herinrichten als rozentuin, 
in de hoop dat extra allure het tij wellicht kon keren.” Bij haar 
overlijden in 2009 was Berbice nog niet veiliggesteld. Het 
graf in de rozentuin was een laatste symbolische daad: ‘over 
mijn lijk’. Er is nu sprake van een ondergronds tracé voor de 
verbindingsweg.  

Het ambacht
Elk groen erfgoed heeft zijn eigen karakter en historie, maar 
onderhoud en restauratie geven vaak ook zorgen. Hennes 
Claassen: “Dat maakt het contact binnen het Gilde van 
Tuinbazen nuttig en leerzaam. Ik werd in 2012 toegelaten als 
lid en vijf jaar later gevraagd als voorzitter, een forse taak. 
Het ambacht leer je in de praktijk en het gilde is in het leven 
geroepen om onze kennis en ervaring te delen, door te geven 
en te bestendigen. Het was de voorzienige blik van Rob Leopold 
die hiertoe begin jaren tachtig de aanzet gaf. Ik zet mij graag 
in voor ons mooie ambacht. Ik kom op de fraaiste plekken en 
het contact met gedreven collega’s geeft veel energie. Dat is 
fantastisch!” 

Meer info
www.gildevantuinbazen.nl
www.robleopoldmemorial.nl
www.buitengoeddorrepaal.nl – bezoekers welkom
www.buitenplaatsberbice.nl – beperkt opengesteld

De 17e-eeuwse oranjerie met gestucte leimuur; een vak jonge leiperen in 
opkweek op de voorgrond.

De landschappelijke aanleg van Berbice aan de voorzijde.

In het park wordt de padenloop van het Zocher-plan hersteld; dat kan rooien en 
herinplanten (links) van bomen betekenen.

 Het vormen van de eerst geplante perzik bij de 
herstelde fruitmuur met nissen. 

 Aan de witgepleisterde fruitmuur met steunberen 
wordt nog trellis bevestigd. 

 Vooraanzicht van het huis Berbice.
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- hofwijck -

Henk Boers is hortulanus ofwel ‘tuinbaas’ 
van een aantal historische buitenplaatsen in 
Nederland, sinds 2003 ook van Hofwijck. Met 
anderhalve hectare geen groot complex maar wel 
bijzonder, omdat het door Huygens zelf – man 
van de wereld én poëticus – is ontworpen en 
aangelegd, met inbreng van vele grote namen uit 
zijn tijd. Voor de Gouden Eeuw is Hofwijcks tuin 
zeer exemplarisch. 

Rustzoeker
Als hoeder van de tuinhistorie verplaatst Boers 
zich regelmatig in het 17e-eeuwse genie. “Huygens 
hoorde bij de humanistische elite van zijn tijd en 
ontwikkelde in navolging van de klassieken een 
hang naar het eenvoudige landleven. Zijn villa 
suburbana (woonstee buiten de stad) noemde 
hij Hofwijck: een plek om te wijken van de 
drukte van het hof.” In de loop van de eeuwen 
heeft de buitenplaats veel moeten doorstaan. 
Verwaarlozing, stijlvreemde veranderingen, een 
spoorlijn diagonaal erdoorheen. Boers: “Als 
Huygens dit allemaal zou weten …” 

Menselijke maat
“De tuinstructuur is een metafoor voor het 
menselijk lichaam, met het woonhuis als hoofd, 
een centraal deel als romp en daaraan de 
ledematen. In zijn hofdicht Vitaulium Hofwijck, 
een meesterwerk in dit literaire genre, is Huygens 
lyrisch over zijn moestuin. Helaas ligt deze nu 
onder het stationsplein van Voorburg, het spoor 
en de A12. Een toekomstige ondertunneling 
kan de moestuin en de voormalige oostelijke 
lindenlaan mogelijk weer aan het daglicht 
brengen”, hoopt tuinbaas Boers. 

Tuinvrijwilligers
Het onderhoud wordt deels gedaan door 
professionele hoveniers en op dinsdagen door 
zo’n dertig tuinvrijwilligers. Boers: “Belangrijk 
is dat men een klik heeft met het bijzondere van 
deze plek. Daarnaast probeer ik onze vrijwilligers 
taken te geven waaraan ze voldoening beleven. Ik 
geef meestal wat historische context. Bijvoorbeeld 
waarom het gras in de boomgaard met zijn vier 
kwartieren zus of zo gemaaid dient te worden. In 
deze tuin luisteren die dingen nauw. Overdragen 
van informatie en kennis is een plezierig aspect 
van mijn functie.”

