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Beste lezer, 

Het thema van dit Tuinjournaal is ‘de tuin als muze’. Mijn gedachten gaan als 
vanzelf naar beroemde schilders die de tuin in het verleden gebruikten als 

thema voor hun kunst: de prachtige taferelen van Monet, de tuinen van Henri Le 
Sidaner, en natuurlijk denk ik aan de zonnebloemen en irissen van Van Gogh. 
De tuin als inspiratiebron is van alle tijden, en heeft in onze tijd niets aan kracht 
ingeboet. Dat blijkt wel uit dit Tuinjournaal waarin hedendaagse kunstenaars aan 
het woord komen over de inspiratie die zij putten uit hun tuin. Henk Helmantel 
leidt ons over op een historische plek (no 23 in de Open Tuinen Gids) die hij samen 
met zijn vrouw en zoon tot leven bracht. Elspeth Diederix deelt via haar bijzondere 
foto’s de schoonheid die ze ontdekt in haar zelfontworpen tuin. En dan is er Juke 
Hudig, die vertelt over haar betrokkenheid en die van haar ouders bij de begin-
periode van de NTs en natuurlijk over haar werken met pastels. De kunst van het 
tuinontwerpen wordt in dit nummer belicht door ons bestuurslid Lara de Graaf.   
De tuin als inspiratiebron is springlevend, en dat geldt ook voor de NTs. Het lijkt 
wel of ons werk steeds meer nodig is. Onze Commissie Groen Erfgoed (voorheen 
Monumentencommissie) heeft handen vol werk aan het opkomen voor bedreigd 
groen erfgoed.  Ik ben ze er zeer dankbaar voor dat ze steeds weer in het geweer 
komen als bedreigingen onder hun aandacht worden gebracht.  Ook dank aan alle 
adviseurs groen erfgoed die overal in het land als oren en ogen voor de Commissie 
fungeren. 
Onze Open Tuinen Commissie heeft dit voorjaar een prachtig nieuw initiatief 
genomen. Terecht vinden de leden van de Commissie dat op Open Monumenten-
dag de aandacht te eenzijdig naar gebouwen gaat. Het groene erfgoed is minstens 
zo belangrijk en verdient meer aandacht.  De Commissie kreeg voor elkaar dat in 
bijna iedere provincie een uniek voorbeeld van Groen Erfgoed op 14 en 15 septem-
ber de poorten opent voor het publiek.  Op de website van de NTs is alle informa-
tie te vinden.  Het zou fantastisch zijn als dit initiatief, waarvoor ik de leden van de 
OTC hartelijk dank, volgend jaar op grotere schaal wordt voortgezet en zo uitgroeit 
tot een traditie.
Ons project Sociaal Tuinieren draait ook op volle toeren. Daarover bij een volgende 
gelegenheid weer meer. En nu al wordt er gewerkt aan een NTS-excursie naar Italië 
in mei volgend jaar. De eerste aankondiging daarvan staat in dit nummer. Meer 
informatie volgt binnenkort op de website. 
We lezen, horen en voelen dagelijks dat de klimaatverandering en de oprukkende 
monocultuur ons dwingen tot extra nadenken over onze omgeving.  Daarom heeft 
de NTs deze zomer aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering 
voor onze tuinen. Op 26 augustus organiseerden we samen met de stichting 
Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen een studiedag over de gevolgen van 
klimatologische veranderingen voor bijzondere tuinen. Warmere zomers, zachtere 
winters, langere periodes van droogte, hoe passen we onze tuinen daarop aan? 
Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat de NTs aandacht aan dit onderwerp heeft 
besteed. We werken inmiddels ook nauwer samen met Operatie Steenbreek, die de 
toename van verharding in Nederland wil tegengaan en steen wil vervangen door 
groen. Als NTs kijken we bewust over de grenzen van onze eigen organisatie heen. 
Samenwerking maakt sterk. Voor het behoud van ons groen is dat hard nodig. 
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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.

In Goede Aarde Tuin en Kwekerij in Biervliet 
(ZL), nr. 281 in de gids.

De Tuinen in Demen in Demen (NB), 
nr. 302 in de gids.

Klein Boskoop in Stroe (GD),
 nr. 174 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

DRIE TUINEN DIE OPEN ZIJN 
IN SEPTEMBER, ZIE OPEN TUINEN 
GIDS 2019
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Wij doen mee met Steenbreek

Doel van de organisatie is samenwerken, participatie en netwerken om een breed 
draagvlak te creëren waarin alle burgers zich gaan inzetten voor klimaatverbetering. 
Er zijn ruim 130 gemeentes aangesloten bij Steenbreek en het is de ambitie dat ook 
de provincies en waterschappen zich gaan  aansluiten. Thema voor 2019 is Biodiver-
siteit en er worden lokaal en nationaal vele activiteiten opgezet om te ‘ontstenen’ en 
meer te  vergroenen. Voor de NTs is de betrokkenheid bij Steenbreek zeer goed voor de 

naamsbekendheid.
Met Sociaal Tuinieren gaan we ook meedingen naar de Steenbreek-
trofee 2019. De trofee wordt uitgereikt tijdens de Nationale Groendag 
2019 op 14 november in Wageningen. Het doel van de trofee is om 
inspirerende voorbeelden te laten zien van initiatieven die bijdragen 
aan het bevorderen van de biodiversiteit, gezondheid, sociale cohesie 
en klimaatadaptie. 
Meer informatie over Steenbreek: www.operatiesteenbreek.nl/steenbreektrofee/

Vrijwilligersdag

Oprichting stichting 
Kennisontwikkeling Groen Erfgoed
Samen met het Gilde van Tuinbazen, de vereniging Erfgoedhoveniers en 
de Vakgroep Groen Erfgoed heeft de NTs de stichting Kennisontwikkeling 
Groen Erfgoed opgericht. De NTs heeft aan de basis van de voorloper hiervan 
gestaan. De stichting heeft als doel het bevorderen van de kennisontwikkeling 
en kennisoverdracht t.a.v. onderzoek, planvorming, beheer en onderhoud van 
groen erfgoed ter verhoging van de kwaliteit van de instandhouding van het 
groene erfgoed. Door middel van bijdragen aan vakontwikkeling binnen de 
keten van specialisten groen erfgoed en het ontwikkelen en aanbieden van 
beroepseducatie en beroepskwalificaties. •

Vrijwilliger 
van het jaar

PRIVACY
VERKLARING 
OP NTSSITE

Op de site van de NTs 
staat de privacyverklaring 
conform de AVG. Hierin 
staat hoe de NTs omgaat 
met persoonsgegevens van 
haar donateurs, relaties 
en vrijwilligers. Je vindt de 
privacyverklaring onder het 
kopje ‘Over ons’.•

LUSTRUM 
NTS IN 2020
In 2020 bestaat de NTs 
40 jaar! Wij willen dit 
heugelijke feit vieren met 
een lustrum evenement. 
Hiervoor zoeken we nog 
vrijwilligers die ons kunnen 
helpen met de organisatie. 
Lijkt het je leuk om mee te 
denken over de invulling 
van deze dag? 
Meld je dan aan via: 
info@tuinenstichting.nl •

OPROEP 
MAILADRES 
DONATEURS

De NTs communiceert 
steeds vaker digitaal met 
haar donateurs. Het is 
duurzamer en kostenbe-
sparend. Van veel van onze 
donateurs hebben wij al een 
mailadres, maar nog niet 
van iedereen. Dus ben je 
NTs-donateur en twijfel je 
of wij jouw (juiste) mailadres 
hebben, geef dan nu je 
mailadres aan ons door via 
info@tuinenstichting.nl •

Tekst: Lara de Graaf en Monique van Wegen

De Excursiecommissie zoekt nieuwe commissieleden door het 
hele land. Vind je het leuk om nieuwe excursies voor te bereiden? 
Ben je op de hoogte van bijzondere tuinen en parken in je omge-
ving of heb je een netwerk in de groenwereld, meld je dan nu aan 
door een mail te sturen naar info@tuinenstichting.nl
Ook de Open Tuinencommissie is op zoek naar nieuwe commis-
sieleden. Je gaat je bezighouden met het bezoeken en keuren van 
bestaande en nieuwe open tuinen. Ook als je nog een (groen)
opleiding volgt, komen we graag met jou in contact. • 

NTs-nieuws

DE NTS ZOEKT NIEUWE 
ACTIEVE COMMISSIELEDEN

In het kader van het project Sociaal Tuinieren zit Robertien Aberson namens de NTs 
sinds januari in het Algemeen Bestuur van de Stichting Steenbreek. Bijna alle belang-
rijke groen-organisaties in Nederland nemen op beleidsniveau deel in deze stichting. 

