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Als u dit leest zal het voorjaar waarschijnlijk al in meerdere of mindere mate te 
beleven zijn afhankelijk van het weer in de periode tussen het schrijven en lezen.

Over nieuwe scheuten gesproken: wij hebben in Monique van Wegen en Anneke 
Metselaar een nieuw enthousiast koppel op kantoor, die resp. Suzanne en Marleen 
Kooij opgevolgd hebben. De NTs is Suzanne en Marleen veel dank verschuldigd voor 
de manier waarop zij het werk van de stichting hebben ondersteund met de beperkte 
middelen die we daarvoor beschikbaar hebben. In het bijzonder Suzanne voor de 
manier waarop zij de (financiële) administratie opnieuw heeft georganiseerd bij haar 
aantreden 8 jaar geleden en ons heeft geholpen bij onze beleidsontwikkeling. Gelukkig 
blijft Suzanne ‘in de buurt’ als coördinator van het project Sociaal Tuinieren.  

Afgelopen jaar hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om slechts twee 
Tuinjournaals uit te brengen om de financiën beter in evenwicht te krijgen. Dat heeft 
resultaat afgeworpen, maar nog niet genoeg, dus ook in 2019 zult u helaas slechts twee  
Tuinjournaals ontvangen van onze nieuwe hoofdredacteur Maartje den Breejen, die 
ook de eindredactie van de Open Tuinen Gids onder haar hoede neemt. Nu het kantoor 
weer compleet bezet is, zult u wél weer regelmatig de digitale Nieuwsbrief ontvangen, 
althans wanneer u uw e-mailadres aan ons heeft doorgeven. Dat kan via info@tuinen-
stichting.nl. Om kosten en bomen te sparen willen wij in de toekomst graag zoveel 
mogelijk via de mail communiceren.

In de Nieuwsbrief van 8 januari heeft u kunnen lezen wat de NTs al weer op stapel 
heeft staan voor 2019. Ondertussen werpt de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 
van kracht moet gaan, zijn schaduwen vooruit. Dit vraagt van de participerende 
burgers een proactieve inbreng. Daarom kan de NTs goede nieuwe erfgoedadviseurs 
gebruiken. Wanneer u daar belangstelling voor heeft of er meer over wilt weten, neemt 
u dan contact op met de secretaris van de Commissie Groen Erfgoed (voorheen 
Monumentencommissie), Vov Besnard: vov.besnard@wxs.nl.
Ook zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen bijstaan met diverse 
pr-werkzaamheden, waaronder het opzetten van een inspirerend Instagram-account, 
het meeschrijven aan onze Facebookpagina of het vertegenwoor digen van de NTs 
tijdens beurzen en evenementen. Voor dit jaar staat bijvoorbeeld de nieuwe tuinbeurs 
‘Gardenista’ op landgoed Ophemert op de agenda. Ook worden sprekers gezocht die 
presentaties willen verzorgen over ons belangrijke werk. Meldt u zich graag bij Monique 
van Wegen: info@tuinenstichting.nl.

We zullen ons nieuwe geïntensiveerde pr-beleid in 2019 voortzetten via alle ons ten 
dienste staande media, allianties en evenementen. Want de NTs is dan wel geliefd, 
maar helaas ook te onbekend. Wij zullen dus al onze activiteiten waar mogelijk in de 
publiciteit brengen om daar wat aan te doen, mede om donateurs te werven en onze 
maatschappelijke positie als groen-erfgoedbeschermer te verstevigen. Mijn oproep aan 
u is om datzelfde binnen uw kring of lokale netwerk te doen! Monique van Wegen staat u 
graag met raad en daad terzijde. 
Tenslotte: kent u potentiële donateurs of bedrijfsdonateurs, die het goede werk van de 
NTs financieel zouden willen ondersteunen? Maak ze graag attent op ons!
Hopelijk wordt het dan spoedig weer mogelijk om jaarlijks vier prachtige Tuinjournaals uit 
te brengen.
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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.

De Sallandse Landschapstuin in Heino (OV), 
nr. 97 in de gids. 

Kasteeltuin Oud Valkenburg in Schin op  
Geul (L), nr. 349 in de gids. 

Arboretum in Oudenbosch (NB), 
nr. 325 in de gids. 

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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Hein Krantz, voorzitter

VOORPROEFJE VAN DE 
OPEN TUINEN GIDS 2019 MET DRIE 
VAN DE NIEUWE DEELNEMERS
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NTs-nieuws

Presentatie monografie over John Bergmans
Op 11 januari presenteerden onderzoekers Marianne van Lidth de Jeude 
en Johanna Karssen-Schüürmann de monografie over John Bergmans 
bij Kwekerij Abbing in Zeist. De ruim honderd aanwezigen werden gast-
vrij ontvangen in de verwarmde kas, die prachtig aangekleed was met 
verschillende voorjaarsbloeiers. 

Constant van Nispen, voorzitter van 
stichting BONAS, heette iedereen welkom 
namens BONAS, Uitgeverij Verloren en de 
NTs en gaf uiting aan de prettige samen-
werking gedurende de 5 jaar dat de auteurs 
aan het boek werkten. 
Paul Machielsen van Kwekerij Abbing ver-
telde over de geschiedenis van de kwekerij, 
waar John Bergmans in 1923 nog gewerkt 
heeft. De kwekerij, opgericht door Jan 
Abbing in 1892 (toevallig ook het geboorte-
jaar van Bergmans), stond oorspronkelijk 
in De Bilt. Het bedrijf verhuisde in 1907 
naar de huidige locatie in Zeist en is, nu 
met de vijfde generatie aan het roer, nog 
altijd een familiebedrijf. 
Het belang van tuinhistorisch onder-
zoek werd onderstreept door tuin- en 
landschapsarchitect Eric Blok: ‘Onderzoek 
helpt ons duidelijk te maken waarom we 
iets willen behouden en vormt de basis 
voor herstelopgaven en (gebieds)ontwikke-
ling. Het onderzoek naar Bergmans, zijn 
tuinen en boeken, gaat ons zeker helpen 
bij toekomstig tuinhistorisch onderzoek.’ 

Marianne van Lidth de Jeude benadrukte 
nog eens het belang van Bergmans’ 
werk en vertelde dat hij de eerste tuin-en 
landschapsarchitect was die zich onder 
de rivieren vestigde. In de glorietijd 
van de villatuinen (1920-1940) heerste 
chaos op het gebied van plantennamen; 
Bergmans bracht daar orde in aan door 
ze in 1924 vast te leggen in wat lange tijd 
hét handboek voor de nomenclatuur van 
cultuurvariëteiten voor de binnen- en bui-
tenlandse kwekerswereld was. Naast vak-
literatuur heeft hij ook boeken geschreven 
voor tuinliefhebbers. Het boek De tuin bij 
het huis lag destijds op veel salontafels. 
Ook nu verdient zijn werk nog altijd aan-
dacht, bewijst dit onderzoek. 
Johanna Karssen-Schüürmann vervolgde: 
‘Hij was een slimme man met zeer veel 
doorzettingsvermogen en liefde voor 
de natuur. Hij deed veel aan zelfstudie 
en werkte bij diverse kwekerijen door 
heel Nederland en daarbuiten. Naast 
villatuinen heeft hij parken, botanische 
tuinen, woonwijken en openluchttheaters 
ontworpen.’
Beline Geertsema, vrijwilliger en oud-
voorzitter van de NTs, vertelde tenslotte 
dat tuinhistorisch onderzoek altijd een 
speerpunt van de NTs is geweest. Ze 
bedankte Johanna en Marianne voor 
hun waardevolle werk. Waarna de eerste 
exemplaren werden uitgereikt aan – de 
neef van de vrouw van Bergmans – 
Koen Visser en aan Christian Bertram, 
Juliette Roding en Tjeerd Boersma van 
stichting BONAS. Speciale dank ging 
uit naar Liesbeth Missel, curator van de 
Speciale Collecties van de bibliotheek van 
Wageningen University & Research. 

Het boek is tot stand gekomen in 
samenwerking met stichting BONAS en 
uitgeverij Verloren en kan besteld worden 
via de website van de uitgeverij:  
www.verloren.nl • 

links: M. van Lidth de 
Jeude, rechts: J. Karssen-
Schüürmann

Even voorstellen: 
Maartje den Breejen
Het voor u liggende Tuinjournaal is samengesteld 
onder leiding van onze nieuwe hoofdredacteur 
Maartje den Breejen. Maartje werkt als journalist, 
tekstschrijver en eindredacteur. Zij schrijft over 
kunst en cultuur, heeft zelf een volkstuin en is zeer 
betrokken bij het groene erfgoed. Maartje is tevens 
de eindredacteur van onze Open Tuinen Gids. •

Verslag beleidsdag 2018 
Op 24 november vond de jaar-
lijkse Beleidsdag van de NTs 
plaats. Oud-voorzitter Beline Geer-
tsema stelde hiervoor wederom 
heel gastvrij haar huis beschik-
baar. Na het welkomstwoord 
door voorzitter Hein Krantz gaf 
onze penningmeester Albert van 
Zadelhoff een toelichting op de 
financiën. Dankzij de bezuinigin-
gen die eerder zijn doorgevoerd, 
kunnen we het jaar 2018 gelukkig 
met een kleine plus afsluiten. In 
2019 wordt de commissies meer 
zelfstandigheid toegekend, ook als 
het gaat om budgetbeheer.  
Vice-voorzitter Carien van Boxtel 
en hoofd bureau Monique van 
Wegen gaven een toelichting op 
de pr van de NTs. Doel is om de 
NTs in 2019 veel zichtbaarder 
te maken en meer donateurs te 
werven. In 2018 zijn al veel goede 
stappen gezet in de vorm van 
samenwerkingen en allianties. Alle 
vrijwilligers worden opgeroepen 