Grondig onderbouwd
In 2004 begon de restauratie van de tuindelen 
waarvan voldoende elementen bewaard waren 

gebleven. De overige delen zijn gereconstrueerd, mede geïnspireerd op 
Huygens’ hofdicht. Daarin staan echter weinig details waarmee je als 
tuinman praktisch uit de voeten kunt. “We hebben vele andere bronnen 
geraadpleegd, ook uit Huygens’ eigen bibliotheek, om ons een beeld te 
vormen. We menen nu een tuinversie te hebben die historisch geloofwaardig 
is. En mochten we het mis hebben, dan wel grondig onderbouwd”, excuseert 
de hortulanus zich bij voorbaat.

Nederlandtsen Hovenier
“Een belangrijke leidraad was voor ons het boekje Den Nederlandtsen 
Hovenier uit 1670 door Jan van der Groen, de hof-hovenier van de ‘Prince 
van Orangien’. Ik bezit een origineel exemplaar van de tweede druk. Dan kijk 
ik met de vrijwilligers in het boek waarmee Constantijn Huygens zelf door 
zijn tuin heeft gelopen. Goed om te merken dat ze daarvoor openstaan en 
deze historische ‘last’ serieus nemen!”

Groene wandeling
Opmerkelijk element rond de boomgaard is de stoa, door Huygens ‘de 
groene wandeling’ genoemd. Dit schelpenpad, omsloten door hagen, is 
aangelegd om ongestoord te kunnen peinzen of te filosoferen met gasten. 
Zolang het maar niet over godsdienst of politiek ging, gebood de huisregel. 
Twee besloten bloemhofjes (giardino segreto) links en rechts van de hoofdas 
zijn onlangs in ere hersteld. Ze versterken de zo kenmerkende breedteassen 
van deze tuin. Als hoeder van de tuinhistorie heeft Henk Boers, en natuurlijk 
de vereniging Hofwijck, de ambitie om de buitenplaats in de best haalbare 
staat door te geven aan de komende generaties. 

Tuinieren in de 
geest van Huygens

Hofwijck volgens het boekje

Tekst en foto’s: 

Marc Peters

Constantijn Huygens nam aanleg en onderhoud van de tuin bij zijn buitenhuis Hofwijck in Voorburg heel serieus. Het 
17e-eeuwse multitalent (dichter, componist, diplomaat, wetenschapper en architect) wijdde een uitgebreid hofdicht aan de 
geneugten van zijn buitenplaats. Na restauratie en reconstructie herleeft weer iets van de Gouden Eeuw van Hofwijck.

Meer over Hofwijck
Website: hofwijck.nl  
Henk Boers over 
de tuin van Hof
wijck:  youtube.com/
watch?v=PCfpCO3Eokc

Hortulanus Henk Boers. Tuinvrijwilliger verzorgt de giardino segreto.

De potten historisch verantwoord beplant 
met onder meer muskusrozen (Rosa 
moschata). 

Het boekje ‘Den Nederlandtsen Hovenier’ 
uit 1670 als leidraad.
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Bron: collectie Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg.
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- van heekpark -

Honderd jaar sporten 
in het Van Heekpark 
Van Heek was in de 19e eeuw een belangrijke en invloedrijke familie van textielfabrikanten in Enschede. De gebroeders 
H. J. en G.J. van Heek schonken beiden een park aan de stad, naar een ontwerp van respectievelijk vader en zoon Wattez. 

Tekst: Valerie Blussé   Foto’s: Ton Thus

De bouw van tuindorpen en volksparken was 
gemeengoed eind 19e eeuw. In 1872 schonk 
Hendrik Jan van Heek het Volkspark aan de 
Enschedese bevolking. Dirk Wattez ontwierp een 
romantisch Engels park met waterpartij. Ook Gerrit 
Jan van Heek (1837-1915) wilde een park schenken 
aan de inwoners van Enschede, maar dan met de 
nadruk op sport, spel en aangenaam verpozen. Hij 
was van mening dat het gezond was voor de mens 
om buiten te bewegen, een opvatting waarmee 
hij zijn tijd ver vooruit was. Het Gerrit Jan van 
Heekpark – kortweg Van Heekpark – werd om het 
Van Lochemsbleekpark heen aangelegd. Van Heek 
vroeg Pieter Wattez, zoon van Dirk, om een ontwerp 
te maken. In 1918 is dit ontwerp uitgevoerd; dit jaar 
wordt dan ook het 100-jarig bestaan gevierd. Het 
Van Heekpark is in 1995 aangewezen als derde 
groene rijksmonument samen met het Vondelpark 
te Amsterdam en het Sonsbeekpark in Arnhem.

Parkontwerp 
De keuze van Pieter Wattez om bij de sportvelden 
het beeld, het wezen en de opzet van een 
renaissancepark te gebruiken, heeft grote 
meerwaarde. De arbeiders konden sporten in een 
paleistuin. Het kan bijna niet anders of Wattez 
heeft zich laten inspireren door het Hamburger 
Stadtpark. Er lag al een romantische tuin, het 
Van Lochemsbleekpark, waar hij omheen moest 
manoeu vreren. Vanuit het theehuis maakte hij 
een rechte as naar de voorname Hengelosestraat, 
dwars door de ovale grascirkel heen, en dwars 
hierop een as naar de Roessinghsbleekweg. Op 
de zijas kwamen rechthoekige sportvelden. Uit de 
renaissancebouwdoos leende hij een assenstelsel 
om de verschillende grasvelden met elkaar te 
verbinden. 