Op de Vrijwilligersdag van 
4 mei is Ysk Vondeling 
uitgeroepen tot Vrijwilliger 
van het jaar 2018. Ysk heeft 
de bokaal inmiddels in 
ontvangst genomen.  
Piet Bakker heeft vanwege 
grote verdienste voor de 
NTs het zilveren speldje 
van de NTs ontvangen. • 

Claude Monet (1840-1926) is 
zonder twijfel de beroemdste 
schilder die zijn tuin als muze 

gebruikte. Dertig jaar lang schilderde hij 
zijn tuin in Giverny. Maar lang niet ieder-
een heeft zijn kleurexplosies op doek in 
werkelijkheid gezien. Een groot deel van 
zijn beroemde ‘tuinen’ is zelfs nog nooit 
in Nederland getoond. Hoog tijd voor 
een groots eerbetoon in het Gemeente-
museum. In Monet - Tuinen van 
verbeelding worden veertig internationale 
topstukken bijeengebracht en is ook de 
foto van de schilder in zijn tuin te zien 
die op de cover van dit Tuinjournaal 
prijkt. 

Monet - Tuinen van verbeelding
12 oktober 2019 t/m 02 februari 2020, 
Gemeentemuseum, Den Haag.

Waterlelies in het Gemeentemuseum

Middelpunt van de tentoonstelling is Blauweregen, (1917-1920) uit de eigen collectie.

Wie wordt 
de nieuwe 
voorzitter?
De NTs is op zoek naar een 
nieuwe inspirerende voorzitter 
en tevens naar een nieuwe 
penningmeester. Ben je 
geïnteresseerd in een van deze 
functies of ken je iemand die 
hier geknipt voor is, neem dan 
contact op met bestuurslid 
Gea de Groot-Op den Brouw 
voor meer informatie. Dit kan 
door een email te sturen naar: 
g.w.a.op.den.brouw@gmail.
com. Als je je telefoonnummer 
erbij vermeldt, word je 
teruggebeld.Wij zien uit naar je 
reactie!
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Elspeth Diederix woont in de Witte de 
Witstraat in de Amsterdamse Baarsjes, 
strakke, eentonige huizenblokken, veel 

steen, weinig groen. Een groter contrast met 
haar tuin is bijna niet denkbaar. Ondanks alle 
stadsbalkonnetjes die er omheen liggen, doet 
het er landelijk aan. De tuin heeft een boom-
gaardje met een pruim, een paar appelbomen 
en een kweepeer. Over het sappige grasveld 
hopt een kikker ‘het zijn er zelfs twee’, weet 
Diederix.  Er staat een kas en het gras wordt 
omzoomd door een kleine bloemenborder en 
een lief moestuintje met peultjes, courgettes 
en prachtige palmkool. Daarnaast bevindt zich 
een speciaal aangelegd veldje met zevenblad, 
waar ze pesto en spanakopita van maakt. Er 
sluipt net een kat doorheen. ‘Ga weg jij, wat 
doe je met mijn heerlijke zevenblad’, roept 
Diederix en haar vrolijke stem klinkt even niet 
zo vrolijk meer. 
De tuin is voor stadse begrippen ongekend 
groot, omdat het eigenlijk twee tuinen zijn. 
Ze kon de ‘ateliertuin’ van haar atelier ernaast 
bij haar eigen tuin trekken, haar man bouwde 
een kas voor haar. ‘Willen jullie de kas zien?’, 
vraagt ze enthousiast, het is duidelijk dat ze 
zelf ook popelt om weer te gaan kijken. Het is 
vroeg in het voorjaar, zaaitijd, de eerste van 
de twee keer dat we haar bezoeken en de kas 
staat tjokvol zaaibakjes met groene sprieten 
en kiemen. Trots en enthousiast laat ze zien 
wat ze er allemaal aan het zaaien is. ‘Dit is een 
Anaphalis, dat is zo’n leuke Rudbeckia ‘Prairie 
Glow’, met een beetje een oranje kleur, een 
heel leuk ding. Dit is Scabiosa. Dat is Ammi 
Visnaga, ook prachtig. Dit is prikneus, Lychnis 
coronaria. Dat vond ik vroeger een stomme 
plant maar nu ben ik er helemaal weg van, met 
die grijze bladeren, dat gefilterde en dan die 
knalboemen.’  
Ook haar vensterbanken binnen staan vol met 
kleine zaaibakjes. ‘Dit zijn leeuwenbekjes, dit 
een paar akeleien die maar niet opkomen. 
Hier een speciale anemonensoort, Anemone 

Kunstenaar en hovenier Elspeth Diederix (1971) laat in haar fotoportretten zien hoe wonderlijk mooi planten 
en bloemen zijn. Ze fotografeert ze in de door haar aangelegde Miracle Garden in het Erasmuspark, maar ook 
onderwater, al duikend in het Grevelingenmeer. Een aanzienlijk deel van haar werk heeft z’n oorsprong in haar 
kas in Amsterdam West. Niets spannender dan zaaien, vindt Diederix.

Tekst: Carolien Barkman en Emilie Escher  Foto’s: Carolien Barkman en Elspeth Diederix

EEN ATELIER IN DE

‘Rubra’ of zoiets. Dit is Echinacea. En dit is 
een zalmkleurige Thunbergia.’ Het zaaien in de 
vensterbank gaat geweldig en het geheim zit 
’m volgens haar in de hobbylampjes die ze via 
internet op de kop heeft getikt. ‘Dan worden 
die sprietjes niet zo iel en slap. Het komt echt 
alleen maar door het licht.’ 
Zaaien vindt ze het allerleukste van het tuinie-
ren. ‘Omdat het zo spannend is. Je weet niet 
wat er opkomt en het is gewoon een wonder 
dat er uit die dunne ietsepietserige sprietjes 
planten komen. Echte planten!’
Daarbij zijn die ielige sprietjes ook nog eens 
van levensbelang voor haar werk als kunste-
naar. Alles uit kas en vensterbank is bestemd 
voor haar Miracle Garden, midden in het vlak-
bij gelegen Erasmuspark. Een onstuimige zee 
van bloemen waar bezoekers op kronkelige, 
kleine paadjes doorheen kunnen dwalen. De 
tuin kwam tot stand doordat ze een wedstrijd 
won waarin kunstenaars werd gevraagd 
een ontwerp te bedenken dat mensen in de 
stad moest verbinden met de natuur. In die 
opzet lijkt Diederix geslaagd. ‘Als ik er bezig 
ben,  vragen mensen of ik van de tuin ben en 
 bedanken me!’  
Ze wiedt, snoeit en knipt er, maar wat ze er 
vooral ook doet is fotograferen. De Miracle 
Garden is haar openlucht-atelier. Diederix 
maakt er haar befaamde bloemenportretten, 
die elk jaar als affiches voor de Miracle Garden 
in de stad hangen en waarmee ze vorig jaar 
exposeerde in het Stedelijk Museum Schie-
dam. Haar opvallendste portret is misschien 
wel het tere sneeuwklokje, dat iets heiligs en 
goddelijks heeft door de lichtbaan die erop 
valt. Hoe doet ze dat? Nuchter: ‘Als je een 
strookje papier beweegt en de camera heel 
lang openlaat krijg je dat effect.’  
Digitaal bewerken, daar doet ze niet aan. ‘Om 
het wonder te benadrukken’ kleurde ze de 
planten hier en daar wel wat bij met speciale 
acrylstiften. Maar tegenwoordig fotografeert 
ze de planten liever puur natuur. ‘Niet zo inge-OPENLUCHT Links: Elspeth in de kas 

met zelfgestekte roos.
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wikkeld. Geen gedoe. Het is bovendien al zo 
mooi van zichzelf allemaal. Mijn nieuwe werk 
wordt ook wat abstracter. Het draait meer om 
textuur, vorm en kleur. Het enige wat ik mis-
schien doe is dat ik planten bij elkaar zet.’ 
In juni, de tweede keer dat we haar bezoeken, 
laat ze zien wat ze bedoelt. Het eerste affiche 
van dit jaar is net af. Tegen een donkere, 
stilleven-achtige achtergrond is een uitge-
bloeide papaver te zien, waar blauwe irissen 
en lichtblauwe Nigellas door heen lichten. 
‘Die Nigellas heb ik wel een beetje bij elkaar 
geplaatst. Het zijn fantastische bloemen om 
te fotograferen. Ze hebben iets dromerigs. 