NIEUW: 
DE COMMISSIE 
GROEN ERFGOED
De Monumenten Com-
missie heet voortaan 
Commissie Groen Erfgoed, 
een voorstel van de MC 
zelf. De nieuwe naam dekt 
beter de lading en schept 
minder verwarring. Bij 
het woord ‘monumenten’ 
denken de meeste mensen 
alleen aan gebouwen of 
andere stenen objecten, 
en niet direct aan groen. 
De nieuwe naam sluit 
uitstekend aan bij het 
speerpunt van de NTs, de 
bescherming van groen 
erfgoed.• 

Tekst: Lara de Graaf en Monique van Wegen

DE NTS 
OP GARDENISTA
Van 15 t/m 19 mei 2019 
wordt op Landgoed 
Ophemert voor het eerst 
Gardenista georganiseerd, 
een nieuw jaarlijks buiten-
event waar u van alles kunt 
vinden omtrent groen in de 
breedste zin van het woord. 
Er zijn showtuinen die 
door een vakjury (voorzit-
ter is Cor van Gelderen van 
Esveld in Boskoop, tuin 
nr. 261 in de Open Tuinen 
Gids 2019) beoordeeld 
worden; er staan bijzondere 
kwekers; tuinontwerpers 
geven advies; er wordt 
gekookt uit de moestuin; er 
is een bloemschikwedstrijd 
en nog veel meer. De NTs 
zal op Gardenista staan 
met een mooi ontworpen 
stand om het werk dat we 
doen bij een breed en groen 
publiek onder de aandacht 
te brengen. Komt allen en 
geniet van het groen en de 
gezelligheid! •
 

een positieve ambassadeursrol op 
zich te nemen en hun activiteiten 
voor de NTs zoveel mogelijk zicht-
baar te maken en de publiciteit, 
ook op lokaal niveau of in eigen 
kring en netwerk te zoeken. Moni-
que is daarbij centrale coördinator 
en vraagbaak.   
Hierna gingen de deelnemers 
uiteen om in groepjes te discussi-
eren over verschillende stellingen 
met als focus het werk van de 
commissies. Marian Lenshoek 
leidde de plenaire bespreking die 
hierop volgde in goede banen. Het 
bestuur heeft alle suggesties en 
aanbevelingen inmiddels bespro-
ken tijdens de laatste bestuursver-
gaderingen en gaat daarmee aan 
de slag.  
De inspirerende middag werd 
afgesloten door Hein met een 
korte toelichting op de nieuwe 
bestuursstructuur in de vorm van 
een algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur. •

In januari en februari waren in 
het hele land tuinen en parken 
speciaal open voor publiek omdat 
de sneeuwklokjes bloeiden. De 
openstelling is een initiatief van de 
Nederlandse Tuinenstichting. De 
tuinen in het Noorden zijn in maart 
nog te bezoeken; zie onze website: 
www.tuinenstichting.nl. •

OPEN TUINEN MET 
SNEEUWKLOKJES

REDACTEUR 
GEZOCHT

De redactie van het Tuinjournaal zoekt een 
nieuwe redacteur die ons team van vrijwilligers 
wil versterken. Heeft u schrijfervaring en bent u 
geïnteresseerd, neem dan contact op met ons 
kantoor via info@tuinenstichting.nl •

City Channel Garden in Stadskanaal. 
Foto: Jannie Bos
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In Teylers Museum, Haarlem loopt tot en met 12 mei 2019 de expositie ‘200 soor-
ten groen, het mooiste van Franz en Ferdinand Bauer’. Het historische oeuvre van 
deze broers, behoort internationaal tot het beste van de botanische kunst. 

Tekst: Marc Peters

BOTANISCHE 
ONTDEKKINGSREIZIGERS

Rond 1800 stond botanie als weten schap 
in aanzien. Ferdinand en Franz Bauer 

publiceerden boeken waarin zij het plantenrijk 
met zeer hoge precisie en esthetische waarde 
afbeeldden. De broers werden geboren in 
Feldsberg (Valtice in het huidige Tsjechië), 
in respectievelijk 1758 en 1760. Hun vader 
Lucas Bauer, hofschilder aan de burcht van 
Feldsberg, overleed toen de jongens nog klein 
waren. Weduwe Therese Bauer hield voor haar 
drie zonen Joseph, Franz en Ferdinand de 
kunstzinnige traditie hoog. Als tieners kwamen 
zij onder toezicht van abt Norbert Boccius die 
de getalenteerde jongens specifiek het bota-
nisch tekenen bijbracht. Joseph, de oudste, 
volgde later zijn vader op als hofschilder.   
In 1780 werden de prille twintigers Franz 
en Ferdinand naar Wenen gestuurd. Daar 
bekwaamden zij zich verder onder leiding van 
botanicus Von Jacquin, directeur van de Kei-
zerlijke Botanische Tuinen van paleis Schön-
brunn. Hij maakte zijn pupillen bekend met 
de microscoop en de Linneaus-taxonomie.  
Via Jacquin werden de Bauers in Engeland 
geïntroduceerd bij sir Joseph Banks, voorzitter 
van de Royal Society. Banks, zelf natuuronder-
zoeker en botanicus, was onder de indruk van 
hun talent. Franz, inmiddels Francis genoemd, 
verwierf een aanstelling als botanisch tekenaar 
bij Kew Gardens en produceerde daar zijn 
verdere leven een schat aan uiterst gedetail-
leerde botanische en anatomische illustraties. 
Ook bracht hij het tot botanisch hoftekenaar 
van koning George III.  

AUSTRALIË ROND
Ferdinand werd botanisch tekenaar aan de 
Oxford University. In 1786 nam hij deel aan 
een wetenschappelijke expeditie naar het 
 oostelijke Middellandse Zeegebied. Daar Franz Bauer Huntleya violacea. 

Ferdinand Bauer Nerium oleander.

Ferdinand Bauer Aloe vulgaris. Franz Bauer Rafflesia arnoldii. 

Franz Bauer Paeonia suffruticosa. 
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schetste hij planten en dieren, en werkte deze 
uit tot meer dan 1500 tekeningen. Een groot 
deel daarvan werd gepubliceerd in zijn Flora 
Graeca, die ook toen al beschouwd werd 
als een botanisch meesterwerk. Het Teylers 
Museum bezit het enige exemplaar in ons land!   
Andermaal ging Ferdinand mee met een expe-
ditie naar Australië, toen nog Nieuw Holland 
genoemd. Tijdens deze risicovolle en avon-
tuurlijke reis (1801 - 1805) met het zeilschip 
Investigator werd voor het eerst rond het 
gehele continent gevaren. Ferdinand tekende 
onderweg talloze ‘nieuwe’ planten en dieren. 
Hij hanteerde een eigen systeem met genum-
merde kleuren om later zijn schetsen zo 
natuurgetrouw mogelijk te kunnen uitwerken. 
In 1805 keerde Ferdinand in Engeland terug, 
met in zijn bagage bijna tweeduizend teke-
ningen. De uitwerking tot een flora vergde 
liefst vijf jaar. Publicatie van deze Illustratio-
nes Florae Novae Hollandiae volgde pas in 
1813. Zakelijk gezien was het geen succes, 
misschien wel mede omdat de auteur weinig 
talent had voor zijn eigen public relations. Hij 
keerde uiteindelijk terug naar Oostenrijk waar 
hij in 1826 overleed. Zijn broer Franz overleed 
in 1840 in Engeland. 
Een standbeeld of plaquette zult u van Ferdi-
nand Bauer niet treffen. Zijn broer en collega 
Franz komt er wat nagedachtenis betreft beter 
van af, met een portret en gedenkplaat in Kew. 
Curieus genoeg vermeldt Franz’ grafschrift dat 
hij als accuraat vakman en botanist slechts 
geëvenaard werd door zijn broer Ferdinand. 
Toch nog iets van gerechtigheid… •

De mensheid beeldt al sinds de oudheid planten en bloemen af, voor een ritueel, kennis of 
plezier. In de middeleeuwen kwam daarbij het geneeskundige aspect. Rond de 17e eeuw 
tekende men met een wetenschappelijk oogmerk: kenmerken van een plant zo nauwkeurig 

mogelijk vastleggen. Dat kon toen eenvoudigweg niet anders dan met een botanische tekening. 
Nog steeds worden er nieuwe plantensoorten ontdekt. Die moeten officieel worden beschreven en 
botanisch verantwoord getekend. Het oude kunstzinnige ambacht leeft dus nog steeds voort. ‘Vandaag 
zijn wij botanisch tekenaars de hoeders van een kunstzinnige ambachtelijke traditie’, vertelt Wil 
Wessel, nu gepensioneerd maar voorheen 25 jaar professioneel botanisch tekenaar bij Universiteit 
Wageningen. 
Wessel is nu nog tekendocent bij de Vereniging van Botanische Kunstenaars Nederland (VBKN). De 
vereniging organiseert jaarlijks cursussen en lezingen, en exposeert. Ruim tweehonderd leden telt 
de VBKN en elk jaar zijn er nieuwe belangstellenden die onder meer door Wessel als docent worden 
ingewijd in de kneepjes van een mooi vak en een fijne hobby. 
‘Als botanisch tekenaar moet je op een wetenschappelijke manier nieuwsgierig zijn. De habitus, alle 
stadia en kenmerken van een plant moeten kloppen, in één tekening gevat. Dat lukt zelfs de beste 
fotograaf niet. Daarnaast is een goede compositie belangrijk. Een botanische tekening is eigenlijk een 
portret van een plant. Dat wil je toch zo mooi en treffend mogelijk maken’, vindt Wil Wessel. •

Meer informatie op www.botanischkunstenaarsnederland.nl

VAN EEN PLANT
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> Okra (Abelmoschus 
caillei), botanisch gete-
kend door Wil Wessel.