Toekomst
De commissie van beheer over het Van Heekpark heeft de afgelopen 15 jaar 
veel aandacht besteed aan het sterke ontwerp van Pieter Wattez en haar best 
gedaan om het park weer visueel en functioneel present te maken in de stad. 
Er was in 1995 een beheersplan opgesteld, maar later kwamen alsnog allerlei 
vragen aan de orde: Wat doen we met de 100 jaar oude bomen, waarvan een 
aantal in slechte conditie verkeert? Hoe pakken we de waterstand aan? Wat is 
de betekenis van het park voor stad, cultuur en bewoners? Het ontwerp van 
Pieter Wattez blijkt sterk genoeg voor een nieuwe eeuw, een nieuwe waarde 
voor onze kleinkinderen. Het budget was beperkt, maar landschapsarchitect 
Ton Thus ging de uitdaging aan. 

Restauratie
Dankzij steun van velen en in het bijzonder de provincie Overijssel kon de 
restauratie van start gaan in 2016. De waterhuishouding ging op de schop; 
de Roombeek is nu weer een stromende beek. Binnen het ovale grasveld 
kwamen lindes. Paden van het assenstelsel zijn vernieuwd en oude, zieke 
bomen vervangen door nieuwe. De entrees kregen monumentale zuilen 
van baksteen. Gedeputeerde Hester Maij rondde op 20 april 2018 de grote 
renovatie symbolisch af.

Sporten in het park
Ton Thus is niet alleen de betrokken landschapsarchitect maar ook het 
klankbord van de commissie van beheer. Hij heeft de restauratie intensief 
geleid. Het park is aantrekkelijk voor alle leeftijden en allerlei sporten. Korfbal, 
voetbal, tennis, padel en jeu de boules kunnen er allemaal beoefend worden. 
Er is ook een speeltuin voor kinderen met een uitdagende waterspeelplaats. 
Het theehuis is nu in gebruik bij een kookclub met ruim 300 leden en de 
tuinmanswoning is nu theeschenkerij Wattez, gerund door cliënten van 
zorgstichting Aveleijn. De commissie van beheer heeft zich met hart en 
ziel ingezet voor dit monumentale park. Dit jaar vinden er allerlei sportieve 
en culturele festiviteiten plaats om het 100-jarig bestaan te vieren (zie 
vanheekpark.nl). Na honderd jaar is het monumentale park nog altijd een 
volkspark. Dat er tot op de dag van vandaag gesport wordt, zou Gerrit Jan 
vast en zeker met welbehagen hebben vervuld.

Ontwerp G.J. van Heekpark door 
P. Wattez. 
1 Algemeen speelveld
2 Tennisbanen
3 Theehuis, nu kookclub 
5 Het ovale grasveld
8 Theeschenkerij  Wattez

Overzichtsfoto.

< Presentatietekening Van Heekpark door Thus 
Landschapsarchitectuur & Stedenbouw.

<< Aanplant nieuwe bomen in assenstelsel, gezien 
vanaf het gedenkteken voor G.J. van Heek. 

 Vernieuwde entree Hengelosestraat met bakstenen 
zuilen, voor het ovaal, tegenover het theehuis. 
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EEN DUIK IN DE SPECIALE 
COLLECTIES VAN WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

Letterlijk onder de voeten van de studenten bevindt zich een bijzondere verzameling 

zeldzame boeken, kaarten, prenten en tekeningen over onder andere planten, tuinen en 

landschap: de Speciale Collecties. Zorgvuldig bewaard en gedocumenteerd in de magazijnen 

van de bibliotheek van Wageningen University & Research. 

Anita Dijkstra, werkzaam als informatie- en col-
lectiespecialist, houdt zich samen met conser-
vator Liesbeth Missel bezig met het onderhoud 
en beheer van de collectie en ondersteuning van 
studenten en onderzoekers. 

Het begint met Springer
De collectie van tuinarchitect Leonard Springer 
(1855-1940) is te beschouwen als het begin van 
de Speciale Collecties. In 1897 werd Springer le-
raar voor tuinkunst aan de net opgerichte Rijks 
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool in 
 Wageningen, voorloper van Wageningen University 
& Research. Hoewel hij hier maar drie jaar gewerkt 
heeft, schonk hij tegen het einde van zijn leven in 
1936 zijn collectie aan de landbouwhogeschool. 
Na zijn overlijden in 1940 komt hier nog een deel 
van zijn privébibliotheek bij. De collectie bestaat 
uit ontwerpen en presentatietekeningen van zijn 
hand, maar ook een verzameling van Nederlandse 
en buitenlandse stukken: diverse boeken, onder 
meer over dendrologie, en gravures uit Nederland 
en Frankrijk uit de 17e, 18e en 19e eeuw. 