Dat blad is een soort zeewier, het is net een 
onderwaterplant.’  
En Diederix kan het weten, want ze heeft 
net een fotoboek en tentoonstelling in Huis 
Marseille voltooid over de waterplanten in 
het Grevelingenmeer. Al duikend maakte ze 
dromerige, ook weer stilleven-achtige beelden 
met allerlei kleuren die je nooit in de grauwe 
Zeeuwse wateren zou vermoeden. Dat heeft 
ertoe geleid dat ze nu in de weer is met het 
ontwerpen van een onderwatertuin. 
Toen ze nog geen drie dochters had reisde 
ze de hele wereld rond, fotografeerde ze roze 
geverfde motors in de woestijn en andere curi-
euze dingen. Geen bloemen, die kwamen pas 
toen ze kinderen kreeg. ‘Ik kon niet meer zo 
vaak weg. Maar ik had wel die tuin die steeds 
veranderde in een andere plek. Dus toen dacht 
ik: ik ga de tuin en de planten fotograferen.’  
Met het fotograferen in de tuin begon als van-
zelf het tuinieren. Dat viel niet mee. ‘Ik dacht: 
‘Ik maak even een tuin. Ik ben creatief. Dat kan 
ik wel. Je doet de zaadjes in de grond en het 
groeit wel.’ Ik was ervan overtuigd dat het zou 
lukken. Maar het is de eerste keer zó mislukt, 
Het is gewoon echt heel moeilijk.’ 
Om het te leren en te begrijpen volgde Diede-
rix een cursus ontwerpen en de avondoplei-
ding voor hovenier, die ze als we met elkaar 

praten net aan het afronden is. ‘Dat was zeker 
leerzaam. Voordat ik eraan begon was ik een 
collageplanter. Ik dacht: ‘Ik zet een plantje 
hier en een plantje daar.’ Nu weet ik dat je niet 
overal maar een plantje moet neerzetten. Dat 
werkt niet. Het wordt geen geheel. Je moet er 
echt een paar bij elkaar zetten en er goed over 
nadenken wat je waar zet.’ 
‘Maar nog gaat er van alles fout’, verzucht ze. 
De vaste planten die we dit voorjaar als spriet-
jes in haar kas zagen doen het maar matig in 
de Miracle Garden. ‘Het zag er allemaal prach-
tig uit in potjes, ik dacht tevreden: ‘Dat heb ik 
goed gedaan, ik kan zaaien.’ Maar toen ze de 
grond in moesten verdwenen ze een beetje. 
Vaste planten blijven gewoon wat langer klein. 
‘Waar zijn ze?’, dacht ik. Ik zie opeens de helft. 
Dat is behoorlijk irritant.’ Grote voorstellingen 
had ze van een mooie zee van oranje cosmos 
die ze zaaide en plantte. ‘Er is er maar eentje 
opgekomen.’ Gelukkig doet de Lathyrus het 
fantastisch en is de haag van Lychnis coronaria 

die moet voorkomen dat mensen zomaar de 
Miracle Garden in lopen in plaats van de paad-
jes te nemen helemaal gelukt.   
Haar nieuwe vrienden van de hoveniersop-
leiding krijgen al opdrachten om tuinen te 
ontwerpen, vertelt ze. En een kennis polste 
haar voorzichtig of ze niet een tuin voor hem 
kon ontwerpen. ‘Ik vind dat misschien wel leuk 
om erbij te doen. Maar mijn hoofdwerk is toch 
fotograferen. En ik wil eigenlijk ook niet dat 
ze te veel eisen hebben. Ik wil mijn eigen ding 
doen en de vrijheid hebben. Ze lacht. ‘Maar 
als mensen daar rekening mee houden, sta ik 
ervoor open.’ •
The Miracle Garden ligt op de NTs-fietsroute: 
Groene Historie, Groene Toekomst. Zie: 
www.tuinenstichting.nl onder het kopje ‘Excursies’.

Carolien Barkman is tuinontwerper, Emilie 
Escher is journalist met tuinen en design als 
specialisatie. Samen werken zij aan een boek over 
tuinen van kunstenaars.

Voor meer informatie: 
www.elspethdiederix.com. 

Ze wiedt, 
snoeit en knipt 

er, maar wat 
ze er vooral 
ook doet is 

fotograferen. 

Op onverwachte momenten 
zijn ze te zien in de stad, op 
grote billboards: The Miracle 
Series, een serie foto’s van 
‘bloemwonderen’ gemaakt door 
fotograaf/beeldend kunstenaar/
hovenier Elspeth Diederix. 
Deze foto’s komen voort 
uit het totaalkunstwerk The 
Miracle Garden, gelegen in het 
Erasmuspark in Amsterdam.

Diederix' eigen tuin in september (Foto: E. Diederix) Prikneuzen in de Miracle Garden (Foto: E. Escher)
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Hoewel niet één (tuin)ontwerper 
hetzelfde is, volgt het ontwerptraject 
grotendeels dezelfde lijn: het begint 

met de wensen van de tuineigenaar: ‘wat wil 
ik?’. Gevolgd door de analyse: ‘wat heb ik?’, en 
kijken naar wat er kan, in termen van budget, 
terrein en maakbaarheid. Met al die gegevens 
kan een concept bedacht worden, gevolgd 
door de uitwerking, detaillering en het opstel-
len van het beplantingsplan.  

Concept geeft richting 
aan ontwerpkeuzes
In de praktijk verloopt het ontwerpproces 
natuurlijk niet zo lineair als hierboven beschre-
ven, maar is het eerder een cyclisch proces, je 
doet een stapje voorwaarts en weer een stapje 
terug. Je legt dwarsverbanden en past weer 
aan, komt tot nieuwe inzichten of krijgt nieuwe 
input. Het combineren van alle wensen en 
eisen tot een geslaagd ontwerp is de opgave 
waar de tuinontwerper telkens weer voor staat. 
Een duidelijke visie op die opgave leidt tot een 
concept, bijvoorbeeld: een ‘naturalistische 
tuin in blauw en geel tinten’, een ‘tropische 
watertuin’, of een ‘oosterse tuin’. Een helder 
concept helpt je om richting te geven aan de 
ontwerpkeuzes die verder in het proces aan de 
orde komen. Je kunt zo’n concept verbeelden 
met een enkele, vluchtige schets, een foto van 
iets dat je aanspreekt of zelfs een tekst zoals 
een gedicht. 

Verankering in de omgeving
Een goed tuinontwerp legt een verbinding 
tussen het huis, de tuin en de omgeving of 
het landschap waarin de tuin zich bevindt, 
ook wel de ‘sense of place’ genoemd. Dit 
kun je realiseren door een doorkijkje naar 
het landschap te maken, bijvoorbeeld door 
simpelweg een gat in de haag te knippen. 
Of door bepaalde elementen (zoals bomen, 
planten) uit de omgeving toe te passen in de 
tuin. Die elementen hoeven niet een letterlijke 
kopie te zijn van de materialen of planten uit 
de omgeving, maar kunnen er ook alleen naar 
verwijzen. Het riet in de nabijgelegen sloten 
uit het polderlandschap kan verbeeld worden 
met Miscanthus en blauw schapengras (Festuca 
glauca ‘Blaufuchs’) of ivoordistel (Eryngium 

giganteum) kunnen bijvoorbeeld een verwijzing 
zijn naar het nabijgelegen duingebied. 