>> Wil Wessels.

SPECIAAL VOOR NTS-DONATEURS
Teylers Museum brengt werken van de broers Bauer in één tentoonstelling bij elkaar waarvoor u anders 
naar het Naturhistorisches Museum in Wenen én het Natural History Museum in Londen zou moeten. 
In samenwerking met Teylers Museum organiseert de NTs vrijdag 29 maart een lezing exclusief voor 
NTs-donateurs. In de monumentale gehoorzaal van het museum zal Terry van Druten, samensteller van 
de tentoonstelling en conservator van de kunstcollectie van Teylers Museum, een lezing geven over de 
gebroeders Bauer. Daarna is er mogelijkheid tot het bezoeken van de tentoonstelling.

VRIJDAG 29 MAART 

• 14.00 uur inloop, 
• 14.30 uur lezing, 
• 15.30 uur tentoonstelling bezoeken

KOSTEN: toegang tot museum (€ 14,-), Museumkaart geldig
AANMELDEN VIA: info@tuinenstichting.nl onder vermelding van ‘lezing Teylers’  
en uw naam met uw donateursnummer.

Geschilderd portret van 
Frans (Francis) Bauer.
bron: Royal Botanic 

Gardens Kew

Ferdinand Bauer Voorblad van Flora Graeca (1813) Teylers Museum. 
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Hans Wilson geeft een rondleiding 
over het complex, dat nog herken-
baar is als voormalige stadskwekerij. 

‘De lage muurtjes van de koude bakken benut-
ten we nu voor aardbeien, geplant in oude 
goten en voorzien van een druppelslang. Dat 
lijkt een beetje op de professionele aardbeien-
teelt, een mooi opstapje om daar iets over te 
vertellen. De oogst is een feest, dan maken we 
met de kinderen iets lekkers. De hele inrich-
ting van de locatie is afgestemd op educatie. 
Van aardappels in kratten (vollegrondsteelt is 
verboden in de Bollenstreek), een insecten-
hotel, een bijenstal, drachtplanten tot een 
kruidentuin… Proeven, ruiken en voelen, alle 
zintuigen worden aangesproken.’ 

GOED OPGEZET
Affiniteit met tuinieren heeft Wilson vanuit zijn 
jeugd in Brabant. ‘Mijn ouders hadden een 
groentetuin en later had ik zelf een volkstuin. 
Toen ik in 2012 op de schooltuin kwam stond 
alles al goed op de rit. Dat is de verdienste van 
een vader die kinderen had op de schooltuin 
en bovendien ervaren was in zowel tuinieren 

In Park Rusthoff (gemeente Teylingen) ligt een bijzondere schooltuin. Ruim 130 
kinderen leren er gedurende 21 weken ecologisch tuinieren in schoolverband.  
Hier is ‘tuinmeester’ Hans Wilson in zijn element. Na zijn pensionering meldde hij  
zich bij de schooltuin, opgezet en gerund door vrijwilligers. ‘Ik kom niet uit het 
onderwijs, maar wat is er mooier dan kinderen in contact brengen met de natuur?’

Tekst en foto’s: Julia Voskuil

VIER STIPPEN 
EN EEN TROFEE 
VOOR SCHOOLTUIN SASSENHEIM

als coördineren, Hennes Claassen. Hij weet 
veel van leifruit, dat groeit tegen de muur van 
de schooltuin. Ook een interessant verhaal 
voor de kinderen!’
‘We hebben een hecht team van negen vrijwilli-
gers, onder meer moeders die kennis maakten 
met de schooltuin als begeleider van een kind 
en daarna zijn gebleven. Binnen ons team zijn 
verschillende ‘tuinmeesters’ die wekelijks een 
of meer groepen voor hun rekening nemen. 
Naast tuinieren bezoeken we de heemtuin in 
het park als de stinzenplanten bloeien en in de 
zomer geeft een imker een les over honing-
bijen. In de zomervakantie zijn we ’s avonds 
open voor onderhoud.’
Elk jaar wordt een zorgvuldige planning 
gemaakt. Het Schooltuinjaarplan vermeldt per 
week de activiteiten met thema of project: 
van de introductieles in het parkpaviljoen half 
maart tot en met de soepweek in september 
en de herfstles in oktober over de kringloop 
en overwintering van planten en dieren. Het 
Teeltplan is een plattegrond met te zaaien/
poten groenten en bloemen en plantafstan-
den; in tweetallen hebben de kinderen ieder 
een tuintje van 3,5 x 0,6 meter. 

ZAAIEN EN OOGSTEN
Een tuinles begint bij de informatiehoek en het 
hobbykasje voor een toelichting op het werk 
door de ‘tuinmeester’. Zo gaat het eind mei 
bijvoorbeeld om het zaaien van klimbonen (de 
stokken staan er dan al), het poten van een 
dropplant en dahlia en het oogsten van spinazie 
en radijs. Hans Wilson houdt doorgeschoten 
spinazie omhoog. ‘Door de droogte is de groei 

gestagneerd en gaat de plant voortijdig bloeien 
en zaad maken om voort te bestaan! De droogte 
had ook invloed op de oogst van radijs.’ 

WAARDERING
Het schooltuinproject oogst ook zelf. Wilson: 
‘We kregen de Teylinger Trofee 2017, een vrij-
willigersprijs. Eerder waren we al trots dat we 
als enige schooltuin het logo mogen voeren 
van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinie-
ren (AVVN): in 2012 en na herkeuring in 2016 
opnieuw vier stippen voor vier jaar! We zijn 
publicitair actief en haalden bijvoorbeeld de 
regionale pers met Rendez-vous aux jardins/Tot 
ziens de tuin 2018. Als NTs-donateur hebben we 
een openbare tuinles gegeven.’ • 

SCHOOLTUIN SASSENHEIM
•  heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren  

(AVVN, 4 stippen, de hoogste waardering)
•  is aangemerkt als Tuinreservaat van Vroege Vogels
•  is aangesloten bij Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
•  is lid van de NTs
•  kreeg de Teylinger Trofee 2017
https://schooltuinsassenheim.wordpress.com
www.avvn.nl, www.velt.nu 

PARK RUSTHOFF
Het park is groen erfgoed met een bui-
tenplaatshistorie en onderdeel van de 
Erfgoedlijnen provincie Zuid-Holland. Ruim 
150 vrijwilligers zijn via de Stichting Beheer 
Park Rusthoff (SBPR) betrokken bij de 
instandhouding van het park en realiseren 
speciale projecten zoals een plantenkas voor 
de schooltuin. Andere onderdelen dan de 
Schooltuin zijn een Heemtuin, een Vlinder-
eiland met ooievaarsnest en een kinderboer-
derij. Paviljoen het Sassennest met de status 
trouwlocatie heeft een centrale ligging op 
een groot eiland en is toegankelijk via een 
mooie brug in ‘Monet-kleur’. 
www.parkrusthoff.nl, www.erfgoedhuis-zh.
nl, https://geschiedenisvanzuidholland.nl

 Eén van de mooie bruggen in Park Rusthoff in ‘Monet-kleur’.

<< De schooltuintjes 
eind mei: zaaien (stok-
bonen), planten (dah-
lia, dropplant), oogsten 
(radijs, spinazie) en… 
wieden!

< In de informatiehoek 
bij het kasje luistert 
een groep naar Hans 
Wilson, die vertelt 
over doorgeschoten 
spinazie.

 Dracht- en bloemplan-
ten bij de bijenkast.
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BRIEVEN 
AAN MIJN ZOON

Éva Kovács is eigenaar van 
tuinadvies-buro Kennemertuinen. 

Zij woont en werkt nu in 
Drenthe en heeft een landschappelijke 

tuin, de Eeserhoek. 
In de serie ‘Brieven aan mijn zoon’ 

leest u hoe zij haar kennis 
overdraagt aan de

 volgende generatie. 

Tekst en illustratie:
Éva Kovács

Lieverd, 
 
Niet veel woningbezitters krijgen de gelegenheid een aangrenzende gemeentelijke groenstrook aan 
te kopen. Tot mijn verbazing stuurde je al een dag na het tekenen van de notariële akte een foto van 
de leeggeruimde tuin. Het was heel verstandig om op tijd een goede en betrouwbare hovenier in 
te schakelen. Ik vind het wel jammer dat al het gemeentelijk groen zonder pardon is gerooid, maar 
gezien de omstandigheden begrijp ik het wel. Selectief rooien vraagt meer tijd en aandacht en je 
moet deze planten ook tijdelijk ergens bewaren. Dat kon je niet. Ik ben wel blij dat je mijn advies om 
de grote berk te sparen hebt opgevolgd. Nu maar hopen dat de wortels niet te veel beschadigd zijn 
tijdens de werkzaamheden. Berken wortelen ondiep. De mooie lijsterbes, die jezelf ook graag wilde 
behouden, kon helaas niet blijven. Hij stond op een plek waar de nieuwe parkeerplaats was gepland. 
Als troost heb ik een nóg mooiere lijsterbes als vervanger voor je. Niet één maar drie. Zo wordt de 
impact groter en door ze op regelmatige afstanden in het verlengde van de voorgevel te planten, 
verbinden ze de woning met het nieuwe en oude tuingedeelte. Ik heb een gezond ras gekozen, 
Sorbus aucuparia 'Fingerprint'. 

