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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.

Landgoed Bosch&Vaart in Vries (DR) 
nr. 74 in de gids

Paus & Zwell in Bocholt (Dld) 
nr. 193 in de gids 

Huis te Breckelenkamp in Breklenkamp (OV) 
nr. 93 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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DRIE TUINEN DIE OPEN ZIJN 
IN MAART, ZIE OPEN TUINEN GIDS 
2020

De NTs bestaat dit jaar 40 jaar, reden voor een feestje!  
Op vrijdag 3 april zien we elkaar in de kapel van Instituut van Hall 

Larenstein in Velp voor een interessante én feestelijke middag vol mooie 
verhalen. Het thema voor deze lustrum-bijeenkomst en niet toevallig ook 
het thema van dit Tuinjournaal is ‘Eeuwige jeugd; groen erfgoed in nieuwe 
handen’. Een prachtig thema diep verankerd binnen de NTs. Ons groene 
erfgoed zou snel achteruitgaan zonder steeds ‘nieuwe handen’. 

De afgelopen decennia heeft de NTs een belangrijke en niet meer weg 
te denken plek ingenomen binnen het scala aan groen-organisaties in 
Nederland. Op allerlei manieren is er gelobbyd en gestreden om bijzondere 
tuinen en parken onder de aandacht te brengen en te beschermen. 
Juridische acties tot bij de Raad van State zijn gevoerd om belangrijk groen 
erfgoed te behoeden voor verval en om het in ere te herstellen. Soms met 
succes, soms niet, maar steeds vaker wisten we ons daarbij gesteund door 
organisaties als de Bond Heemschut en lokale organisaties. 
De NTS gaf een fraaie reeks publicaties uit over de Nederlandse tuinkunst 
tussen 1850 en 1940. Verder ondersteunden we belangrijke studies 
over individuele Nederlandse tuinarchitecten. Middels het project 
Sociaal Tuinieren zijn tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners in 
achterstandswijken opgeknapt. Tenslotte zorgden de NTS-excursies ervoor 
dat al ons belangrijke groene erfgoed ook gezien werd en dat er plezier aan 
werd beleefd. De buitenlandse excursies, een activiteit sinds 2016, bleken 
een groot succes.

De bescherming van groen erfgoed hebben we het afgelopen jaar nog meer 
tot speerpunt gemaakt. Zo zijn de statuten verruimd om de Commissie 
Groen Erfgoed meer armslag te geven. Naar aanleiding van Kerkenvisies, 
het recente erfgoedproject van OCW, zal er ook aandacht zijn voor kerkelijk 
groen erfgoed. De Open Tuinencommissie is als trekker opgetreden voor 
de Groene Monumentendag. Met dit belangrijke landelijke project gaan we 
door de komende jaren. Het project Sociaal Tuinieren is zo sterk gebleken 
dat het op eigen benen kan staan. We zullen het missen, maar zo gaat dat 
met ‘kinderen’. Het partnerschap met de Stichting Steenbreek heeft de NTs 
meer landelijke bekendheid gebracht. En weer rolde er – ondersteund door 
de NTs – een fraaie tuinhistorische publicatie van de pers: John Bergmans. 
Tuinarchitect en plantenkenner.

De tuinkunst is de meest vluchtige kunst die er is en deze heeft onze 
constante zorg, aandacht en liefde nodig. Dat geldt evenzeer voor de NTs. 
Zonder onze vrijwilligers zouden we al het bovenstaande niet kunnen 
doen. Veel dank aan hen! Mocht u overwegen de NTs met hand- en 
spandiensten bij te staan kijk dan op de nieuwspagina voor mooie klussen. 
Op die manier kunnen we groeiend en bloeiend verder naar de volgende 
belangrijke mijlpaal, die van ons 50-jarig bestaan!