De inhoud van de Speciale Collecties
De Speciale Collecties kent verschillende onderde-
len. De database TUiN ontsluit het oeuvre van de 
belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsar-
chitecten van 1570 tot en met de 20e eeuw. Hierin 
zijn circa 40 collecties op ontwerper of organi-
satie gerangschikt. Deelcollecties zijn bijvoor-
beeld van John Bergmans (1892-1980),  Gerard 
Bleeker (1882-1956), Hein Otto (1916-1994), Mien 
Ruys (1904-1999) en Staatsbosbeheer. De inhoud 
van een deelcollectie varieert van honderden  tot 
slechts één of enkele tekeningen. Met hulp van 
een vrijwilliger wordt nog steeds  gewerkt aan het 

ontsluiten van de collectie.
Daarnaast omvat de Speciale Collecties een 
internationale collectie van circa 35.000 
kwekerscatalogi vanaf 1612 en later. Deze vormen 
in tuinhistorische onderzoeken een waardevolle 
bron van informatie over het destijds toegepaste 
plantensortiment. Er zijn catalogi over sierplanten, 
bomen en bloembollen, maar ook over fruit, 
landbouwgewassen en zaden. Bijzonder is de 
zeldzame Krelage-collectie van de gelijknamige 
kwekerij uit Haarlem. 
Verder zijn er veel topografische kaarten en 
bodemkaarten aanwezig, maar ook luchtfoto’s uit 
de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door de RAF 
in de periode 1943-1947. Deze foto’s zijn digitaal 
toegankelijk via Geoportal*. 
Anita vertelt: “Veel stukken zijn bijzonder. Het is 
interessant om de verschillen tussen ontwerpers 
te zien. Springer besteedde bijvoorbeeld veel 
tijd aan het maken van mooie opgewerkte 
tekeningen. Mien Ruys (1904-1999) maakte veel 
meer functionele tekeningen. Wim Boer (1922-
2000) bracht zelf zijn ontwerptekeningen naar de 
collectie. Hij werkte vaak met veel papiervellen over 
elkaar. Zijn hele werkarchief is hier aanwezig, dus 
ook correspondentie, bestekken en declaraties.” 

Gebruikers en toekomst van de 
Speciale Collecties
Studenten landschapsarchitectuur krijgen aan het 
begin van hun studie een rondleiding en introduc-
tie. Recent heeft een student een inventarisatie 
van de collectie van Staatsbosbeheer uitgevoerd. 
Ook medewerkers van ingenieurs- of landschaps-
architectenbureaus gebruiken de collectie regel-
matig voor onderzoek. En ten slotte  komen er ook 
vaak particulieren die onderzoek doen naar tuin-

Website Speciale Collecties: 
wur.nl/en/Value-Creation-
Cooperation/Facilities/Library/
Special-Collections.htm
Adres Speciale Collecties: 
Wageningen University & 
Research, Forum, Droevendaal-
sesteeg 2, Gebouw 102, 
6708 PB Wageningen, 
E-mail: speccoll.library@wur.nl, 
Telefoon: 0317-482701

Tekst: Lara de Graaf

Ontwerp voor villatuin, Vroom sr of jr. Plattegrond en langsdoorsnede in inkt en 
potlood, ingekleurd in waterverf. Speciale Collecties WUR.

historie. Op dit moment merkt Anita veel belang-
stelling voor de wederopbouwperiode (1940-1965) 
en de ruilverkavelingen. 
De Speciale Collecties krijgt nog regelmatig aan-
vulling in de vorm van nieuwe documentatie en 
artikelen. Ook ontvangen ze soms ontwerpteke-
ningen van particulieren met een tuin ontworpen 
door een tuinarchitect. Over de toekomst zegt 
Anita: “Moderne collecties bestaan vaak uit digi-
tale bestanden, bijvoorbeeld op dvd. De vraag is: 
hoe sla je dit op? Op een gegeven moment zijn 
die dvd’s niet meer leesbaar. Ook veel ontwerpte-
keningen moeten we nog scannen, maar het kalk-
papier is soms heel dun. Dat maakt het lastig en 
kostbaar.” Een uitdaging om het archief ook voor 
de toekomst te bewaren. 
* http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf 

 Uit de collectie van 
L. Springer: door 
hem verzamelde 
etsen, bewaard in 
lades in het archief 
van de Speciale Col-
lecties. 
Foto: Lara de Graaf