Met het ontwerp waren wij vrij snel klaar. Jullie wisten precies wat de wensen waren. Een ruime, met 
grind afgedekte parkeerplaats en de nieuwe achtertuin omheind. Hier moest een trampoline voor de 
kinderen komen en een klein moestuintje. Voorlopig geen nieuwe borders en overal gazon behalve 
het pad.

De omheining in de vorm van schutting of gaas mocht van de gemeente niet hoger dan een meter, 
maar voor een haag zijn er geen hoogtebeperkende regels. De keuze is, na een weloverwogen 
overleg, op een ouderwetse ligusterhaag gevallen. Snelgroeiend en goedkoop in aanschaf. Je moet 
hem wel regelmatig snoeien om hem mooi dicht en strak te krijgen. Onlangs stuurde je trots een 
foto met een ingeplante haag. Helaas heb je mijn waarschuwing om voldoende ruimte eromheen 
vrij te laten, in de wind geslagen. Een typische beginnersfout. Ik weet dat je het niet graag hoort, 
maar ik geef je toch het dringende advies om het stukje bij het hekje, waar de hortensia's staan, 
te herplanten. Nu ze nog niet doorgeworteld zijn, kun je dat ongestraft doen. Neem de planten 
voorzichtig op en vergeet ze niet na het herplanten eenmalig goed water te geven. Hoe spoediger 
je dit doet, hoe beter. Als je het zo laat staan, kun je er straks niet meer bij om het te onderhouden. 
De hortensia's zullen in de weg staan om veilig met je heggenschaar te kunnen werken. De haag 
bijhouden wordt dan een frustratieklus, met alle voorspelbare gevolgen van dien...  

Reken voor een haagdikte in gesnoeide staat minimaal 50-60 centimeter en dan nog eens zo'n 50-60 
centimeter waar je kunt werken. Houd tussen de plantlijnen van de haag en de hortensia's tenminste 
1.20 meter afstand, liever meer. Deze ruimere opzet is niet alleen voor het onderhoud nodig, maar 
omdat een haag een geduchte concurrent is voor planten in de nabijheid. Haagplanten trekken veel 
vocht en voedsel weg. Zeker de liguster, omdat hij snel groeit. Hortensia's hebben ook altijd dorst. 
Nog een opmerking bij het planten van het begin- en eindpunt van hagen: hier moet je ook ruimte 
voor het aangroeien laten. Dus de eerste plant verder van het hekje planten. Direct naast het pad, 
bij het hekje, heb ik een siergras gepland. Dit verzacht de hardere lijnen en verdoezelt de opening 
tussen haag en hortensia's. Dit is een schitterende, reuzenlampenpoetser, Pennisetum 'Magic'. 
Ik stuur je een schetsje om dit allemaal te verduidelijken.

Om met iets positiefs te sluiten, alle lof dat jullie de plannen van tevoren met de buren besproken 
hebben. Vooruitziend en sociaal. Zoals het hoort.

Veel liefs, je (tuinadviseur)moeder 
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Het is al bijna schemer als de vrouw 
des huizes, Caroline Greve, het hek 
opent naar de buitenplaats Berg en 

Vaart. Ze loopt in de sporen van de Amster-
damse koopman Abraham Bosch, die dit 
lustoord in Ankeveen aan het einde van de 
18e eeuw liet bouwen om te genieten van de 
frisse lucht. Nu, op de kop af, 240 jaar later 
stellen Caroline en Erik Greve het paradijs dat 
zij ervan hebben gemaakt open voor de Neder-
landse Tuinenstichting met een vermelding in 
de Open Tuinen Gids. 
Hoffelijk en vol enthousiasme leiden de Gre-
ves het bezoek rond door de voortuin met een 
symmetrisch patroon van buxushagen, naar 
de tuin rond het hoofdhuis, ontworpen door 
Mien Ruys met de kenmerkende grindtegels, 
een zonneborder afgeschermd door een 
beukenhaag en een schaduwborder onder de 
hoge beuken en lindes, terwijl de oude Cedrus 
atlantica ‘Glauca’ rijzig waakt over het grasveld 
en manshoge Gunneras.
We wandelen langs de Japanse zentuin, het 
koetshuis, door de rozentuin en volgen met 
onze ogen de klimroute van bijzondere plan-
ten tegen een muur, die daar speciaal voor is 
opgestapeld. We gaan de oranjerie binnen die 
Erik Greve zelf naar historisch voorbeeld heeft 
ontworpen en waarin Caroline haar enorme 
collectie kuipplanten, vaak uit exotische 
streken, dagelijks liefdevol toespreekt en 
warm houdt met een kacheltje. Grote trots is 
Tecomaria capensis, een stekje uit Florida dat 
inmiddels is uitgegroeid tot een anderhalf 
meter hoge plant met knaloranje bloemen. 
Dan nemen we het bamboepad naar een 
eiland in een slingervijver waarop een stilte-
prieel is ingericht en we vervolgen onze weg 
naar de bosrand waar een weids uitzicht over 
het Ankeveense Zod zich als climax ontvouwt. 
De rondleiding eindigt in het eveneens zelfont-
worpen palmhuis in basiliekvorm, waar ooit 

WELKOM
IN HET 
LUSTOORD

Hoewel Caroline en Erik Greve NTs-donateurs van het eerste uur zijn, staan zij dit jaar 
voor het eerst in de Open Tuinen Gids met hun prachtige buitenplaats Berg en Vaart. 
‘We stonden eerst ietwat huiverig tegen openstelling, maar we kunnen niet anders zeg-
gen: het is fijn om te zien hoe mensen hier vandaan gaan met een lach op hun gezicht.’

Tekst: Maartje den Breejen Foto’s: Caroline en Erik Greve

een grote fruitschuur stond, tussen meters-
hoge Yucca, Cordyline, Howea, Brugmansia en 
Nerium oleander, die in de zomer in de tuin 
staan. Het laatste licht valt in banen over het 
marmer naar binnen. 

Terug in het huis gaat de haard aan in de zit-
kamer met uitzicht op de hoofdas van de tuin. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat Caroline en 
Erik vertellen hoe ze in 1983 eigenaar werden 
van deze buitenplaats en die met respect 
voor het verleden naar hun eigen hand zet-
ten. Caroline: ‘Mien Ruys heeft een heel goed 
ontwerp gemaakt, maar ze heeft ook bepaalde 
plantschema’s gemaakt, die simpelweg niet Caroline en Erik Greve. 
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aanslaan op deze grond, dus na ettelijke 
pogingen heb ik die aangepast.’
Het echtpaar werd na aanschaf van de buiten-
plaats meteen donateur van de NTs, maar tot 
het begin van deze eeuw hadden ze geen tijd 
om mensen te ontvangen. Beiden beoefenden 
hun vak als oogarts uit, maakten lange dagen, 
reisden voor hun werk de wereld over en alle 
tijd die overbleef, staken ze in het onderhoud 
en de uitbouw van de buitenplaats met grof-
weg als taakverdeling: Caroline zorgt voor het 
groen, Erik voor het rood (de bakstenen). 

TÉ MOOI IS HET NOOIT
Toen in 2012 het jaar van de historische 
buitenplaatsen werd ingeluid, hadden Erik 
en Caroline het inmiddels wat rustiger en 
ontvingen zij op één dag vijfhonderd mensen 
die hun enthousiasme over Berg en Vaart niet 
onder stoelen of banken staken. Steeds meer 
belangstellenden meldden zich en langzaam 
maar zeker waren de Greves, beiden actief in 
de Vereniging Particuliere Historische Buiten-
plaatsen, steeds meer genegen om Berg en 
Vaart open te stellen voor publiek. Erik: ‘We 
ontdekten hoeveel plezier mensen beleefden 