De vierde dimensie: tijd
In een plattegrond op schaal worden de ver-
schillende onderdelen van de tuin in de juiste 
verhoudingen getekend. Een boom wordt dan 
ingetekend met de diameter die de kroon in 
volwassen staat zal bereiken. Zo kun je de 
juiste positie bepalen, niet te dicht bij het huis 
bijvoorbeeld. Om dit nog beter inzichtelijk te 
maken, teken je ook doorsnedes van de tuin 
met alle elementen in de juiste verhoudingen, 
hierin komt de uiteindelijke hoogte van de 
boom. Op deze wijze wordt de vierde dimen-
sie, namelijk ‘tijd’, meegenomen in het ont-
werp. Zo werd het voor een deelnemer ineens 

Gedegen voorbereiding is de basis
We merkten tijdens de cursus dat de analyse 
(‘wat heb ik?’) vaak onderschat of zelfs 
overgeslagen wordt. Zoals bij zoveel zaken, is 
een gedegen voorbereiding de basis voor een 
goed vervolg. De analyse geeft inzicht in het 
grondvlak en de begrenzing en gaat ook over 
het zicht vanuit huis. Wat zie je als je uit het 
raam kijkt? Met welke bodemsoort hebben we 
te maken, klei, veen of zand? Voedingsrijk of 
juist voedingsarm? Welk (micro)klimaat heerst 
er? Waar komt de overwegende wind vandaan? 
Zijn er bestaande natuurwaarden in de tuin 
die je wilt behouden? Zijn er elementen die 
lelijk zijn en weg kunnen? In welk landschap 
bevindt de tuin zich? En wat is de context en 
de geschiedenis van de tuin?

De kunst van het

Dit voorjaar heb ik samen met collega-tuinontwerper Ria Bos de cursus ‘Ontwerp 
zelf je tuin’ gegeven. Bedoeld voor niet-tuinontwerpers die hun eigen tuin willen 
aanpassen of een geheel nieuwe tuin willen aanleggen. Daarvoor moesten we 
eerst de inhoud van de cursus bepalen en samenstellen en nadenken over wat we 
de deelnemers wilden leren en via welke stappen. Dat dwong ons om weer terug 
te gaan naar de basis. Hoe pak ik het ontwerpen van een tuin zelf eigenlijk aan? 

Tekst en foto’s: Lara de Graaf

TUINONTWERPEN

Mensen 
vergeten 

vaak wat ze al 
aan planten 

hebben staan.

Boven: Tuin ontworpen 
door Ria Bos (Bos, erf & 
landschap). Hier is een 
ruimte gecreëerd in de 
tuin, die tegelijkertijd als 
pad en als terras gebruikt 
wordt. (foto: Ria Bos)



tuinjournaal september 2019 - pagina 15

inzichtelijk dat de ruimte naast het huis, in 
werkelijkheid drie meter, niet voldoende plaats 
bood aan een volledige boomgaard die hij 
ingetekend had.  
Het verloop van de tijd gedurende de dag is 
een ander aspect van het tuinontwerpen. Zo 
had een deelnemer de parkeerplaats in eerste 
instantie ingetekend op de plek met juist de 
meeste zonuren. ‘Is dit niet een mooie plek 
voor de moestuin of bloemenpluktuin?’, 
vroeg ik. ‘En hoe zit het met het bosje ten 
zuiden van jullie tuin?’ De schaduwrand die 
daar ontstaat vormde een mooie aanleiding 
voor een bostuin. De plek voor het zitje in de 
avondzon stond al bij aanvang vast: langs de 
sloot, uitkijkend over de weilanden. Maar wat 
nu als je hier een moerasspiraea (Filipendula) 
plant en het zitje iets opschuift? Dan wordt 
het avondlicht zo mooi gevangen en behoud je 
toch het uitzicht. 

Vormgeven en verbinden
Het ontwerpen van een tuin is ook het creëren 
en vormgeven van ruimtes. Je moet je vanaf 
een tekening kunnen voorstellen hoe groot 
zo’n ruimte in werkelijkheid wordt, of dit 
praktisch is of niet en welke gevoelens de 
ruimte oproept. Maak je de ruimtes te klein, 
dan voelt het benauwd, maar maak je ze te 
groot, dan voel je je verloren. De hoogte van 
de wanden van de ruimtes speelt hierbij ook 
een rol. Deze moeten in de juiste verhouding 
staan tot elkaar. Vervolgens worden de ruimtes 
gerangschikt tot een prettige en evenwichtige 
compositie en worden ze op een logische 
wijze met elkaar verbonden. Hierbij is het van 
belang dat het niet losse eilandjes blijven en 
dat een vloeiende routing mogelijk is. Eenheid 
creëren helpt hierbij, bijvoorbeeld door het toe-
passen van één soort (terugkerend) materiaal 
op de vloer, het herhalen van bepaalde planten 
op verschillende plekken in de tuin of het laten 
terugkomen van bepaalde ruimtevormen. 

VALKUILEN ZIJN: 
•  De impulsaankoop bij tuincentrum of 

kweker. Oftewel: ga niet zonder een 
bestellijst op pad. En houd je ook aan dit 
lijstje. 

•  Een boom planten waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de afmetingen op 
volwassen leeftijd. 

•  De afmetingen van een terras te klein of juist 
te groot maken.

VOORAL WEL DOEN:
•  Maak een beplantingsplan waarbij 

je rekening houdt met bodemsoort, 
bezonning, hydrologie, wind, ligging, 
etc. Aansluitend bij het concept, in een 
bepaalde kleurencombinatie, mooi het hele 
jaar door of in een bepaald seizoen. 

•  Maak een tekening op schaal van je tuin in 
de bestaande situatie.

•  Teken je plattegrond noord-zuid gericht 
en maak een zon-/schaduwplan. Dus geef 
op de plattegrond aan waar zon en waar 
schaduw is op verschillende momenten van 
de dag en van het jaar. 

•  Neem de tijd voor een grondige analyse van 
je tuin. Test de pH van de bodem en kies 
planten die hierbij passen. 

•  Teken alle nieuwe elementen in de juiste 
afmetingen en verhoudingen in en houd 
ook rekening met de volwassen leeftijd van 
planten, bomen en struiken. 

•  Ga regelmatig op bezoek in open tuinen, 
oftewel kijk de kunst af bij anderen! 
Analyseer waarom een bepaalde ruimte 
prettig aanvoelt en kijk of je dit ook in je 
eigen tuin kunt toepassen. 

Geïnteresseerd in de cursus ‘Ontwerp zelf 
je tuin’? Voor meer info kijk op: 
www.ldglandscape.nl

Van boven naar beneden: Lythrum salicaria ‘Morden Pink’ in Tuin 
der lusten in Appeltern (ontwerp Lara de Graaf). De Lythrum is 
hier een verwijzing naar de Lythrum op foto 2 langs de slootkant. 

Lythrum salicaria (grote kattenstaart) langs de slootkant, waar hij 
van nature voorkomt

De Anemone ‘Honorine Jobert’ is op z’n mooist bij het tegenlicht 
van de avondzon.

 Grijsbladige planten als verwijzing naar de duinen. Een beplantingsplan van 
Lara de Graaf voor een voortuin.

Vertaling van je concept
Bij de uitwerking aangekomen, is de vertaling 
van het concept (oftewel je ontwerpuitgangs-
punt) van belang. Het concept van één van 
de cursusdeelnemers was een ‘naturalistische 
tuin met veel aandacht voor natuur’. De ruim-
tes waren mooi vormgegeven, het terras was 
op de juiste grootte ingetekend, en de routing 
verliep logisch. De hemelwateropvang werd 
afgekoppeld en via een natuurlijke ‘beekloop’ 
verder de tuin in geleid. Zeker zeventig pro-
cent van de bestaande tegels werd verwijderd 
om er insectenvriendelijke stapelmuurtjes van 
te maken. Bij de invulling met de beplanting 
stelde de deelnemer azalea’s voor. Dit is 
echter één van de meest intensief veredelde 
planten met weliswaar in het oog springende 

.

bloemen maar ook een wat stijf uiterlijk. Niet 
echt aansluitend bij het concept van een natu-
ralistische tuin. Bovendien was hier sprake van 
een kleigrond, terwijl de azalea juist van zure 
grond houdt. De analyse was kennelijk toch 
niet grondig uitgevoerd. Vaak is dit ook het 
gevolg van onbekendheid met de verscheiden-
heid aan en verschijningsvorm van planten. 
Inderdaad, tuinontwerpen is een hele kunst en 
een (prachtig) vak! •
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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, 
 
Applaus voor het idee om de voortuinbedden van jullie en de buren met dezelfde haag 
te omzomen. Het schept verband, letterlijk en figuurlijk. Jullie oorspronkelijke wens, 
buxus, heb ik afgeraden in verband met de oprukkende plagen. Uiteindelijk hebben jullie 
struikkamperfoelie gekozen, simpelweg omdat die direct beschikbaar was. Een hulstje, Ilex 
crenata en dan in het bijzonder de cultivar ‘Dark Green’ was wel een betere vervanger van 
buxus geweest. De Lonicera zal je vaker moeten scheren om hem strak te houden. Jouw doel 
is gelukkig niet strakheid, maar een groenblijvende, lage begrenzing maken tussen trottoir en 
voortuin. 