Het bestuur 
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OPROEP 
NIEUWE 
SECRETARIS
De NTs is op zoek naar een 
nieuwe secretaris als lid van 
het bestuur. Affiniteit met 
de missie van de NTs is een 
voorwaarde. De secretaris 
die we zoeken kan gestructu-
reerd werken, heeft kennis en 
ervaring met MS Office (Word 
en Excel) en vindt het leuk om 
contacten te onderhouden 
met externe organisaties. De 
secretaris bereidt samen met 
de voorzitter de bestuursver-
gaderingen voor en verzorgt 
de agenda en de notulen. Ook 
stelt de secretaris het Jaarver-
slag op. Voor meer informatie 
of een uitgebreid profiel kun je 
contact opnemen met het kan-
toor van de NTs: 020-6235058 
(ma, di en wo bereikbaar 
tijdens kantooruren.)
Ook is de NTs op zoek naar 
actieve donateurs in de regio 
die willen meehelpen met 
het bezoeken en keuren van 
tuinen in hun regio voor de 
Open Tuinen Gids. En we zijn 
altijd op zoek naar actieve 
donateurs die op tuinbeurzen 
willen meehelpen de NTs te 
promoten. •

Oproep mailadres 
donateurs
De NTs communiceert steeds 
vaker digitaal met haar 
donateurs. Dit is duurzaam 
en kostenbesparend. Van veel 
donateurs hebben wij al een 
mailadres, maar nog niet van 
iedereen. 
Ben je NTs-donateur en twijfel 
je of wij je (juiste) mailadres 
hebben? Geef dan je 
mailadres door via  
info@tuinenstichting.nl. •

Tekst: Rita Bergshoeff, Vov Besnard en Lara de Graaf 

NTs-nieuws

Wie kent niet de bloeiende tapijten 
stinzenplanten van De Warande 
in Laag Keppel? Trudi Woerdeman 

experimenteerde sinds midden jaren tachtig in 
haar tuin met stinzenplanten. Kennis van hoe we 
stinzenplanten konden inzetten in tuinen was er 
amper. Inmiddels heeft ze een grote deskundig-
heid opgebouwd, die ze met ons deelt in de 
tweede geheel herziene druk Tuinieren met stin-
zenplanten. Een prachtig, informatief boek. De 
Warande staat nu te koop. We gunnen het van 
harte een nieuwe eigenaar met respect voor deze 
unieke stinzentuin, dat beschouwd kan worden 
als toekomstig groen erfgoed. •

Nieuwe eigenaar gezocht voor De Warande

Sociaal Tuinieren zelfstandiger

IN MEMORIAM PAUL SMEETS (25 juli 1960 - 21 december 2019) 