Wij kunnen en willen mensen hier een schoon-
heid laten ervaren zowel in de beslotenheid 
van een historische tuin als in de weidsheid 
van de velden erachter. Hier kunnen mensen 
even uit het dagelijks leven stappen.’ 
Caroline: ‘Een enkeling hoor ik wel eens zeg-
gen: het is hier té mooi. Maar daar geloof ik 
niet in. Als het onkruid tussen de heester-
border hoog staat, of als de bloemenborder 
er onverzorgd uitziet, denken mensen als 
ze daarlangs lopen: ‘Ach gut, ze redden het 
niet meer. De buitenplaats groeit hen boven 
het hoofd.’ Dan ontstaat juist een gevoel van 
afkeuring in plaats van een overstijgende erva-
ring. Het is die schoonheid waar je niets voor 
hoeft te doen die mensen ontroert. Daarom 
streef ik naar perfectie. Dat wil ik mensen 
meegeven.’ 
‘Wij willen deze schoonheid in stand houden 
totdat we erbij neervallen’, vult Erik aan.
En als ze erbij neervallen? Wat dan? ‘In 2013 
hebben we de buitenplaats geschonken aan 
een stichting. We hopen dat we vrijwilligers 
kunnen laten meegroeien en opleiden, terwijl 
we nog volop actief zijn, zodat zij taken kun-
nen overnemen. We denken niet in dynastieke 

termen, al sluit ik niet uit dat een van de kin-
deren het instandhoudingsstokje overneemt.’ 
Er verschijnen wat imaginaire donderwolken 
in de ruimte als het gesprek op de rol van de 
overheid in het behoud van erfgoed komt. 
Erik: ‘Wij ondervinden niet de medewerking 
van de overheid die eigenaren een wettelijke 
instandhoudingsplicht oplegt. Met name de 
investering in het groene erfgoed door de 
overheid is volgens hun eigen rapport ver 
beneden de maat. Het is heel erg jammer 
dat een politiek die pretendeert de histori-
sche buitenplaatsen te willen koesteren daar 
ondertussen geen adequate rol in wil spelen 
temeer daar de baten van instandhouding 
voor de samenleving volgens een tweede 
recent rapport veel groter zijn dan de kosten. 
Och hemel, laten we een ander onderwerp 
aansnijden.’
We stellen daarom de vraag: Gaan jullie wel 
eens op vakantie? Erik en Caroline mompelen 
wat over de drie dagen vorig jaar in Florence. 
‘Ik hoef eigenlijk niet zo nodig op vakantie’, 
zegt Caroline. Begrijpelijk. Adam en Eva 
hoorde je ook nooit over vakantiedagen, toen 
ze nog in het paradijs woonden. •

aan een bezoek en we vonden het zelf ook heel 
zinvol om deze plaats open te stellen. Het lag 
voor ons voor de hand om dat via de Neder-
landse Tuinenstichting te doen. Dan bereik je 
immers dé tuinliefhebbers van ons land.’
Caroline was aanvankelijk terughoudend, 
bekent ze. ‘Ik was huiverig om discussies 
te moeten voeren met mensen die constant 
mijn keuzes zouden bevragen. Ik heb namelijk 
helemaal geen zin in discussies. Ik heb het zo 
gedaan. Punt uit. Maar ik moet zeggen dat ik 
het inmiddels heel leuk vind om te zien hoe 
mensen in elk hoekje weer iets moois ontdek-
ken en steeds enthousiaster worden naarmate 
ze verder door de tuin dwalen.’
Erik: ‘Abraham Maslow (een Amerikaans 
klinisch psycholoog; MdB) heeft onderzoek 
gedaan naar de topervaring van de mens, 
een diepe verbondenheid met iets dat het 
alledaagse ver overstijgt. De drie topervaringen 
zijn: muziek, natuur en de omhelzing in de 
liefde. Het verhevene zit in de mens en je kunt 
je trainen om daarmee in verbinding te komen. 
Maar in deze tijd van Trumpiaans geweld en 
roesbeleving gaat het amusement wel heel 
vaak boven de diepe ervaring van het leven. 

'  Het verhevene 
zit in de mens 
en je kunt je 
trainen om 
daarmee in  
verbinding  
te komen.' 
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ALICE IN NEDERLAND 

Ontdekkingsreiziger, 
schrijver en bioloog Arita 
Baaijens is initiatiefnemer 
van het project Paradijs 
in de Polder. Op 
eigenzinnige en creatieve 
wijze en in diverse 
samenwerkingsverbanden 
belicht zij de diepere 
betekenis van natuur en 
landschap in Nederland. 
‘Het is een mythe dat 
alleen meetbare gegevens 
belangrijk zouden zijn.’ 

Tekst: Maartje den Breejen

Foto: Sacha de Boer

In 1989 neemt Arita Baaijens ontslag als milieubioloog en begint ze 
een leven als ontdekkingsreiziger. Op haar tochten door de Sahara, 
Siberië, Papoea-Nieuw-Guinea ontmoet ze herders en nomaden voor 

wie de omringende natuur een levende entiteit is die hen de weg wijst. 
In Soedan ziet ze dat het landschap voor de nomaden functioneert als 
geheugen voor de geschiedenis van een volk. Elke zandduin, kloof, heu-
vel, boom, elke schermacacia of bezemstruik verwijst naar een voorval 
of persoonlijke geschiedenis.
Baaijens gaat op zoek naar het antwoord op de vraag wat bezielde 
natuur is. En hoe landschap en geest elkaar beïnvloeden. Wat vertelt 
landschap mij wat ik nergens anders te weten kan komen? Op zoek 
naar het sacrale in Siberië merkt ze dat ze haar wetenschappelijke den-
ken met moeite kan uitschakelen. Maar als ze aankomt bij Tavan Bogd, 
vijf machtige bergpieken bedekt met sneeuw en ijs op de grens van 
Mongolië, China en Rusland overvalt haar een gevoel dat de Grieken 
chora noemden, een diepgevoelde emotie, die is verbonden aan een 
specifieke plek. 

Aangevuurd door lezers en bezoekers van 
haar colleges voert ze experimenten uit om 
ervaringen die ze opdeed in andere culturen 
naar Nederland te brengen. Ze móet wel expe-
rimenten uitvoeren, omdat we in Nederland 
nauwelijks woorden hebben voor de lotsver-
bondenheid tussen mens en omgeving. Vanaf 
2013 duikt ze in de wereld van deep maps, een 
term waar nog geen Nederlands woord voor 
bestaat. ‘Dat zijn persoonlijke geografieën die 
op een creatieve, multimediale manier laten 
zien hoe ieder van ons landschap beleeft. 
Het diepe in ‘deep’ verwijst naar het web van 
onderlinge betrekkingen die een plek of gebied 
zijn speciale karakter geven.’ 
Ze organiseert in 2016 een deep map-expe-
riment in de Karakolvallei met een team 
van bewoners van de vallei, internationale 
wetenschappers en een kunstenares. Flora, 
fauna, heilige plekken, geuren en persoon-
lijke verhalen verschijnen op de kaart. Een 
half jaar later zwerft ze door een regenbos in 
Papoea-Nieuw-Guinea om te testen of de deep 
map-methode ook in een ander ecosysteem 
werkt. Ook daar verschijnen verhalen bij elk 
stipje op de kaarten. Maar tijdens de tochten 
vertellen bewoners haar ook over commerciële 
houtkapbedrijven die vanuit het zuiden opruk-
ken en over Exxon, dat gas oppompt voor de 
Kikorrivier en een pijpleiding dwars door hun 
bos wil aanleggen. De onverzadigbare honger 
naar ertsen en grondstoffen opent haar de 
ogen voor de realiteit. ‘Niet de bewoners van 
Siberië en Papoea-Guinea moeten mij inspira-
tie verschaffen, maar wij, westerlingen met een 
verknipte psyche en ontzielde manier van den-
ken, moeten acuut stoppen met de export van 
onze denkbeelden en wat ermee samenhangt.’
En zo ontstaat het idee voor Paradijs in de pol-
der, een onderzoek naar bezield landschap in 
Nederland, waarbij vragen horen als: Hoe gaan 
wij om met natuur in ons eigen land? Zijn er 
nog bezielde plekjes te vinden in landschap-
pen waarvan over elke vierkante centimeter is 
vergaderd en nagedacht? 

En?
‘Het onderzoek is nog steeds in volle gang. 
De spil van het project is mijn boek Paradijs in 
de polder, wat landschap je vertelt (september, 
2018), waarbij ik met oefeningen en illustraties 
de lezer aanspoor om op ontdekkingsreis te 
gaan in eigen land en contact te maken met 
natuur en landschap. Een maand lang ontvin-

gen ruim driehonderd deelnemers wekelijks 
een oefening uit het boek in hun mailbox. Erva-
ringen en ideeën deelden we via sociale media. 
Uit de reacties spreekt enthousiasme en 
verbazing over het feit dat simpele oefeningen 
de band met natuur kunnen versterken. 
Eind vorig jaar onderzocht ik een maand lang 
de relatie tussen Amsterdammers en stedelijk 
groen. De ontdekkingstocht resulteerde in 
een online deep map waarin het stratenplan 
is vervangen door schimmeldraden die de 
verhalen doorgeven van bewoners en beleving 
van groen. Daaruit bleek dat Amsterdammers 
meer belang hechten aan natuur en groen dan 
zij zelf soms denken.’ 
En Paradijs in de polder organiseerde vier 
openbare deep map-experimenten voor een 
gemeente, een hogeschool en twee provincies. 
Waarnemingen en deep maps toonden aan dat 
een ontmoeting met natuur geen eenrichtings-
verkeer is. Natuur reageert op onze aanwezig-
heid en andersom.’

Uw onderzoek staat haaks op de wetenschap-
pelijke en analytische benadering in het Wes-
ten. Schiet de wetenschap tekort volgens u? 
‘Begrijp me niet verkeerd. Ik ben nog steeds 
dol op wetenschap en cartografie. Natuurwe-
tenschappelijke ontdekkingen en technologi-
sche doorbraken verrijken ons bestaan onte-
genzeggelijk. Wat zouden we moeten beginnen 
zonder sluitende bewijsvoering en zonder een 
TU Delft? Dan liep Nederland onder water en 
zouden we elkaar van alles kunnen wijsmaken. 
Maar meten geeft geen garantie tot allesom-
vattend weten. Cijfers doen geen uitspraak 
over wat ons leven de moeite waard maakt: de 
zaken van het hart.’ 
‘Wat de moderne wetenschap volgens mij zo 
bedreigend maakt is niet zozeer de bril waar-
mee de wetenschap naar de werkelijkheid kijkt, 
maar haar macht en invloed, en de neiging 
elke andere vorm van naar de wereld kijken te 
smoren. Het is jammer dat we zo vasthouden 
aan het eigen gelijk. Er bestaan zoveel andere 
denkrichtingen waar we inspiratie uit kunnen 
putten.’