Wist je dat je met beeldhouwkunst bezig bent door de hagen te knippen? Een haag goed en 
mooi scheren is al een kunst op zich, maar sommige tuiniers maken er echte kunstwerken 
van. Vormsnoei is een oud ambacht. De Romeinen wisten al dat buxus, laurier en mirte snoei 
goed verdragen. Zij omzoomden hun paden en plantbedden er al mee. Ook werden beelden 
van dieren of letters uit buxus geknipt. Het snoeien was een specialisme, de taak van een 
topiarius.

Met het uiteenvallen van het Romeinse Rijk is de kunst met de snoeischaar in vergetelheid 
geraakt. Vormsnoei, als structureel onderdeel van de tuinkunst, is tijdens de Italiaanse renais-
sance en barok herontdekt. Met groene wanden, arcaden en andere gesnoeide volumes werd 
de architectuur doorgezet in de buitenruimte. Het hoogtepunt van de snoeikunst, de verfijnde 
parterres, is in de late barok bereikt. Daarna is buxus weer uit de mode geraakt om met onge-
kende populariteit terug te keren in de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw. Een beetje 
tuinfanaat had een haagje of een bolletje van buxus. En toen kwam de buxusschimmel en de 
buxusmot. Hele straten werden, soms van de ene op de andere dag ‘ontbuxust’. 

Ik stuur je een paar schetsjes, voor het geval je de behoefte mocht hebben om je artistiek te 
uiten. Een tip: gebruik oude lakens om het blad op te vangen, want opruimen van tussen het 
grind gevallen snoeisel is een vervelend klusje. Met een bladblazer opzuigen werkt ook prima, 
geeft wel een heleboel herrie. Vergeet niet een veiligheidsbril (en gehoorbeschermer) op te 
zetten!

                                                                      Liefs, je moeder 
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In het dorpje Westeremden, op de hoogste wierde 
(terp) van Groningen, wonen kunstschilder Henk 
Helmantel en zijn vrouw Babs in hun zelfgebouwde 
middeleeuwse steenhuys De Weem. De historische 
plek voedt het artistieke talent van de kunstenaar. 
Helmantel: ‘Ik denk niet dat ik in een doorzonwo-
ning tot dezelfde artistieke prestatie was gekomen!’  

Tekst: Marc Peters, fotografie Marc Peters, Jasper Helmantel

Al vroeg in het jaar krijgen stinzen-
planten rond De Weem de vrije 

hand. Massa’s sneeuwklokjes, winterako-
nieten en vroege krokussen openen het bal. 
Gevolgd door narcissen, kievitsbloemen, 
blauwe druifjes, bostulpjes, en later nog bos-
anemonen, wilde hyacinten, voorjaarshelm-
bloemen en vele andere soorten al dan niet 
van de stinzencategorie. Camassias bijvoor-
beeld doen rond De Weem gewoon mee. 
Henk Helmantel: ‘Wij zijn niet van die rand-
jesknippers. Van begin af wilden we onze 
tuin niet te netjes hebben, een boerentuin. 
Eerlijk gezegd weet ik zelf maar weinig van 
tuinieren, – dat is meer Babs’ afdeling – maar 
ik weet intuïtief wel wat ik mooi vind.’ Babs 
vertelt hoe verwaarloosd de tuin was toen ze 
hier begin jaren zeventig kwamen. ‘Bomen 
waren aangevreten en er was geen spoor van 
serieuze beplanting. We waren toen te druk 
met slopen en bouwen om de wildernis op 
te schonen. Eerst hebben we het zo gelaten, 
pas geleidelijk zijn we het groen meer gaan 
bijhouden.’ 
Henk: ‘De pastorie-villa op de wierde kon ik 
in 1967 huren en later kopen. Een kast van 
een wat onderkomen woning uit 1914, heel 
geschikt voor een jonge kunstenaar en zijn 
gezin. Wat me niet losliet: vóór die villa had er 
een pastorie-boerderij (weem) uit de 13e eeuw 
gestaan. Ik hou van geschiedenis en mid-
deleeuwse architectuur. Op een dag stuitte ik 
in onze achtertuin op het fundament van de 
voormalige weem. Dat was het begin van een 
complex avontuur.’ 
Ook in de villa bleken nog originele bouwma-
terialen van de vroegere te zijn verwerkt. Aan 

Henk Helmantel: 
‘De volheid van de herfst inspireert mij.’

EEN HEDENDAAGSE REALIST IN EEN 

BOERENTUIN
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de hand van oude foto’s en tekeningen vatten 
de Helmantels het plan op om de oude weem 
eigenhandig te reconstrueren. Uiteindelijk kre-
gen zij daarvoor de nodige vergunningen. In 
1975 was het voor- en tussenhuis bewoonbaar. 
In de wijde omgeving had Henk Helmantel 
oude bruikbare bouwmaterialen verzameld. 
Ook de villa werd stukje bij beetje gesloopt; 
kloostermoppen, tegels en balken werden 
gebruikt voor de herbouw van de weem. 
In 1981 werd ook nog de (museum)schuur 
aangebouwd, eveneens in de middeleeuwse 
stijl. Nu bezoeken gemiddeld dagelijks zo’n 
honderd bezoekers Museum Helmantel.

Pronkborder
De meeste mensen komen voor het totaal-
plaatje: de wierde met z’n oude bomen, de 
kunst, de middeleeuwse sfeer. Dan maak je 
natuurlijk ook een rondje door de tuin. Babs: 
‘Het is geleidelijk ontstaan. We zijn niet van 
die planners. Toen het tussenhuis in 1975 klaar 
was, hebben we midden in de voortuin een 
grote border gemaakt, met niet te veel preten-
ties. Een middeleeuwse tuin is het zeker niet 
geworden. Onze zoon Jasper had inmiddels 
een tuinbouwopleiding afgerond en met zijn 
eigen kwekerijtje achterin de tuin kwamen er 
ook allerlei ideeën. Tien jaar geleden kregen 
we meer tuinambitie. De grote ronde border 
in de voortuin is daarvan een resultaat. Een 
mooie pronkborder is het, ongekunsteld 
weven allerlei planten door elkaar. Jasper 
noemt het een vasteplantenweide.’ 
Voor bezoekers is deze border het eerste 
belangrijke tuinelement dat ze zien. De 
Helmantels kijken er zelf ook op vanuit hun 
keuken en het sael (zitkamer). Afgelopen 
voorjaar heeft Babs in overleg met Jasper 
(sinds 2007 eigenaar van Cruydt-Hoeck) te 
enthousiast groeiende grassen (Miscanthus 

sinensis ‘Yakushima Dwarf’ en Deschampsia) 
en knoopkruid (Persicaria) weggehaald. Ze zijn 
vervangen door andere jonge vaste planten, 
onder meer koninginnekruid (Eupatorium) en 
Phlox. 
Samen met zijn vrouw creëerde Henk Hel-
mantel het prefecte decor voor zijn kunste-
naarschap. Hun project De Weem is voltooid. 
Henk: ‘Ik gedij het best in een harmonische 
omgeving. Als kunstenaar ben ik gevoelig 
voor de juiste atmosfeer. De intimiteit van de 
besloten ruimte is mij dierbaar. De Weem heeft 
mij als kunstenaar zeker doen groeien. Indirect 
draagt ook de tuin daar aan bij.’