Integer in zijn optreden, scherp in zijn analyses

Vlak voor de Kerst bereikte ons het schokkende bericht dat op 21 
december 2019 volkomen onverwacht Paul Smeets was overleden. 
Paul, zo jong nog, 59, en zo volop bezig met zijn thuis, zijn werk, 
zijn vele hobby’s en bezigheden, hoe kon dit zo plotseling allemaal 
afgelopen zijn … ongeloof en verbijstering bij allen. 
Sinds september 2016 maakte Paul deel uit van de Commissie 
Groen Erfgoed (CGE) van de NTs. Mede via zijn echtgenote, 
Marian Lenshoek, jarenlang hoofdredacteur van het Tuinjournaal, 
was Paul op afstand natuurlijk al langer bekend met het wel en 
wee van de NTs, maar pas toen zij zich terugtrok, meldde hij 
zich aan bij wat toen nog de Monumentencommissie heette: nu 
wilde híj zijn bijdrage aan de NTs gaan leveren.  Alleen al zijn 
achtergrond - als jurist werkzaam op, onder meer en globaal 
gezegd, het terrein van de omgevingswet - maakte dat de CGE 
het gevoel had met dit nieuwe commissielid een lot uit de loterij 
te hebben getrokken. 
En dat was ook zo. Vanaf de eerste vergadering was zijn 
aanwezigheid vanzelfsprekend, zijn bijdrage aan de discussie 
– hoewel altijd even bescheiden gebracht – gezaghebbend 
en zijn oordeel overtuigend. Hij was een verstandig, integer, 
bedachtzaam mens, vriendelijk en begrijpend in zijn optreden, 
maar scherp in zijn analyses, en onwrikbaar als het ging om 
juridische zuiverheid. 
Heel wat formele teksten zijn samen met Paul opgesteld. Voor de 
CGE was de gedachte dat Paul zich over een bepaalde casus had 
gebogen altijd geruststellend: de tekst die naar buiten ging, als 
‘zienswijze’ bijvoorbeeld, of als stap in een juridische procedure, 
was dan in elk geval weloverwogen en verantwoord. En bovendien 
altijd uiterst helder geformuleerd. Niet dat we altijd gelijk kregen: 
ook Paul zelf kon wel eens heftig teleurgesteld worden door 
uitspraken van de Raad van State, vooral als deze naar zijn 
oordeel onzorgvuldig tot stand waren gekomen. Maar ook dan 
waren zijn formuleringen afgewogen en beheerst, en keek hij 
niet naar het verleden maar zocht met zijn immer optimistische 
instelling naar een verbeterde aanpak voor toekomst.
Niet alleen de CGE, maar ook het bestuur van de NTs deed 
herhaaldelijk een beroep op Paul. En, betrokken mens als 
hij was, nooit tevergeefs. Zo heeft hij meegezocht naar een 
betere structurering van de NTs, had hij een belangrijke rol 
bij de herziening van de statuten, heeft hij meegedacht over 
de concretisering van NTS-beleid, ideeën geleverd voor het 
aanstaande lustrum en was hij tot op de dag van zijn overlijden 
betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 
Het was een genoegen met Paul samen een klus te klaren, en in 
zijn gezelschap te verkeren. 
Paul Smeets is maar ruim drie jaar actief bij de NTs en de CGE 
betrokken geweest; het is onvoorstelbaar hoeveel hij in die 
korte periode betekend heeft, en hoeveel wij aan hem te danken 
hebben. Het is even onvoorstelbaar dat hij er nu niet meer is. •

In 2019 is Sociaal Tuinieren (ST) steeds zelfstandiger gaan functioneren 
binnen de NTs. Ook is de koers van het project wat opgeschoven van de 
groene naar de sociaal-maatschappelijke kant, naar de mogelijkheid voor 
contact op basis van gelijkheid. Vanwege het succes in Amsterdam wordt 
het project inmiddels ook in andere steden uitgerold: Utrecht, Den Haag 
en Zaandam zijn hiermee al aan de slag gegaan. De samenwerking met 
Amsterdam Rainproof om de tuinen ook watervriendelijk te maken wordt 
in 2020 gecontinueerd. En het partnerschap met Stichting Steenbreek 
blijft heel relevant voor de landelijke implementatie en het groene netwerk. 
Organisatorisch en bestuurlijk zal ST nauwer betrokken worden bij Present 
en voor de NTs meer als partner gaan fungeren. Want de NTs blijft de regie 
op groengebied faciliteren. Voor de toekomst blijven donatieplanten altijd 
welkom en voor de hulp of organisatie van ST in andere steden kunnen 
belangstellenden contact opnemen met het NTs-kantoor. •

DE NTS BESTAAT 40 JAAR
VIER HET LUSTRUM MET ONS MEE

Save the date: vrijdagmiddag 3 april vieren we het 40-jarig bestaan 
van de NTs met een feestelijke bijeenkomst in de Kapel van Huize 
Larenstein in Velp. Het thema is ‘Eeuwige jeugd; Groen erfgoed 
in nieuwe handen’. De middag zal bestaan uit een afwisseling van 
diverse interessante lezingen en na afloop een gezellige borrel. Ook 
wordt een rondleiding door de tuinen gegeven. Zien we je dan? •

Even voorstellen: 
Simone Langeweg

Op het bureau is Simone 
Langeweg de gelederen 
komen versterken. 
Zij volgt Monique 
van Wegen op als 
hoofd kantoor. Samen 

met Anneke Metselaar 
ondersteunt zij bestuur en 

vrijwilligers bij hun werk voor 
de NTs. Simone is verder 
werkzaam als zzp’er op het 
gebied van tekst- en commu-
nicatieadvies. •
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Julia Voskuil werd direct na haar 
tuinbouwopleiding op Huis te Lande 
de eerste vrouwelijke tuinleider bij de 