  Honderd jaar 
oude kwekerscata-
logi, bewaard in een 
doos. 
Foto: Lara de Graaf

< Modeltuin van J.D. Zocher 
jr. en L.P. Zocher. Speciale 
Collecties WUR.
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Tekst: Josephine Cadovius, 

Sophie Wessels en Michiel Plomp

 

Foto’s Burghmalsen:

Josephine Cadovius

Foto’s Frissestyn: Sophie Wessels

Frissestyn ligt binnendijks aan de Waaldijk in 
de buurtschap Kerkeneind in Herwijnen en is 
omringd door een park met monumentale eiken 
en beuken. Bij het vroeg-19e-eeuwse huis hoort 
de naastgelegen boerderij met achterhuis. De 
ommuurde tuin, vroeger in gebruik als moestuin, 
is nu grotendeels bloementuin. Achter het huis 
ligt een boomgaard met verschillende soorten 
fruit, een unieke kweeperenberceau en twee 
bewoonde ooievaarsnesten. Voor het huis, 
aan de buitendijkse kant, lag oorspronkelijk 
een hoogstamboomgaard. Nu is er een park 
aangelegd met een singel en zichtlijnen, 
ontworpen door landschapsarchitect Wybe 
Kuitert (wybekuitert.nl). Het park is te bereiken 
vanaf de Waaldijk door een walnotendreef, die 
vroeger toegang verschafte tot de ruïnes van het 
14e-eeuwse kasteel Frissestyn. 
 
Aanslag
De dijkverzwaring van 1986 was een aanslag voor 
Frissestyn, maar kon uiteindelijk redelijk goed 
geïntegreerd worden in het geheel. In de nabije 
toekomst zal er een tweede dijkverzwaring komen 
vanuit het geplande project Dijkversterking 
Gorinchem-Waardenburg. Die zal minder 
gemakkelijk in te passen zijn in het delicate 
weefsel van dit oude en fraaie cultuurgebied. 

Natuurwaarden
Het landgoed Burghmalsen, gelegen in het 
buitengebied van Buurmalsen, vierde in 2017 
zijn tienjarig bestaan. Het is ontworpen door 

oud en nieuw in de betuwe
twee bijzondere buitenplaatsen: 
frissestyn en burghmalsen

> Burghmalsen, het kleine eiland met treurwilg (Salix pendula), broedplaats voor watervogels.

de landschapsarchitect Martin van Dijken in 
directe samenspraak met de bewoners. Met 
zijn grootte van 12,5 hectare valt het onder de 
Natuurschoonwet van 1928. In 2015 is gestart 
met de bouw van een landhuis in Hollands-
classicistische stijl, ontworpen door Friso 
Woudstra in Vorden. Op het landgoed zijn grote 
waterpartijen gecreëerd met natuurvriendelijke 
oevers en zichtlanen van eiken en beuken. De 
inheemse flora bestaat onder meer uit meidoorn, 
els, hazelaar, es en sleedoorn. Burghmalsen grenst 
aan de bekende Ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland. Vandaar dat er allerlei voorzieningen 
zijn getroffen om de bestaande natuurwaarden 
te versterken en bijzondere biotopen terug te 
brengen. In 2017 zijn er wederom waterpartijen, 
een landgoedbos en een fruitboomgaard met 
oude rassen gerealiseerd, nu met hulp van 
architect Jos van de Lindeloof uit Delft. 
De bewoners van Burghmalsen herscheppen met 
dit landgoed iets van het aloude buitenplaatsideaal 
om ver weg van de stad te genieten van een 
groene parkachtige omgeving. Maar vergeleken 
bij onze gefortuneerde voorouders doen zij heel 
veel zelf! Een nieuw landgoed, helemaal van 
deze tijd, maar met een knipoog naar de oude 
buitenplaatsen.

Meer excursies in 2019
Wij werken momenteel nog aan excursies in 
Noord- en Zuid-Nederland voor 2019. Houd 
voor al het excursienieuws de nieuwsbrief en de 
website in de gaten: tuinenstichting.nl.

De Nederlandse Tuinenstichting staat pal voor groen erfgoed. Hierbij neemt de buitenplaats een 
belangrijke plaats in. Denk aan de fraaie huizen langs de Vecht, de villa’s van de textielbaronnen in 
Twente en de Stichtse lustwarande. In die traditie bezoeken we op 22 juni 2019 twee heel verschil-
lende locaties in de Betuwe: de oude buitenplaats Frissestyn, die al vijf generaties in een familie is, 
en Burghmalsen, een buitenplaats die pas drie jaar geleden is gebouwd.  

Burghmalsen, zicht op het grote eiland vanaf de openbare weg, entree landhuis (noord/oost-west) Burghmalsen, eikenlaan, aangeplant in 2008.