Hoe ontwikkelen we andere denkrichtingen?
‘Dit jaar start Paradijs in de Polder de 
campagne Taal en Tekens om woorden en 
symbolen te bedenken voor onze veelzijdige 
relatie met natuur en landschap. Wat we 
nodig hebben zijn nieuwe woorden waarmee 

OP ZOEK NAAR  BEZIELD LANDSCHAP
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tenminste waarom. Je kan dan stellen: goed, 
jullie vinden deze kwaliteiten niet belangrijk, 
kunnen we het er nog eens over hebben of 
regeert het geld? De besluitvorming wordt 
transparanter. En de vraag is dan niet: wie 
heeft gelijk? Wij of zij? Maar een veel interes-
santere vraag is: welke aspiraties heeft onze 
samenleving en in welk verhaal willen wij 
geloven. Omdat dat bepaalt of er straks nog 
een bos staat of niet.’

Wat kunnen groene organisaties als Natuur-
monumenten, het Wereld Natuur Fonds, 
The International Union for Conservation of 
Nature, maar ook de Nederlandse Tuinenstich-
ting, leren van Paradijs in de polder als het 
gaat om het creëren van een tegengeluid tegen 
beleidsmakers?
‘Al die organisaties zouden veel meer kunnen 
inzetten op de band tussen mens en omgeving 
en minder moeten hameren op instandhou-
ding van soorten. Vaak ook nog eens ten 
behoeve van ons eigen genot. Ik heb in Siberië 
en Papoea-Guinea gezien dat op plekken die 
door mensen als heilig zijn verklaard en waar 
menselijk ingrijpen uit den boze is, biodiver-
siteit gegarandeerd is. Terwijl als je dat via de 
wet wilt opleggen, gaan mensen die wetten 
overtreden. Begrijp me niet verkeerd: je hebt 
wetten nodig, maar het kan nog veel beter, 
want op het moment dat mensen een relatie 
met een plek aangaan, willen ze ervoor zorgen. 
Dus dan verstoor je zo'n plek niet uit respect 
voor alles wat net als jij recht van bestaan 
heeft.’

Maakt u zich zorgen over het Nederlandse 
landschap?
‘Ik word er verdrietig van als ik zie hoe het 
wordt volgeplempt en het wordt er ook niet 
beter op, maar ik oefen mijzelf in het glas 
halfvol zien. Op het moment dat ik boos 
word, kan ik niet handelen. Er zijn al zoveel 
mensen boos, ze kunnen mij wel missen in 
dat kamp. Ik zit liever in het kamp van Alice 
in Wonderland, die steeds weer in een ander 
konijnenhol duikt om in een andere wereld 
terecht te komen. Mensen zoals ik zijn niet 
in de meerderheid, maar we zijn wel nodig. 
Als ik somber dreig te worden, realiseer ik me 
dat ook altijd weer. Het lijkt alsof ik naïef ben 
en als een flierefluiter rondloop, maar dat is 
niet zo. Mijn Alice in Wonderland-rol is een 
bewuste keuze.’•

Voorbeeld van een deep map 
uit Paradijs in de polder.

Paradijs in de polder; 
Ontdek wat het 

landschap je vertelt 
verscheen bij Atlas 

Contact. In 2014 werd 
Baaijens onderschei-

den met de Women of 
Discovery Humanity 
Award. Ze is lid van 

onder meer de Royal 
Geographical Society 

en heeft meerdere 
boeken geschreven.

Droge zomers overleven

Hoe maken we tuinen, parken en bossen droogtebestendig? In ons land zou een hoger grondwaterpeil al flink 
helpen. Net als de juiste soort op de juiste plek planten. Boomkwekers anticiperen op een veranderend klimaat. 

Tekst: Marc Peters  Foto’s: Van den Berk Boomkwekerijen

Bomen dragen het ecosysteem, ze geven schaduw en luwte, 
binden CO

2
 en genereren door verdamping af en toe een fikse 

hoosbui. Reden genoeg om ze te koesteren. Bij de meeste 
boomkwekerijen – kraamkamers van de houtige gewassen – maakten 
sproeiers de afgelopen zomer overuren. Zo ook bij Van den Berk Boom-
kwekerijen in Sint-Oedenrode, het bedrijf dat eerder was betrokken bij 
de beplanting van onder meer Landgoed Twickel, Landgoed Mattem-
burgh en Kasteel Arcen.
Johan van den Berk: ‘Bij jonge bomen is het wortelgestel niet volledig 
ontwikkeld; dat maakt ze kwetsbaar. Vinden ze geen water, dan houdt 
het op. Je moet ze minstens de eerste vijf jaren goed monitoren en zo 
nodig aanvullend water geven, ook na het planten op de definitieve 
plek. Verder helpt een voldoende ruim plantgat met een voedselrijk en 
waterbufferend grondmengsel.’
Bij volwassen exemplaren waarvan de wortels niet voldoende water kon-
den bereiken, was er voortijdige bladval. Vooral bij eiken en berken op 
de oostelijke zandgronden. ‘Dat is een overlevingsstrategie om verdam-
ping te minimaliseren’, zegt Van den Berk. ‘De meeste bomen lopen dit 
voorjaar weer uit. Maar toch, twee zomers ervoor was het te lang nat en 
zijn wortels gaan rotten. Als extremen elkaar blijven opvolgen, neemt de 
conditie en daarmee het herstelvermogen af.’

EEN STEUNTJE IN DE RUG
Van den Berk adviseert diversiteit: plant verschillende soorten aan. 
‘Blijkt één bepaalde soort of cultivar niet droogtebestendig, dan verlies 
je niet alles. Bomen met glanzend leerachtig blad zijn beter bestand. 
Ook bomen met een hoge vorsttolerantie kunnen de droogte-warmte 
combinatie goed aan. Hun houtvatensysteem is ingesteld op stagne-
rende vochtstromen. De origine van de soort of cultivar speelt ook een 
rol; bomen uit Azië en Noord-Amerika scoren wat betreft droogteresis-
tentie in Europa goed.’
Voor een optimale start op de definitieve plek prepareert de Brabantse 
kwekerij jonge bomen in een airpot. Daarbij wordt de met jute omwik-
kelde uitgegraven wortelkluit geplaatst in een wijde geperforeerde 
kunststof ring. De ruimte tussen kluit en ring wordt opgevuld met pot-
grond. De gevulde airpot plaatst men op een verharde vloer en de boom 
wordt met lijnen vastgezet. Met voldoende watergift groeien in enkele 
maanden de wortels door de gehele airpot. Zo is de jonge boom ook 
buiten het traditionele seizoen te planten. Hoe beter het wortelgestel is 
ontwikkeld, hoe groter de kans op het overleven van zomerdroogte. •
Meer informatie: www.vdberk.nl 

Goed doorwortelde kluit van Acer campestre 
na airpot-‘kuur’.

we elkaar kunnen vertellen wat ertoe doet en 
wat het leven de moeite waard maakt. Weiden 
met pinksterbloemen, ik noem maar wat. 
De nieuwe taal die Paradijs in de polder wil 
introduceren houdt zich verre van nostalgisch 
treuren om wat geweest is en nooit meer 
terugkomt. We zoeken eigentijdse woorden en 
beelden, vitaal, aansprekend en vernieuwend 
en verbindend. Taal, kortom, die ons erop uit 
stuurt om te verkennen wat we over het hoofd 
hebben gezien.’ 

Wat levert het op? 
‘Ten eerste komt er ruimte voor verwondering. 
Kunstenaars, wetenschappers, uitvinders 
kunnen niet zonder verwondering. Terwijl de 
wereld hier wordt geregeerd door boekhou-
ders. In Den Haag denkt men alleen vanuit cij-
fers. En vanuit cijfers kan er nooit wat. Terwijl 
in de verbeelding alles kan. Die twee werelden: 
moet je in elkaar schuiven om je vervolgens af 
te vragen: welke visie op het landschap geldt 
anno 2019?’
‘En ten tweede is iedereen betrokken bij wat er 
met een plek gaat gebeuren. Nederland gaat 
op de schop vanwege de energietransitie en de 
bouw van een miljoen woningen. De ingrepen 
zullen protest oproepen omdat verbonden-
heid met landschap ertoe doet voor bewoners. 
Maar hoe bespreek je belangrijke gevoelszaken 
waarvoor geen woorden bestaan en die zich 
niet laten meten? Paradijs in de polder gaat 
samen met burgers, planologen, landschapsar-
chitecten, ecologen, cartografen en woordkun-
stenaars op zoek naar een gemeenschappelijke 
taal voor verbondenheid met landschap.’
‘Natuurlijk kan de overheid vervolgens zeggen: 
jongens, we hebben jullie gehoord, prima, 
maar wij besluiten nu dit. Maar dan weet je 
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Waarom staan er elzen op de Melkmarkt en lindes rond de Peperbus? 
Bernadet van der Veen, dé bomenvrouw in Zwolle weet het antwoord. 
We maken met haar een fascinerende natuurhistorische stadswande-
ling langs het groene erfgoed van de oude Hanzestad.
Vervolgens zijn we te gast bij de bekende tuinontwerper Harry Pierik in 
wat hij terecht zijn ‘Verborgen Stadstuin’ noemt. Aan de rand van het 
historisch centrum waan je je ineens op een open plek in het bos. Door 
de grote variatie aan planten en hun geraffineerde rangschikking roept 
hij een sprookjesachtige sfeer op.
We blijven de rest van de dag in de ‘Pierik-sfeer’. Zo lunchen we in 
het neogotische Dominicanenklooster, waar in 2010 de binnentuin is 
aangelegd naar Pieriks ontwerp. Voor de borders liet hij zich inspireren 
door de sprankelende kleuren van middeleeuwse miniaturen.
Tot slot gaan we naar de van oorsprong 14e-eeuwse begraafplaats Berg-
klooster buiten de stad. De familie Pierik zwaait hier al drie generaties 
de scepter. Bert Pierik, broer van Harry, vertelt ons over de geschiedenis 
en over het huidige natuurlijke beheer. Door de ouderdom en haar lig-
ging op een schrale rivierduin van de Overijsselse Vecht is de grasmat 
zeer rijk aan wilde flora. Diverse zeldzame soorten van de Rode Lijst 
zijn er gevonden, zoals duifkruid en Zwolse anjer.