Amsterdamse Schoolwerktuinen. Ze zette 
ook de voorlichting op voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde/
Groei & Bloei en stond aan de wieg van het 
Bloemenbureau. Door haar publicitaire werk 
maakte ze kennis met tuin- en landschapsar-
chitect Arend-Jan van der Horst. Hij kwam 
bij opdrachten en advieswerk regelmatig his-
torische tuinen en parken tegen die verloren 
dreigden te gaan, onder welke de historische 
Tuinen van Mien Ruys. De overheid wilde des-
tijds de tuinen na 1850 niet als ‘monumenten 
van ons land’ bestempelen. 
Samen met een aantal bevlogen deskundigen 
kwam Van der Horst tot de conclusie dat 
de roekeloosheid van de overheid vooral te 
wijten was aan het feit dat er een gebrek aan 
kennis was om belangrijke tuinen voor het 
nageslacht te behouden. In navolging van de 
National Trust, die in Engeland, Schotland en 
Ierland allerlei landgoederen en tuinen voor 
latere generaties kon verwerven, moest zoiets 
in Nederland toch ook mogelijk zijn, was de 
gedachte. En daarom richtten deze groenken-
ners in 1980 de Nederlandse Tuinenstichting 
op. 
Julia werd gevraagd voor het bestuur, maar 
daar kwam het niet van. Julia: ‘Ik vond eventu-
ele financiële consequenties te onduidelijk. We 
moesten bijvoorbeeld naar de notaris, en wat 
te doen met aansprakelijkheid bij activiteiten.’ 
Maar ze nam wel plaats in de Raad van Advies 
en stortte zich op de communicatie voor de 
stichting. Mevrouw Etta van Verschuer-d’Yvoy 
werd voorzitter, Van der Horst werd vice-
voorzitter.

OVER DE GRENS
Julia: ‘We gingen voortvarend te werk. We 
adopteerden de tuin van de Walenburg en 
droegen het openstellen van tuinen uit via 
een nieuwsbrief. Bij tuinreizen die Arend-Jan 
begeleidde maakte hij alle inzittenden van 
de touringcar enthousiast om donateur te 

De NTs bestaat 40 jaar. Julia Voskuil was betrokken bij de oprichting van de stichting, ze schrijft vanaf het 
eerste uur voor het Tuinjournaal. En haar tuin staat in de Open Tuinen Gids. Een ideale gesprekspartner voor 
een terugblik op de geschiedenis van de NTs. Al kijkt ze liever vooruit.

Tekst: Maartje den Breejen

worden. In 1982 kwam het eerste boek uit dat 
samen met Terra werd uitgegeven, Tuinen van 
Nederland. Het eerste exemplaar werd aan-
geboden aan Prinses Margriet en dat leverde 
publiciteit op. Eigenlijk kun je dat boek zien 
als de allereerste Open Tuinen Gids. Daarin 
waren bijvoorbeeld de tuin van Walenburg in 
Neerlangbroek, de Zeeuwse tuinen en de tuin 
van Ton ter Linden in Ruinen opgenomen. De 
meeste tuinen bestaan nu niet meer en alleen 
de tuin van de familie Lenshoek in Kloetinge 
staat nog altijd in de Open Tuinen ‘Gids.’ Er 
werd ook aandacht besteed aan onderzoek. 
Bonica Zijlstra bracht bijvoorbeeld een groot 
deel van de Nederlandse Tuinarchitectuur tus-
sen 1850 en 1940 in kaart met studies naar de 
ontwerpen voor particulieren van architecten 
als Henri Copijn en John Bergmans. De eerste 
Open Tuinen Gids en Tuinjournaals versche-
nen en er werd een Monumentencommissie 
in het leven geroepen, die met hulp van een 
netwerk van erfgoedambassadeurs door het 
hele land op de bres stond voor het behoud 
van groen erfgoed. Ook werd kennis uitge-
wisseld met verwante organisaties over de 
grens. Julia herinnert zich nog een bijzondere 
vergadering: ‘De voorzitter van Espaces Verts 
uit België sprak alleen Frans hoewel Brugge de 
vestigingsplaats was. Tot samenwerking is het 
niet gekomen. In 1994 nam Jelena de Belder 
het initiatief voor de oprichting van de Open 
Tuinen van België.’