 Uitzicht vanuit boomgaard op Frissestyn.
> Frissestyn, de ommuurde tuin.
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Tekst: Hanny van der Heide en 

Stieneke van der Wal 

Fotografie: 

Stieneke van der Wal

De gemeente Groningen heeft een vergunning verleend om acht appartementen te bouwen in de tuin 
van villa Klein Toornvliet. Het karakter van de bijzondere tuin in Engelse landschapsstijl en het zicht op 
de monumentale achtergevel van de villa dreigen hiermee verloren te gaan.

Historie
Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg 183 is een in 1905 gebouwde vrijstaande villa met rondom 
een grote tuin. Achter de villa ligt een diepe tuin in Engelse landschapsstijl met monumentale bomen, 
een sierlijke vijverpartij met bruggetje en wandelpaden. In de jaren zeventig is het achterste deel van de 
tuin verkocht aan de gemeente Groningen en een openbaar parkje geworden, grenzend aan de woonwijk 
die toen gebouwd werd.
Volgens de monumentomschrijving van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn villa en tuin ‘van algemeen 
belang uit stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als onderdeel van de 
buitengewoon karakteristieke reeks van landhuizen en villa’s in parkachtige omgeving aan de Verlengde 
Hereweg in Groningen’. Langs deze weg zijn vanaf eind 19e eeuw villa’s en landhuizen in parkachtige 
tuinen ontwikkeld. De Verlengde Hereweg is door de gemeente dan ook aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. Bovendien liggen villa en tuin op een uitloper van de Hondsrug, een aardkundig en 
cultuurhistorisch belangrijk element. 

Vergunning
De gemeente heeft – met een zogeheten buitenplanse afwijking – vergunning verleend om acht 
zorgappartementen te bouwen in de tuin van de villa. De bouwplannen zijn in veel opzichten in strijd met 
het bestemmingsplan. Het gebouw wordt veel hoger en groter dan is toegestaan. Het wordt bovendien 
vrijstaand en is daardoor in de vergunning ten onrechte als bijgebouw aangemerkt, terwijl wonen in een 
bijgebouw volgens de regels helemaal niet mag. Ook heeft de gemeente niet de juiste procedure gevolgd 
bij de afgifte van de vergunning. 

Bezwaar
De Nederlandse Tuinenstichting heeft, evenals Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden, in 
februari 2018 bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de omgevingsvergunning voor de bouw van de 

Protest tegen appartementen 
bij rijksmonument Klein Toornvliet 

appartementen. Stieneke van der Wal, adviseur groen 
erfgoed, heeft bij de hoorzitting in mei het standpunt 
van de NTs nader toegelicht. 
Volgens de gemeente richt het beschermd 
stadsgezicht zich vooral op de beleving van de 
voorzijde van de Verlengde Hereweg. De NTs heeft er 
bij de hoorzitting op gewezen dat de tuin volledig valt 
binnen de ruimtelijke grenzen van de omschrijving 
van het beschermd stadsgezicht en dat de gemeente 
bij de aanwijzing bovendien zelf expliciet melding 
heeft gemaakt van de rijke siertuin aan de achterzijde. 
Dit kenmerkende groen maakt juist een belangrijk 
deel uit van het beschermd stadsgezicht.
De NTs heeft verder naar voren gebracht dat, 
gelet op de hoge monumentwaarde van huis én 
tuin, de gemeente vooraf onder meer had moeten 
onderzoeken hoe het plan zich verhoudt tot de 
aanwezige (monumentale) bomen. Ook ontbreekt 
een plan voor de herinrichting en herplant van bomen, 
rekening houdend met het karakter van de tuin. 

Eenheid gaat verloren
Toestaan van een omvangrijk bouwwerk zal ernstig 

afbreuk doen aan de tuin én aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het beschermd stadsgezicht. Villa 
en tuin zijn van bijzondere landschappelijke 
en historische waarde mede omdat zij zijn 
ontworpen als een eenheid. Met de bouw zal die 
eenheid voorgoed verloren gaan. 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel was het 
besluit van het college van B en W Groningen 
op de ingediende bezwaren nog niet bekend. 
Op onze website tuinenstichting.nl kunt u de 
ontwikkelingen verder volgen.

Ogen en oren
De Nederlandse Tuinenstichting had deze route 
liever voorkomen door in een eerder stadium met 
de gemeente in gesprek te gaan. De donateurs 
van de NTs zijn onze ogen en oren in het land. 
Eens te meer blijkt hier hoe belangrijk het is om 
als donateur bij een mogelijke bedreiging van 
een bijzondere tuin snel contact op te nemen 
met het bureau van de NTs, zodat de adviseurs 
ter plekke in actie kunnen komen. 

 Villa Klein Toornvliet 
vanaf de Verlengde 
Hereweg.

> Zicht vanaf openbaar 
parkje naar de 
achterzijde  van de 
villa. De nieuwbouw 
komt vlak bij de rode 
beuk.