NTs-donateurs met één introducé €38,- p.p.; niet-donateurs €43,- p.p.
Startpunt: Dominicanenklooster Zwolle. Tijd: 9.30-16.30 uur

De excursiecommissie neemt u komend jaar mee naar de Verborgen Stadstuin  
van Harry Pierik in Zwolle, de 19e-eeuwse buitenplaats Frissesteyn aan de Waal,  
een archeologisch monument in Walcheren en intieme privétuinen. Met lezingen 
en rondleidingen gaan we terug in de tijd, maar we blikken ook vooruit: hoe ziet 
de buitenplaats van de 21ste eeuw eruit?

Walcheren kende in de VOC-tijd tweehonderd buitenplaatsen, die 
het eiland de naam ‘Tuin van Zeeland’ bezorgden. We bezoeken drie 
overgebleven buitenplaatsen, waar de eigenaren ons tonen hoe zij werken 
aan het herstel en het toekomstbestendig maken van hun groen erfgoed.
Het park rondom Ter Hooge in Middelburg werd na de onderwaterzetting 
van Walcheren in 1944 opnieuw aangeplant. Tegenwoordig wordt het huis 
particulier bewoond. We bezoeken onder meer de privétuin van een van 
de bewoners, met een stinzenplanten bostuin en een lindenlaantje.
’t Hof Ravestein in Grijpskerke ligt als een eiland te midden van een open 
akkerlandschap. Archeologisch onderzoek wees uit dat zich hier in de 18e 
eeuw al een buitenplaats bevond. De huidige eigenaren maakten de oude 
structuren weer zichtbaar door beplanting en de wijze van maaien. Het 
terrein is een archeologisch monument. In de oude schuur is een kleine 
expositie van gedane vondsten. We bezoeken ook de intieme privétuin 
met bloemenborders en de opnieuw aangelegde hoogstamboomgaard.
Overduin in Oostkapelle groeide van een middeleeuwse boerderij 
uit tot een 17e eeuwse buitenplaats. De tuin werd ontworpen door 
Zocher jr. Het Prince- of Oranjebos vormt het oudste onderdeel van de 
buitenplaats. Overige historische elementen zijn de serpentinevijver, de 
oprijlaan en het hertenkamp. 

NTs-donateurs met één introducé ca. € 62,00 p.p., 
niet-donateurs ca. € 67,00 p.p.
Start- en eindpunt: NS-station Middelburg
Tijd: 10.00-17.00 uur

PRACHTIG GELEGEN NIEUWE EN OUDE BUITENPLAATSEN IN DE BETUWE
zaterdag 22 juni (eigen vervoer)

We bezoeken twee bijzondere, heel verschillende privébui-
tenplaatsen in de Tielerwaard. Het 19e-eeuwse Frissesteyn 
en het 21ste-eeuwse Burghmalsen. In het eerste geval zijn 
huis en terrein al eeuwen onlosmakelijk verbonden met 
de rivier de Waal. Dijkverzwaringen zijn echter een bedrei-
ging. Het Bureau H+N+S Landschapsarchitecten verzorgt 
hierover een lezing. 
Bij de tweede gaat het om een compleet nieuw huis 
op een terrein dat tot voor kort nog weiland was. Beide 
huizen liggen prachtig in het Betuwse landschap. (Meer 
informatie over deze speciale excursie: zie Tuinjournaal 2, 
2018, pp. 24-25.)

NTs-donateurs met één introducé € 50,- p.p.;  
niet-donateurs € 55,-.
Startpunt: Herwijnen, eindpunt Buurmalsen
Tijd: 10.00-17.00 uur

N.B.: Deelnemers aan deze excursies dienen goed ter been te zijn,  
aangezien er veel gewandeld wordt, ook buiten de paden.
N.B.2: Er staat inmiddels ook een excursie gepland op 6 april naar een 
bollenkwekerij en een buitenplaats met stinzenplanten.
Zie www.tuinenstichting.nl voor meer info.

ZELDZAAM GROEN IN HISTORISCH ZWOLLE
zaterdag 24 augustus (eigen vervoer)

VERBORGEN BUITENPLAATSEN WEER ZICHTBAAR
zaterdag 15 juni (bus-excursie)

 Gereconstrueerde tuinstructuren 
bij 't Hof Ravestein in Grijpskerke.
Foto: Dieneke Onderdelinden

 Landgoed Ter Hooge bij  
Middelburg.  
Foto: Dieneke Onderdelinden

Frissestyn, uitzicht vanuit het huis op de zonnewijzer-tuin en boomgaard.
Foto: Sophie Wessels
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André en Laura Dingemans hopen nog 
lang te kunnen blijven tuinieren, maar 

zonder de druk van openstelling. ‘We hebben 
jaren gehad met wel honderd groepen, bussen 
vol Amerikanen, Denen, Duitsers, tuinclubs 
noem maar op. Het is nu teruggelopen tot 
ongeveer de helft. De bezoekers worden ouder 
en zelf hebben we inmiddels ook de zeven 
kruisjes gehaald. Dan moet je realistisch zijn. 
Met zijn tweeën een tuin van 7000 vierkante 
meter perfect onderhouden is geen sinecure. 
Daarbij ben ik een pietje precies. We hebben 
ons besluit weloverwogen genomen en kunnen 
er nog even aan wennen. Afgelopen herfst heb 
ik geen bollen meer geplant, dat gaf een dub-
bel gevoel. In de nieuwe situatie voel ik wel wat 
voor een kleine moestuin en een bloementuin-
tje.’ 
Ze hebben de taken goed verdeeld. André 
verzorgt de paden en snoeit de hoge beuken-
hagen, inclusief bogen en een prachtig prieel 
van rode beuk. ‘De borders doe ik zelf en twee 
keer per week maai ik het gras. En dan is er 
natuurlijk nog het kwekerijtje. Op tuinenreis in 
Engeland ontdekte ik dat bezoekers het leuk 

Tuinen Laura Dingemans, een terugblik

Tekst: Julia Voskuil, 

Foto’s: Julia Voskuil en 

Laura Dingemans

In het Brabantse dorp Heerle (gemeente Roosendaal) ontvangt Laura Dingemans elk jaar 
honderden tuinliefhebbers uit binnen- en buitenland. Ook donateurs van de NTs weten 
haar tuin te vinden, ze staat al zeker 25 jaar in de Open Tuinen Gids. ‘De tuin openstellen 
is leuk, maar 2019 zal voor ons het laatste jaar zijn. We vinden het mooi geweest.’

bomenafzet van onze aangrenzende kwekerij 
terugliep, kwam de schuur vrij met 7000 vier-
kante meter grond. Bert Vermeijden maakte 
hiervoor een basisplan en ik vulde dat naar 
eigen idee in. Voor beslotenheid kwamen beu-
kenhagen rondom en door hagen ontstonden 
diverse compartimenten voor verschillende 
tuinen met een eigen sfeer.’ Gras, een vlonder 
en (half)verharde paden verbinden een gras-
sentuin, boomgaardje, een strakke vijvertuin, 
een informeel gedeelte, een dubbele border-
tuin en een formele rozentuin met rozenlaan-
tje. De schuur werd ingericht voor ontvangst, 
publiciteit volgde en tuinbezoek liet niet lang 
op zich wachten. Tussen de bedrijven door 
maakte Laura tijd om tuinen in Engeland te 
bezoeken, in de jaren tachtig nog het walhalla 
voor bijzondere planten. ‘Zeker vijftien keer 
ben ik op tuinenreis geweest. Intussen kreeg ik 
ook verzoeken voor tuincursussen over rozen 
snoeien, zaaien en stekken. Een kort bericht in 
de plaatselijke krant leverde gelijk 120 inschrij-
vingen op. Die verdeelde ik over acht groepen, 
’s morgens theorie en ’s middags praktijk in de 
tuin. Later kwamen er nog workshops bij, want 
met tuinmaterialen maak je de mooiste arran-
gementen. Tuinbladen vroegen om artikelen 
en tuintips, in De Tuinen van Appeltern gaf ik 
advies als plantendokter.’ Het waren drukke, 
maar mooie jaren met veel waardvolle contac-
ten. Laura kijkt er met plezier op terug. •

www.tuinenlauradingemans.nl 

vinden om wat plantjes te kunnen kopen. Zo 
komt van het een het ander.’ 
Vooralsnog gaat het tuinwerk gewoon door. In 
de wintermaanden snoeit André de hagen en 
Laura haalt alle plantensteunen weg voordat 
ze de vaste planten terugknipt. ‘Dat scheelt 
werk in het voorjaar. Ik gebruik heel veel 
plantensteunen, die door de roestkleur vrijwel 
onzichtbaar zijn. Bezoekers vragen vaak hoe 
alle planten zo keurig overeind blijven!’  