TUINTRENDS
Vooral dankzij mond-tot-mond reclame bleef 
het aantal donateurs groeien. Op het hoog-
tepunt in de jaren 90 had de NTs gemiddeld 
7000 donateurs. En het enthousiasme voor 
tuinieren nam een decennium later ook weer 
af en daarmee ook het ledenaantal. Julia: ‘De 
natuur in Nederland kwam steeds meer onder 
druk en holde achteruit. Alles werd minder, 
allerlei populaties van vlinders, vogels, bestui-
vende insecten namen af. Behalve van men-
sen, daarvan kwamen er meer, de bevolking 
groeide in rap tempo.’
Julia: ‘Toen ik eind jaren 80 in dit huis kwam VAN DE NTS

PIONIER Elias en Liesbeth 
Canneman betrokken in 
1965 Kasteel Walenburg 
in Neerlangbroek 
(Utrecht). De tuin die 
ze maakten (foto links) 
was jarenlang een van 
de voorbeelden voor 
tuinierend Nederland.
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wonen, waren alle buren geestdriftig in de 
weer met planten en de aanleg van een vijver. 
En na een jaar of tien verhuisden de eerste 
bewoners en de jonge nieuwe bewoners 
namen het stokje niet over. Er werden schut-
tingen opgetrokken en verharding kreeg de 
overhand, de tuinen veranderden in schoenen-
dozen.’
Julia heeft de tuintrends in Nederland zien 
komen en gaan. ‘In de jaren 80 zorgden Rob 
Leopold met zadenbedrijf Cruydt-Hoeck en 
vernieuwende kwekers voor beweging in de 
tuincultuur met een meer natuurlijk assor-
timent. En de tuinvrouwen van de Zeeuwse 
tuinen waren op dat gebied ook pioniers. 
Piet Oudolf experimenteerde met siergras-
sen, tuinen werden veel minder statisch. Die 
ontwikkeling werd al zichtbaar in de tuin- en 
borderontwerpen van Mien Ruys’. 

MIJLPALEN
‘Ik ben nooit zo geïnteresseerd geweest in 
tuintrends. Als het ontwerp goed is, dan kun 
je met de beplanting vele kanten uit. Als ik een 
tuinclub op bezoek heb vragen mensen vooral 
naar de namen van planten en dan mag ik 
graag zeggen: ‘Kijk eens naar het geheel.’
‘De trend is nu biodiversiteit, maar eigenlijk 

weet niemand meer precies wat met die term 
wordt bedoeld. In mijn eigen tuin gebruik ik 
graag enkelbloemige planten met meeldraden 
en nectar, voedsel voor insecten en groen-
blijvende soorten voor beschutting in de 
winter. Ik zorg dat de grond is bedekt, zodat 
harken en schoffelen overbodig is. Ik denk dat 
iedereen die bewust tuiniert, altijd op zoek is 
naar evenwicht in de tuin. Wat dat betreft zijn 
de tuiniers die in de Open Tuinen Gids staan 
altijd al goed bezig geweest met biodiversiteit, 
denk ik.’
Gevraagd naar de mijlpalen in de geschiede-
nis van de Nederlandse Tuinenstichting, zegt 
Julia: ‘Ik denk dat de stichting altijd goed 
is geweest in het leggen van verbindingen 
tussen allerlei vakdisciplines in het groen en 
het contact tussen de open tuinen eigenaren. 
Daardoor is en wordt heel veel kennis en 
ervaring uitgewisseld, met oog voor kwaliteit. 
Maar ik vind vooruitkijken veel belangrijker 
dan terugblikken. Ik hoop van harte dat de NTs 
het enthousiasme voor tuinieren kan aanwak-
keren bij een nieuwe generatie en dat mensen 
zo belangstelling blijven houden voor het 
grote belang van natuur. Want daar gaat het 
uiteindelijk om: ieder mens maakt er ten slotte 
zelf deel van uit.’•