Volheid der schepping
‘Het is niet zo dat ik mij direct door de tuin 
laat inspireren. Je treft mij niet snel met m’n 
schildersezel tussen de planten. Ja, ik heb ook 

wel licht impressionistische werken gemaakt 
en met vlotte penseel een bloesemtak neer-
gezet. De tuin in mijn stijl geschilderd zou er 
te statisch uitzien, mijn artistieke identiteit is 
die van hedendaagse realist.’ Henk Helmantel 
vindt inspiratie in, wat hij noemt, de volheid 
der schepping. ‘De herfst is voor mijn schilde-
rijen daarom geregeld een thema in de vorm 
van noten, zaden, vruchten en bessen. Dan 
gaat het mij om een zorgvuldige weergave 
van wat ik waarneem, waarbij de compositie 
leidend is. Steeltjes en blaadjes die er mooi bij 
staan, een rozenbottel met een plekje, zaad-
dozen van de papaver, prachtig allemaal!’ •

Informatie over Museum Helmantel en rondleidingen De Weem: 
www.helmantel.nl. De Weem is tuin nr. 23 in de Open Tuinen Gids, voor 
donateurs is de tuin toegang gratis. (Groepen op afspraak).

Boek ‘Museum 
Helmantel, schoonheid 
en traditie’ (2019)
Uitgever Art Revisited
ISBN 978-94-92629-10-4

 ‘Nieuw Leven II’; 
Henk Helmantel, 
1999.

Links: Babs en Henk Helmantel.

Linksonder: Planten in de ronde border: Agastache 
‘Blue Fortune’, Verbena bonariensis, Astrantia major 
‘Roma’ en ‘Claret’, Kalimeris incisa ‘Madiva’, Echinacea 
purpurea ‘The King’, Sedum ‘Matrona’, Verbascum 
nigrum, Angelica gigas, Geranium ‘Rozanne’, Allium 
‘Purple Sensation’, Stachys officinalis.
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Werken in een 
levend schilderij
Gezeten op een laag krukje heeft Juke Hudig (1945) menig 
natuurtafereel vastgelegd in pastel. Werken met pastelkrijt is 
een verfijnde tekentechniek, prachtig voor bloemen en plan-
ten. Veel van haar werk is een ode aan de natuur, verstild in 
emotie. Bij haar mooie huis in Neerijnen creëerde ze een tuin 
als een sprookje. 

Tekst en foto’s: Julia Voskuil

Pastel ‘Mijn tuin’, uit boek ‘Pastels’ en als wenskaart.

‘In april en mei geef ik de tuin mijn volle 
aandacht. Ik zaai zomerbloemen zoals 
cosmos, snoei wat nodig is en probeer 

onkruid voor te blijven en veel van wat zich 
uitzaait mag blijven. Open plekken plant ik vol 
met viooltjes. Voor kleur in de nazomer zet 
ik er half mei dahlia’s tussen. Voor het zware 
werk en de snoei van de oude fruitbomen heb 
ik hulp. De overige maanden geeft de tuin mij 
vooral rust en inspiratie. Ik ben geworteld in de 
aarde.’ 
De pastels van Juke Hudig zijn ontroerend 
mooi. Ze beperkt zich niet tot tuin- en land-
schapsportretten, ook onderwerpen met een 
spirituele achtergrond behoren tot haar oeuvre 
waaronder een serie over Job. Van series zijn 
regelmatig exposities in galeries, tuinportretten 
worden gemaakt in opdracht. Van haar werk 
zijn ook boeken en kaarten gemaakt.

Tuinportretten
‘Toen in 1980 de Nederlandse Tuinenstichting 
werd opgericht en Arend Jan van der Horst als 
vicevoorzitter betrokken was bij de tuin van De 
Walenburg, heb ik daar vele dagen doorge-
bracht om wel twaalf tuinportretten te maken, 
waaronder een winterbeeld. Het was bitterkoud 
en op het krukje zat ik langzaam te verstijven 
achter mijn ezel. Dat zou ik nu niet meer 
kunnen opbrengen. De meeste tuinpastels 
maakte ik echter bij aangenaam weer. Talloze 
malen reed ik naar de mooiste tuinen om die 
voor de trotse eigenaar te vereeuwigen, veelal 
voor ervaren tuinvrouwen met ‘beroemde’ 
privétuinen die werden opengesteld.’ Door 
de jaren heen is Juke Hudig de pasteltechniek 
trouw gebleven, toepassend met toenemend 
raffinement.  
De eerste natuurtekening maakt ze in 1977 in 
de tuin van haar ouders, pastel en kleurpot-
lood. ‘Mijn ouders werden in 1969 eigenaar 
van 5 hectare grond bij boerderij ‘de Pelle’ in 
Twente. Een heerlijke plek bij de Boekelose 
beek waar ik veel en graag kwam. Ze voelden 
zich verbonden met de natuur en tuinierden 

in de stijl van Le Roy. Een gecultiveerde tuin 
zou daar niet gepast hebben. Omringd door 
akkers en bos werd de directe omgeving van 
de boerderij ingericht met veel wilde planten, 
de regenpijp werd afgekoppeld. Vooral twee 
eeuwenoude majestueuze eiken waren mij lief, 
die heb ik ook getekend. De tuin van de Pelle 
staat beschreven in het eerste boek van de NTs 
en uitgeverij Terra, Tuinen in Nederland (1982). 
Mijn ouders waren direct donateur geworden. 
Ze gingen ook op tuinreis met Mien Ruys en 
haar man Theo Moussault.’ 

Juke’s blauw
‘Begin jaren tachtig ging ik in de Betuwe 
wonen, waar in Neerijnen een oude bakkerij 
en een vervallen schuur te koop kwamen. Op 
ruim 800 m2  grond kon ik aan de slag met 
een tuin. Tussen de woning en het atelier 
maakte ik een recht pad met vandaar smalle 
slingerpaden in vloeiende lijnen. Alles groeit 
hier weelderig op de voedzame klei.’ Via de 
paadjes loop je in een levend schilderij, een en 
al kleuren, vormen en geuren. Veel rozen, wel 
54(!) verschillende, de meeste met enkele bloe-
men zodat ze insecten voedsel verschaffen. De 
bakkerij werd voor bewoning geschikt gemaakt 
door een houten schil om de steensmuur aan 
te brengen, de schuur werd ingericht als atelier. 
Het is een aangename en praktische werk- en 
expositieruimte met veel glas op de noordzijde 
en ingebed in de tuin. Het witte huis, omgeven 
door de weelderige beplanting, heeft mooie 
zachtblauwe luiken. Trots: ‘Toen we de juiste 
kleur hadden gevonden heeft de schilder er 
een kleurnummer en een naam aan gegeven: 
Juke blauw.” •

‘De Pelle’ wordt 
beschreven in de 
eerste NTs uitgave, 
Tuinen in Nederland 
(1982).

Tuin en atelier zijn innig met elkaar verbonden.
Rechts: Juke Hudig bij een van haar 54 rozen. 

‘  Talloze malen reed ik naar de mooiste tuinen  
om die voor de trotse eigenaar te vereeuwigen.’
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ITALIAANSE VILLA’S EN TUINEN UIT DE RENAISSANCE EN DE BAROK
nts-reis naar italië in mei 2020

De Europese tuinkunst is ontstaan in Italië. In de tijd van de Renaissance zijn daar de 
mooiste villa’s en tuinen aangelegd die een blijvende invloed hebben gehad op vorstelijke 
residenties door de eeuwen heen. 

De Medici’s begonnen met de aanleg 
van een reeks villa’s met tuinen 
rondom Florence. Zij kozen niet voor 

een boerderij of adellijk kasteel, maar voor de 
klassieke villa in harmonie met de omrin-
gende natuur. Het leven was er gewijd aan 
het beheren van het land, maar daarnaast ook 
aan studie, kunst en ontvangen van vrienden.  
Al snel creëerden alle belangrijke Italiaanse 
families vergelijkbare of nog mooiere villa’s 
en tuinen. Het groen werd in architectonische 
vormen gemodelleerd en het opgepompte 
water viel en spoot er lustig op los. Bij de ont-
werpen werd gestreefd naar harmonie tussen 
architectuur, kunst en natuur.   
Sommige van die villa’s en tuinen bestaan 
nog, zoals de Boboli-tuinen in Florence, 
andere laten getrouwe reconstructies zien. 
Nog weer andere, zoals La Foce bij Siena, 
zijn goed doordachte neo-tuinen van ca. 
1930.

PROGRAMMA
Het programma van deze 5 à 6 dagen 
durende reis die in mei 2020 plaatsvindt, 
is nog onder voorbehoud. We vliegen van 
Amsterdam naar Pisa of Florence, alwaar 
een luxe touringcar ons opwacht. In Toscane 
bezoeken we diverse van de beroemde 
Medici-villa’s, zoals Poggio a Caiano en 

Open Monumentendag werd in 
1987 in navolging van Frankrijk 
in Nederland geïntroduceerd. 