VAN LEEK TOT PLANTENDOKTER
Toen Laura en André in 1975 hun intrek had-
den genomen in zijn ouderlijk huis, was ze 
geen tuinier. ‘Als kind werd je geacht mee te 
helpen in de moestuin en dat werkt niet altijd 
stimulerend. Ik maakte een tuin rond ons huis 
en zorgde dat die er netjes bij lag. Eind jaren 
zeventig las ik over een tuinclub in Wouw, 
een dorp dichtbij. Dat leek mij wel leuk en ik 
mocht lid worden. We gingen bij elkaar op 
bezoek om de tuinen te bekijken en al snel 
groeiden we van zeven leden naar 25. Het was 
gezellig, inspirerend en leerzaam, zodat het 
tuinvirus al gauw over sloeg. Aangezien de 

<<< Boomgaardje in de 
bloemsemtijd.

<< Herfstbeeld met grassen en 
haagstructuur van de informele 
vijvertuin met vlonder.

< In de winter snoeit André de 
hoge beukenhagen om en in de 
tuinen.

De strakke vijvertuin, omkaderd door hoge beukenhagen.

 De dubbele bordertuin.

< André en Laura Dingemans.  
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Niettemin: van tijd tot tijd een terugblik 
kan natuurlijk nooit kwaad. Zo krijgen de 

leden van de NTs bovendien een beeld van het 
CGE-werk en het belang daarvan. Het artikel 
geeft geen totaaloverzicht van 2018 – dat zou 
een saaie opsomming worden van zo’n vijfen-
twintig grotere en kleinere kwesties! – maar 
we hebben een selectie gemaakt aan de hand 
waarvan de diversiteit van onderwerpen en 
CGE-werkwijzen zichtbaar wordt.

DE KLOOSTERTUIN ST. AGATHA EN  
DE OVERTUIN BISDOM VAN VLIET:  
HULP EN ADVIES
In St. Agatha (in het Land van Cuijk) ligt 
een oude openbare tuin behorend bij een 

Een jaar vol 
groene monumenten
Dit artikel krijgt u in handen in maart 2019. Het is een soort terugblik op de activiteiten 
van de Commissie Groen Erfgoed en haar regionale adviseurs in 2018.  
Een beetje laat? Misschien wel, maar een precies jaartal doet er bij de CGE-acties  
niet erg toe. Het werk loopt immers altijd over jaargrenzen heen.

Kruis herenklooster. Mooi, maar enigszins 
verwaarloosd. Een CGE-lid, tuin- en 
landschaps architect, adviseerde samen met 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
over restauratie, herinrichting en herbeplanting 
en over de wijze waarop de eigenaren zich bij 
het toekomstig onderhoud zouden kunnen 
laten begeleiden. De tuin werd mede dankzij 
hem ook een item in het tv-programma 
Binnenstebuiten.
Enigszins vergelijkbaar was de bemoeienis van 
twee CGE-leden bij de Overtuin Bisdom van 
Vliet, eigendom van de gemeente Krimpener-
waard. Hier dacht de een mee over de bestuur-
lijke, organisatorische en financiële toekomst 
van deze openbare tuin, en schreef de ander een lokaal artikel over de noodzaak van de 

daar geëntameerde bomenkap – waarmee hij 
hielp het protest van de burgers ertegen te 
bezweren.
Dit zijn twee voorbeelden van situaties waarin 
deskundigen uit de CGE, en/of vaak ook haar 
adviseurs, te hulp schieten in een min of meer 
informele setting. Het gaat dan om adviezen 
aan eigenaren over bijvoorbeeld de monu-
mentale bomen in Landgoed Broekbergen in 
Driebergen of hulp aan actiegroepen bij hun 
discussie met de gemeente zoals over de her-
beplanting van het Oosterpark in Hoogezand. 

ROLDUC (KERKRADE), KLEIN TOORNVLIET 
(GRONINGEN) EN DE MOUNTAINBIKEROUTE 
(TILBURG): BEZWAARSCHRIFTEN
De CGE beschikt over enkele juristen die aan 
het werk gaan als een groen-erfgoedkwestie 
langs de formele weg moet worden aange-
pakt. Bijvoorbeeld als er een omgevings-
vergunning dreigt te worden vastgesteld 
waarbij te weinig rekening is gehouden met 
cultuurhistorisch waardevol groen. Over 
dat specifieke aspect dient de NTs dan een 
bezwaarschrift in en een CGE-lid en/of 
adviseur bezoekt indien mogelijk de hoorzit-

Kloostertuin St. Agatha.

Kloostertuin St. Agatha.

ting. In de afgelopen periode heeft dat nogal 
eens tot opvallende resultaten geleid. Zo 
zag de gemeente Kerkrade rond de jaarwis-
seling 2017-18 af van de golfbaanplannen 
op (en ten koste van!) het landgoed Rolduc. 
En zo moest de gemeente Groningen haar 
omgevingsvergunning voor de bouw van acht 
appartementen in de tuin van Klein Toornvliet 
terugdraaien. Beide besluiten waren, gezien 
de toelichtende gemeentelijke tekst bij die 
herroeping, uitdrukkelijk mede gebaseerd op 
de bezwaren van de NTs. 
In Tilburg verplichtte de NTs via haar bezwaar-
schrift (en via infomeel overleg) de gemeente 
tot een cultuurhistorisch onderzoek vooraf-
gaand aan het definitieve besluit over een 
mountainbikeroute; die route liep namelijk 
dwars door een 19e-eeuws park in Engelse 
landschapsstijl. En daarna heeft het betrokken 
CGE-lid uiteindelijk samen met de gemeente 
een aangepast tracé kunnen uitzetten en werd 
het park gespaard.

GRENZEN 
De CGE moet ook wel eens afstand nemen. 
Niet ieder oud stuk ‘mooi groen’ valt onder 
de definitie van ‘groen erfgoed’. Soms moeten 
we actievoerders die onze hulp vragen, dus 
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teleurstellen; voorbeelden daarvan zijn de 
door dijkverzwaring bedreigde groene gebie-
den bij Opijnen en Herwijnen.
Bovendien is ingrijpen in historisch groen ook 
wel eens onontkoombaar, zelfs als ‘erfgoed’ 
in het geding is. De CGE is niet doof voor 
steekhoudende argumenten van anderen. 
Zo heeft de NTs tegen de nieuwe fietsroute 
met brug door de Bolwerken van Haarlem 
na bezichtiging en onderzoek geen bezwaar 
aangetekend; evenmin tegen de goed onder-
bouwde restauratie van de Stadswallen door 
de gemeente Sittard.

Omgekeerd: een bezwaarschrift van de NTs 
wordt soms ‘niet ontvankelijk’ verklaard omdat 
de NTs niet ‘belanghebbend’ zou zijn. Dat 
gebeurde bij de kwestie van de herbeplanting 
met veel te veel verschillende bomen aan de 
Scheveningseweg in Den Haag. De NTs-statu-
ten vermelden namelijk ‘tuinen en parken’ en 
geen wegen – zo luidde de Haagse redenering. 
Gelukkig vroegen andere bezwaarmakers 
(zoals de Bomenstichting, Vrienden van Den 
Haag e.a.) of ze bij de hoorzitting onze stuk-
ken mochten gebruiken en was het werk dus 
niet voor niets gedaan.
Juist dit soort ‘grens’-kwesties leidden tot 
uitvoerig overleg binnen de CGE en NTs. De 
vraag: hoe bakenen we het begrip ‘groen erf-
goed’ helder af, ook in de statuten, was, en is 
nog steeds, herhaaldelijk aan de orde.

HET SLINGELAND-ZIEKENHUIS IN 
DOETINCHEM: BEROEP BIJ DE RAAD 
VAN STATE
Echt lange adem en veel inzet van de CGE-
juristen is vereist als de NTs geen genoegen 
kan nemen met het uiteindelijke gemeentelijke 
besluit. Dat speelt bijvoorbeeld in Doetinchem 
waar de gemeente het Slingelandziekenhuis 
heeft gepland buiten de bebouwde kom, 
midden in een cultuurhistorisch waardevol 
landschap. En dat – volgens de NTs – zonder 
de vereiste procedures te volgen. Het voert te 
ver om alle eerdere NTs-stappen in dit proces 
weer te geven – de affaire loopt al sinds 2014.  
In de afgelopen periode ging de NTs in beroep 
bij de Raad van State. Voorjaar 2019 volgt 
hopelijk de beslissing.

ERFGOED TELT
De in juni 2018 verschenen beleidsbrief van 
OCW Erfgoed Telt besteedt uitdrukkelijk óók 
aandacht aan groen erfgoed, en stelt daarvoor 
10 miljoen extra beschikbaar. Samen met 
andere organisaties heeft de NTs – de belang-
rijkste landelijke instantie op het groene-erf-
goedterrein! – voorstellen gedaan om tot een 
zinnige invulling te komen van het toegezegde 
bedrag. Een opsteker, die 10 miljoen, voor 
ieder die de bescherming van ons groene 
erfgoed een warm hart toedraagt. •

Vov Besnard
Secretaris Monumentencommissie

Klein Toornvliet
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Klein Toornvliet.

Tel de vlinders die je ziet en geef het door.
Kijk nu alvast op vlindermee.nl!

De hele maand juli: 
tuinvlindertelling
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