De Dikke Zadenlijst was met 
bijna 200 pagina’s een bron 
van inspiratie, boordevol 
wilde soorten en onbekende 
tuinplanten (bijna 2000!), 
beschrijvingen, teeltinforma-
tie, gedichten en filosofische 
belevenissen waarmee Rob 
Leopold in de jaren 80 en 
90 bijdroeg aan het nieuwe 
tuinieren. 
www.robleopoldmemorial.nl 

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’ 

lees je hoe zij haar kennis 
overdraagt aan de

 volgende generatie. 

Tekst en illustratie:
Éva Kovács

Nu jullie er al een tijdje wonen, ging je de seringenboom meer en meer waarderen; 
het is jullie boom geworden en hij mag blijven, maar niet met zijn huidige omvang. 
Dit besluit bespaart je de inspanning van rooien en als onschatbaar voordeel heb je 
al een volwassen boom op een plaats waar je beslotenheid nodig hebt. De geurige 
bloei van seringen is helaas vrij kortstondig, het is vooral de functionele waarde die 
hier voor behoud pleit. De vrij matte, grove bladeren zijn niet erg aansprekend, toch 
kunnen ze heel goed als donkergroene achtergrond en als een natuurlijk scherm 
tegen inkijk dienen. 
Hij staat daar dus prima, maar een flinke ingreep is onvermijdelijk. Seringen kunnen 
het best hebben. Nog een veel door mij gebruikt basisadvies is: beperk de omvang 
van een boom of struik als het moet, maar bederf zijn karakteristieke groeivorm 
niet door in het wilde weg de snoeischaar erin te zetten. Bij jullie sering is de beste 
methode om de uitwaaierende stammen in hun geheel, laag bij de grond, weg te 
nemen. Bij de opgaande stammen met hun vertakking nog intact, is meer zorgvul-
digheid nodig. 
Een vaak voorkomende fout is afgezaagde stompen, ‘kapstokken’ te laten staan. 
Afgezien van het feit dat ze de ziektegevoeligheid van de boom verhogen, zijn ze 
gewoon lelijk. Op je foto zie ik dat het bij jou ook zo is gegaan. Met een handzaag is 
het lastig om  laag te zagen. Wij komen binnenkort weer naar jullie toe en nemen de 
kettingzaag mee. Daarmee gaat dat een stuk makkelijker. Dan kijk ik nog eens of de 
kroon van de boom open genoeg is. De nazorg blijft wel jouw taak. Vanuit de grote 
zaagsneden kan een krachtige, bezemachtige groei ontstaan, de ‘waterloten’. Die 
moet je allemaal weghalen. Hoe eerder, hoe beter. Niet vergeten!
 
Liefs, je moeder 

Lieverd, 
 
Na het verhuizen wilde je de bijna omgevallen, grote seringenboom direct 
weghalen. Dat leek logisch, want meer dan de helft van de tuin was ermee gevuld. 
Zoals voor de meeste nieuwe eigenaren van een bestaande tuin was mijn advies: 
eerst alle vier seizoenen meemaken voordat je de tuin aanpakt. Jullie hebben 
hieraan braaf gehoor gegeven en zie, je geduld is beloond! Je leerde de grond, de 
ligging en de plek kennen en je kunt nu beter met de mogelijkheden en beperkingen 
omgaan. Je bent ook leuke verrassingen tegengekomen; bollen, pioenen en 
prachtige bloesems. En omdat de tuin steeds meer van jezelf geworden is, wil je er 
minder rigoureus je eigen stempel op drukken. Tuinerfenissen moet je als kado zien 
en niet meteen weggooien voordat je hun werkelijke waarde kunt inschatten. BRIEVEN BRIEVEN 