Op de tweede zaterdag van september 
werden monumenten gratis voor het publiek 
opengesteld om zo de publieke belangstel-
ling voor monumenten en het draagvlak 
voor monumentenzorg te vergroten. En met 
succes: jaarlijks gaan inmiddels tussen de 
3.000 en 4.000 monumenten open en het 
bezoekersaantal schommelt ergens tussen de 
800.000 en 900.000. Daarmee is de Open 
Monumentendag een van de grootste culturele 
evenementen van Nederland. 
Toch vindt de Nederlandse Tuinenstichting dat 
er iets aan het evenement schort: de nadruk 
ligt namelijk op gebouwen. Het grote publiek 
denkt bij een monument daarom al snel aan 
bakstenen. Dat is een gemiste kans, vinden 
wij. Met de oprukkende monocultuur in het 
landschap en in tuinen, is er nu meer dan ooit 
reden om het belang van groen erfgoed van de 
daken te schreeuwen. Als er ergens draagvlak 
voor moet komen is het wel voor kennis, 
behoud en bescherming van onze groene 
monumenten. Wij doen er alles aan om dat 
te vergroten. Sterker nog, wij ontlenen ons 
bestaansrecht aan dit streven.
En daarom heeft de Tuinenstichting een aantal 
monumentale tuinen en parken uitgenodigd 
om op Open Monumentendag haar poorten 
open te zetten voor een groter publiek. Ver-
spreid over heel Nederland is in bijna iedere 
provincie een uniek voorbeeld uitgezocht. 
Het zijn stuk voor stuk prachtige tuinen of 
parken behorend bij een buitenplaats, een 
boerderij, een klooster, kasteel of landgoed. 
Bezoekers kunnen er genieten van siertui-
nen met hun bloemenborders, rozentuinen, 
plantencollecties, bloembollen, stinzenplanten 

en kuipplanten; van heel bijzondere en oude 
bomen langs lanen en singels of in een park. 
Eeuwenoude kennis van moestuinen, fruitteelt, 
grachtenstelsels, vijvers, natuurlijke beekjes 
en gebouwde waterpartijen ligt in deze monu-
menten opgeslagen. En bijna elk monument 
heeft wel een zogenaamd tuinsieraad als een 
prieel of theehuis, een historische kas, een 
palmhuis, oranjerie, duiventil of praalgraf. 
Het thema van Open Monumentendag 2019 
is Plekken van plezier: naar welke monumen-
tale plekken gingen en gaan mensen voor hun 
ontspanning, vermaak en vrije tijd? 
Daarbij worden vijf categorieën onderschei-
den: museale kunsten, podiumkunsten, sport 
en spel, horeca en recreatie. De Nederlandse 
Tuinenstichting vindt dat de historische 
tuinen niet mogen ontbreken in dit rijtje. Al 
vanaf het einde van de 16e eeuw investeerden 
welgestelde stedelingen hun spaargeld in 
landgoederen om de stank en de drukte van de 
stad te ontlopen. Niet voor niets noemden zij 
hun buitenplaatsen vaak lustoorden. Zij wisten 
toen al wat nu wetenschappelijk is bewezen: 
de tuin is goed voor de gezondheid, is kortom 
een plek van plezier. 
De lustoorden die op uitnodiging van de 
Nederlandse Tuinenstichting opengaan, liggen 
vaak verborgen achter muren, hoge hagen of 
hekken. Nu kun je deze groene oases binnen 
gaan en met eigen ogen zien waarom het zo 
belangrijk is dit erfgoed te koesteren en te 
behouden. Wees welkom, laat je verrassen en 
vooral: heb veel plezier!
Voor meer informatie, zie: www.tuinenstichting.nl

Verspreid over heel Nederland is 
in bijna iedere provincie een uniek 
voorbeeld uitgezocht.

Open Monumentendag met de nadruk opNIEUW

Petraia. Via Siena, alwaar we de abdij van 
Monte Oliveto Maggiore en de La Foce–tuin 
bekijken, rijden we naar Viterbo. Aldaar bevin-
den zich drie zeer gerenommeerde villa’s en 
tuinen: Villa Caprarola, Villa Lante en ‘Il sacro 
bosco’ met de fameuze monsters van Bom-
arzo. We sluiten af met de spectaculaire Villa 
d’Este. Vanuit Rome vliegen we terug. •

Eind september staat het 
programma met de prijs op 
de website van de NTs en 
vanaf 1 november kunt u zich 
definitief opgeven via de web-
site van Garden Tours: www.
gardentours.nl.

Villa La Pietra 

Villa Lante

Villa Mediceo di Castello

De Boboli tuin in Florence

In het weekend van 14 en 15 september 2019 is het Open Monumentendag. De Nederlandse Tuinenstichting, 
die behoud van het groene erfgoed als kerntaak beschouwt, heeft een aantal monumentale tuinen en parken 
bereid gevonden om in dit weekend de poorten gratis open te zetten voor een groter publiek.  
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FRIESLAND
DEKEMA STATE
Rijksmonument 

Achter een muur verscholen ligt de buiten-
plaats met gracht, singels, siertuin en parkbos. 
Rond de State (oorspronkelijk 15e eeuw, 
Rijksmonument) zijn bloemenborders, een 
ommuurde boomgaard met leifruit, een kas, 
een snijbloementuin en een jonge boomgaard 
met oude rassen te bewonderen. In het voor-
jaar verschijnt een indrukwekkende stinzen-
flora. Het geheel laat zien wat een eeuwenoud 
Fries landgoed te bieden heeft.

Locatie: Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
Kijk ook op: www.dekemastate.nl

GRONINGEN
BORG EN TUINEN EWSUM
Rijksmonument

Bij het Noord-Groningse dorp Middelstum 
ligt op de plek van de voormalige borg Ewsum 
dit fraaie geheel met gerestaureerde mid-
deleeuwse donjon. Binnen de oude contouren 
van de als kandelaars gesnoeide leilinden 
wandelt men tussen de binnen- en buiten-
grachten door de historische moestuin met 
een 300 jaar oude fruitmuur, langs de 350 
jaar oude oosterse plataan en de bongerd 
met hoogstam bomen en kleinfruit, naar de 
schitterende bloementuin. Het geheel wordt 
onder de bezielende leiding van de tuinbaas 
Kees Groenendijk onderhouden door jongeren 
met afstand tot de arbeidsmarkt die ook in de 
theeschenkerij in het gerestaureerde Koetshuis 
bedienen.

Locatie: Oosterburen 1
9991 NB Middelstum
Kijk ook op: www.opewsum.nl

DRENTHE
LANDGOED BOSCH EN VAART
Diverse gebouwen zijn Rijksmonumenten

Het landgoed ligt aan het Noord-Willemska-
naal en heeft als bijnaam ‘Schoonheid aan 
het water’. Het is ca 15 ha groot en valt onder 
de Natuurschoonwet. Er zijn o.a. een villa, 
koetshuis, oranjerie, stookhok en theekoepel. 
Sinds 1984 zijn de huidige eigenaren bezig 
het landgoed in oude glorie te herstellen. Er 
is een prachtig wandelpark, een grote vijver, 
een boomgaard en bij het huis een kleurrijke 
Franse tuin en een collectie kuipplanten. In 
2015 is het landgoed uitgebreid met 5 ha aan 
de westkant van de Groningerstraat. Daardoor 
vormt het nu een ecologische en natuurlijke 
eenheid met de aangrenzende bezittingen van 
het Drentse landschap.

Locatie: Groningerstraat 32 
9481 TD Vries
Ingang Burg. Aalfsweg, aan de kant van de 
Groningerstraat, tussen bungalow met rieten dak 
en boerderij.
Kijk ook op: www.landgoedboschenvaart.nl

OVERIJSSEL
STICHTING HET HUIS TE BRECKELENKAMP
Hoofdgebouw, wachttoren, vakwerkschuur en 
toegangsbrug zijn rijksmonument
Historische tuin- en parkaanleg

Het terrein rond Het Huis valt in zijn geheel 
onder de Natuurschoonwet en is ruim 13 ha 

groot. Zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld 
van een unieke lanenstructuur met een 
diabolovormig grachtenstelsel. Er zijn o.a. 
een boomgaard aangeplant in het ‘verband 
of Vijfsteek’ met onderbeplanting van onder 
meer frambozen. Verder: een geurtuin, een 
kruidentuin, een vijvertuin, een kleinfruit-
tuin en een bloementuin. Er zijn tientallen 
bijzondere bomen, er is een moestuin met 
kleine schuur en kas uit 1903 met zijn unieke 
oorspronkelijke inventaris en een oranjerie. 
Een parel in het Twentse land, vlak tegen de 
Duitse grens.