- monumentencommissie -



tuinjournaal september 2018 - pagina 29

otc
open tuinen- 
commissie

Tekst en foto’s: Julia Voskuil

Ank is een vakvrouw pur sang. Ze volgde 
het inspirerende voorbeeld van haar moeder 
en schreef zich in voor Huis te Lande, de 
tuinbouwopleiding voor meisjes in Rijswijk. 
Ze werd echt enthousiast tijdens de stage op 
landhuis De Vrije Blick in Wassenaar, waar ze de 
handen uit de mouwen kon steken. “Via deze 
stage kwam ik na mijn eindexamen in 1958 in 
contact met Vicomte Charles de Noailles (1891-
1981) in Frankrijk. Hij bewoonde l’Hermitage van 
madame de Pompadour, tegenover het kasteel 
van Fontainebleau. Ik werkte er in de sier- en 
moestuin en in de kassen en schikte bloemen in 
prachtig sèvresporselein.” 

Bijzondere heesters
De vicomte was voorzitter van de Franse 
dendrologische vereniging en een gepassioneerd 
kenner van houtige gewassen. “Om vier uur 
dronken we thee onder de platanen en overhoorde 
hij mij de namen van bomen en heesters op het 7 
hectare grote landgoed. Zo ontstond mijn passie. 
Van april tot september verruilde hij de drukke 
regio voor Grasse en ik mocht een maand mee! We 
bezochten er de mooiste villatuinen.” Zijn naam 
leeft voort in de herfstbloeiende Camellia sasanqua 
‘Vicomte de Noailles’. Als souvenir mocht Ank een 
prachtige baardiris (Iris germanica) meenemen die 
tweemaal bloeit, in mei en september. Hij doet het 
prima in haar tuin. 
In 1960 kwam ze terug en richtte ze een model-
boomkwekerij in voor de Floriade in Rotterdam, 
de eerste internationale tuinbouwtentoonstelling 
in Nederland in 1962. Meer werkzaamheden voor 
de boomkwekerijsector volgden tot ze – inmiddels 
getrouwd – voor zichzelf begon. “Mijn man Peter 
en ik woonden 17 jaar lang in de koestal van mijn 
broer en ik begon op anderhalve hectare een stek-
kenkwekerij van botanische rozen: Rosa rugosa en 
de cultivars ‘Hansa’ en ‘Blanc Double de Coubert’. 
Duizenden stuks, die als tweejarig geworteld stek 
vier dubbeltjes opleverden! Het was hard werken. 
Later kocht ik pootgoed van bijzondere heesters 
in en kweekte dat op voor particuliere verkoop.”

Kwekerij werd tuin
In 1980 mochten ze eindelijk een bedrijfswoning 
bouwen, grotendeels naar eigen ontwerp. “Een 
tuin hadden we niet, alles was kwekerij. Behalve 
het kweken maakte ik ook tuinontwerpen en gaf 
ik beplantingsadviezen. Voor de uitvoering heb 
ik altijd gewerkt met vakkundige hoveniers, ook 

toen ik in 2004 stopte met de kwekerij en deze 
in een tuin transformeerde. Omdat het perceel 
vanaf de polderdijk tweeënhalve meter afloopt, 
bedacht ik een cascade, bestaande uit vijf bakken 
van 80 centimeter diep. Een pomp zorgt voor 
circulatie van het water. Rondom lopen paden 
tussen de heesters door, combinaties met vaste 
planten. Achter het huis kwam als verlengde as 
een lange, natuurlijke vijver (grand canal). Met 
de uitgegraven klei legden we een bergje en een 
wal aan. Ik hou van kleuren, dat zie je terug in de 
beplanting. Mooie Japanse esdoorns met rood 
blad bijvoorbeeld. Ik pas graag drachtplanten toe 
en ook geur is belangrijk, beide gecombineerd in 
kogelbloem (Cephalanthus occidentalis), een mooie 
heester.” Jarenlang nam Ank met Heesterlust 
deel aan de Internationale Kwekerijdagen 
Bingerden. De mooiste heesters voor de juiste 
plek! Kennis  vergaren en delen is de passie van 
deze enthousiaste tuinvrouw en dat bleef niet 
onopgemerkt. Op 26 april 2018 werd ze benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Heesterlust, bomen en heesters in de hoofdrol 
Neem voor een rondleiding een opschrijfboekje mee, want van Ank van Peski-van Rossem (1935) 
kun je veel opsteken. Haar 1,5 hectare grote tuin Heesterlust staat vol houtige gewassen, haar grote 
liefde. “In 1968 begon ik hier met het opkweken van stekgoed, later vooral bijzondere heesters 
voor particuliere verkoop. Toen het onkruid mij boven het hoofd begon te groeien stopte ik met de 
kwekerij en maakte een ontwerp. Daarmee kreeg ik in 2004 voor het eerst een tuin!” Elke ochtend 
besteedt ze aan het onderhoud, weer of geen weer. 