Locatie: Jonkershoesweg 1
 7635 LM Breckelenkamp, gem. Dinkelland
Kijk ook op: www.breckelenkamp.nl

GELDERLAND
KASTEELTUIN NEERIJNEN

Deze tuin ligt in de beschutting van het bos. 
De tuin ligt idyllisch vlak voor de kerk in een 
prachtige omgeving. Vroeger was de kasteel-
tuin een moestuin. Na de dood van de laatste 
bewoner raakte de tuin in onbruik. Vanaf 1996 
wordt de tuin beheerd door de enthousiaste 
vrijwilligers van de stichting Kasteeltuin Nee-
rijnen. De tuin is opnieuw ingericht en bevat 
o.a. een kruidentuin, bloementuin, groentetuin 
en een rozentuin. Rond de gerestaureerde 

DEELNEMERS
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schuren is een boomgaard aangelegd. Het 
pronkstuk is de opgeknapte gebogen kas. In 
het voorjaar schittert de tuin door de grote 
hoeveelheid stinzenflora. Een deel van het 
terrein wordt gebruikt voor de pompoenenteelt 
en als graanveldje. Sinds 2009 is de grond in 
bruikleen van het Geldersch Landschap. 

Locatie: Van Pallandtweg 11 (achter de kerk)
4182 CA Neerijnen

UTRECHT
KASTEELTUIN AMERONGEN
Het gehele ensemble is rijksmonument

De historische tuin bestaat uit verschillende 
onderdelen: de bloementuin, de moestuin, de 
boomgaard en het bospark. In de loop van de 
geschiedenis is de tuin meerdere keren van 
indeling en aanleg veranderd. De huidige tuin 
weerspiegelt nog steeds de tuin van Hugo 
A.C. Poortman uit de 19e eeuw. Er valt veel te 
vertellen over de tuin en zijn historie, maar ook 
over de tuin op dit moment. De kasteeltuin is 
namelijk nog vol in leven: wekelijks komen de 
tuinvrijwilligers bijeen om die te onderhouden 
onder begeleiding van de tuinbaas. Er groeien 
heel veel verschillende groentes en fruit. Deze 
worden verkocht in het prieel op het kasteelter-
rein. Dit jaar is er een thema-rondleiding over 
‘Deftige dieren’.

Locatie: Drostestraat 20
3958 BK Amerongen
Kijk ook op: www.kasteelamerongen.nl

NOORDHOLLAND
BUITENPLAATS BERG EN VAART
Huis en tuin zijn rijksmonument

Dit ensemble omvat een huis uit 1779, een 
koetshuis en een perfect onderhouden tuin 
met gemengde borders, parterres, een eiland 
in een slingervijver waarop een stilteprieel is 
ingericht, een kleine oranjerie, een groot palm-
huis en een schitterend uitzicht over de weiden 
aan de achterzijde. Behalve inheemse planten 
zijn er veel Yuccas, palmen,  citrusbomen en 
nog een groot aantal andere kuipplanten.

Locatie: Cannenburgerweg 17-19
1244 RE Ankeveen

Geopend op zaterdag 14 september, 2 
rondleidingen voor telkens max. 20 personen, 

aanmelding via eigen website. Onbeperkt open is 
niet mogelijk i.v.m. kwetsbaarheid van het geheel.
Kijk ook op www.berg-en-vaart.nl

ZUIDHOLLAND
OVERTUIN BISDOM VAN VLIET

Dit monumentale park uit eind 19e, begin 20e 
eeuw is de afgelopen jaren met behulp van 
vrijwilligers gerestaureerd. Ook enkele rechte 
lijnen uit de 18e eeuw, waarin de tuin een 
strakke geometrische vorm had, zijn hersteld, 
en hebben zo hun structuurbepalende functie 
terug gekregen. Er is een meanderende beek 
met natuurlijke oevers, er zijn strakke gazons, 
schelpenpaden en rozenperken. In het bos-
gedeelte heerst een serene rust, hier ligt het 
praalgraf van Pauline Bisdom van Vliet, de 
laatste bewoonster.

Locatie: Hoogstraat 125
2851 EB Haastrecht
Kijk ook op: www.overtuinbisdomvanvliet.nl

NOORDBRABANT
PARKTUIN EN THEEHUIS VAN 
MEVROUW VAN BEST
Sinds 2012 gemeentelijk monument

De tuin bij het monumentale theehuis (eind 
1800) is recent in oude glorie hersteld. Het is 

gelegen op het historische grondgebied van 
de oude Postelse Hoeve. De tuin is heringe-
richt in de geest van de vorige eigenares die 
een voorliefde had voor de tuinarchitectuur 
van Gertrude Jekyll. Het beplantingsplan 
is gemaakt door Trudi Woerdeman. Er zijn 
duizenden stinzenplanten en vaste planten 
aangeplant. Door de continue verwildering van 
de stinzenplanten is de tuin in alle maanden 
van het jaar een lust voor het oog. Er zijn ook 
rozen en oude monumentale bomen. Platte-
gronden en beplantingsplannen zijn aanwezig. 

Locatie: Molenstraat 210
5554 TT Valkenswaard
Kijk ook op: www.theehuisvanmevrouwvanbest.nl
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tuinjournaal september 2019 - pagina 31

C
o

lo
fo

n

Vlindertuintips

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

Uw tuin winterklaar maken? Niet doen! Dan 
blijft uw tuin in de winter voor vlinders en 
andere kleine beestjes een fijne schuilplaats.

Het najaar is de tijd om bollen te planten. In 
het vroege voorjaar zijn die een goede nectar
leverancier voor vlinders. Mits ze biologisch zijn!

1

2

3

ZEELAND
‘T HOF RAVESTEIN
Archeologisch rijksmonument

Ravestein ligt in het open landschap midden 
op Walcheren. Het is een historische plek, 
al bewoond in de middeleeuwen, in de 18e 
eeuw een buitenplaats, later een boerderij. 
De oprijlaan, het omgrachte eiland omringd 
door singels met bomen, grand canal, plein 
met hoge bomen, vijvers en boomgaarden 
zijn gerestaureerd. Om de boerderij zijn 
gemengde bloemborders met veel rozen en 
vaste planten rondom een grote vijver, verder 
weg zijn graspaden in het hoge gras, wilde 
bloemen en hagen. In de Walcherse schuur 
zijn archeologische vondsten te zien. Het 
terrein is een archeologisch rijksmonument 
en is ook interessant voor natuurliefhebbers. 
Overal is een weids uitzicht. Kortom: een plek 
van plezier!

Locatie: Ravesteinweg 2
4364 TD Grijpskerke

LIMBURG
DE GEHEIME TUINEN VAN SITTARD

In het centrum van Sittard zijn onder meer te 
zien: Jardin d’Isabelle, Ursulinentuin, Jardin 
des Roses, moestuinen langs de stadswal, 
Agnetentuin, stadspark en houten tuin in de 
Michielskerk. De Geheime tuinen van Sittard is 
een van de werkgroepen binnen de Vereniging 
Sittards Verleden en bestaat uit enthousi-
aste vrijwilligers. Sinds de oprichting in 2012 
presenteert de werkgroep de tuinen door de 
geschiedenis van het groen te combineren 
met de verhalen van de tuinen. De groep orga-
niseert rondleidingen, doet onderzoek, geeft 
publicaties uit en organiseert het jaarlijkse 
Geheime Tuinen Festival. Daarnaast zijn de 
vrijwilligers betrokken bij een aantal projecten 
in de tuinen, waaronder een bezinningstuin, 
een kruidentuin in samenwerking met horeca-
ondernemers, een educatief project en de 
zogenaamde Tuinbrigade die het onderhoud 
van een kloostertuin verzorgt.

Locatie: div. locaties in het centrum van Sittard
Kijk ook op: www.geheimetuinen.nl
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