- open tuinencommissie -

Heesterlust, Leidschendam
In de Open Tuinengids 2018 heeft de tuin van Ank van Peski-van 
Rossem nr. 248. Heesterlust was tot 2004 haar 1,5 hectare grote 
kwekerij en is nu een tuin met een bijzondere aanleg en beplanting. 

Ank van Peski koestert het souvenir van de Vicomte de Noail-
les, een tweemaal bloeiende baardiris. 

De mooie Iris germanica die rijk bloeit, in mei en 
in september.

Het hoogteverschil van 2,5 meter is benut voor een 
cascade die bij het huis uitloopt in een grote vijver. 

> Kleur- en materiaalge-
bruik van de woning zijn 
afgeleid van de boerde-
rijen in de omgeving, met 
een ruim voorerf als cour.

Het grand canal achter het huis is een natuur-
lijke vijver, omgeven door mooie beplanting en 
rijk aan waterleven.

Een vrijstaande blauweregen geeft het 
voorjaar kleur.

Kogelbloem (Cepha
lanthus occidentalis) 
is een drachtplant met 
geurende bloemen, 
die circa 2 meter hoog 
wordt.
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Bestuur NTs Hein Krantz, voorzitter • Robertien Aberson, project Sociaal Tuinieren • Carien van Boxtel, vicevoorzitter • Lara de Graaf, secretaris • 
Gea de Groot-Op den Brouw, juridische zaken • Michiel Plomp, excursiecommissie • Annemiek Tromp, monumentencommissie 
• Geeskelien Wolters, Open Tuinencommissie • Albert van Zadelhoff, penningmeester 
Monumentencommissie Annemiek Tromp, voorzitter • Henk Barkhof • Vov Besnard, secretaris • Carolien Binneveld 
• Jan-Willem Edinga • Mariël Kok • Carla Scheffer • Paul Smeets • Willem Verhoeven 
Excursiecommissie Michiel Plomp, voorzitter • Marjorie Gisolf • Roswitha Kleipool-De Regt • Dieneke Onderdelinden 
• Joline van Veldhuyzen-Jolles • Ysk Vondeling • Lisette van Zandvoort-Gerritsen 
Open Tuinencommissie Djoeke van Zwetselaar, voorzitter • Anneke van Apeldoorn • Rita Bergshoeff-den Breeje • Anneke van Haeften 
• Marieke Mastboom • Mieke Wiegerinck-van Hoesel • Christie van Wulfften Palthe-Weduwer 
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In 1994 betrok het Nederlands Vormgevingsinstituut het pand. 
Tuinarchitectenbureau Els Proost kreeg de opdracht voor het 
tuinontwerp. Ze trof een verwaarloosde tuin aan, die geschikt moest 
worden gemaakt voor tentoonstellingsopeningen en symposia. Oude 
stoeptegels zijn gekeerd en hergebruikt. Proost behield de oude iep 
en de resten haag van Ilex. Ze verdeelde de tuin in een kijktuin, een 
buxustuin bij de gevel, een verhoogd terras en een zomertuin met gazon 
en plaats voor een tent, heesterborders en een L-vormige pergola. 
Sinds 2001 is hier het drukbezochte fotografiemuseum FOAM 
gevestigd. Proost werd onlangs gevraagd de tuin weer op te knappen. 
De tuin is opgefrist en de heldere signatuur van Ruys – en vooral die 
van haarzelf – is nog herkenbaar. Proost: “Het is voor een tuinarchitect, 
die met pijn en moeite eraan moet wennen dat tuinen kwetsbaar en heel 
vergankelijk zijn, een feestje om een oude tuin van eigen hand 24 jaar 
later te mogen restaureren.”  
FOAM heeft de vernieuwde tuin – met nog dezelfde stoeptegels – 
opengesteld voor het publiek. Ga er vooral een kijkje nemen! De 
restauratie werd mede mogelijk gemaakt door het Grachtentuinen 
Fonds, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Tekst: Carien van Boxtel 

Foto: FOAM

Grachtentuin Els Proost bij FOAM gerenoveerd 

Vraag gratis het boekje 
Tuinieren voor vlinders aan 
op www.vlinderstichting.nl

OOK EEN TUIN 
VOL VLINDERS?

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!

Begin jaren zestig ontwierp Mien Ruys een tuin bij het toenmalige Museum Fodor in Amsterdam. Het 
museum was gevestigd in een van de drie grachtenhuizen, in de 19e eeuw ontworpen door architect 
Cornelis Oudshoorn, aan de Keizersgracht 609, 611 en 613. Twee van de drie panden met een museale 
bestemming werden later gekraakt, waarna de tuin in verval raakte.
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Bloembollen kleuren 
het (vroege) voorjaar 
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bloembollen

De bloembollen van JUB-Holland zijn 
beschikbaar via groencentra en hoveniers
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