AAN MIJN ZOONAAN MIJN ZOON

Tuin van de familie Lenshoek in Kloetinge, die vanaf het allereerste uur in de Open Tuinen Gids staat.
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Als je het huis van Steven van der Goes 
en Paulien Bekker binnentreedt, is 
het alsof je met een tijdmachine bent 

teruggeplaatst in het midden van de vorige 
eeuw. Begin jaren vijftig ontwierp architect  
R. Romke de Vries dit huis in Den Haag op de 
restanten van een kolossale betonnen bunker 
voor Jan van Kampen, directeur van de Amster-
damse Aanneming Maatschappij, en zijn gezin 
met vijf jonge kinderen. Toen de kinderen 
waren uitgevlogen en de laatste bewoner van de 
familie – mevrouw Van Kampen – naar een ver-
zorgingstehuis verhuisde, stond het bijzondere 
pand jaren leeg. Steven zag het op internet te 
koop staan en was meteen verkocht.  
Waar anderen terugdeinsden voor alle eisen 
waaraan moest worden voldaan bij de restau-
ratie van dit rijksmonument, wreef Steven in 
zijn handen. Hij wist precies wat hem te wach-
ten stond. Als architect had hij ervaring met 
bijzonder erfgoed. En onder zijn leiding is het 
huis inmiddels dan ook perfect in oorspronke-
lijke staat teruggebracht: alle kleurstellingen, 
het gehele interieur, van keuken en kasten tot 
en met de lichtknopjes en het beslag zien er 
weer zo uit als toen. Huis en bewoner leken 
voor elkaar gemaakt.  
Des te frappanter is het dat Steven in eerste 
instantie vooral op zoek was naar een mooie 
tuin, ‘Paulien en ik woonden met onze twee 
kleine kinderen in Rotterdam in een appar-
tement’, vertelt hij. ‘En net als mijn opa en 
vader tuinier ik heel graag. Op ons dakter-
ras stonden na verloop van tijd meer dan 
honderd plantensoorten in potten, maar daar 
had ik toch maar weinig omkijken naar. Onze 
zoekopdracht voor een nieuwe woonplek werd 
daarom: een bescheiden huis met iets meer 
leefruimte (opknappertje geen probleem) met 
een grote tuin.’  

Steven en Paulien verhuisden in 2017 met twee 
kleine kinderen naar het Huis op de Bunker in 
Den Haag. Tuin en huis vormen een architecto-
nisch hoogstandje uit de jaren vijftig, en het ge-
heel is rijksmonument. De veertigers hebben het 
met een grondige restauratie weer in oude glorie 
hersteld. En binnen de perken spelen ze met de 
mogelijkheden. ‘Je moet inventief zijn.’

Tekst: Maartje den Breejen  Foto’s: Ossip van Duivenbode

Verjongingskuur
 VAN EEN RIJKSMONUMENT



tuinjournaal maart 2020 - pagina 15

Alle kleurstel
lingen, het  gehele 

interieur, van 
keuken en kasten 

tot en met de 
lichtknopjes en 

het beslag zien er 
weer zo uit  

als toen. 

Een huis op een kolossale betonnen bunker is 
misschien weinig bescheiden, maar het bleek 
een schot in de roos. In 2015 kochten Steven 
en Paulien het. De restauratie van het huis 
duurde twee jaar. En in 2017 betrokken ze het 
huis. Toen was de tuin aan de beurt. Al even 
gedreven en nauwgezet als bij de reconstruc-
tie van het huis, ging Steven op zoek naar 
informatie over de oorsprong en evolutie van 
de tuin. Uit de bewaarde documentatie wist hij 
al dat het ontwerpproces van huis én tuin een 
nauwe samenwerking tussen opdrachtgever 
en architect was: vrienden met een gedeelde 
passie voor wedstrijdzeilen. Mevrouw van 
Kampen maakte ook deel uit van het team. Zij 
was oud-leerling van Tuinbouwschool Huis te 
Lande en hielp waarschijnlijk al vanaf de eer-
ste schetsen in 1951 mee met het tuinontwerp.   

EEN VIJVER MET EEN VERHAAL
Op oude tekeningen kon Steven zien dat in 
de loop der tijd bijna niets was veranderd aan 
het oorspronkelijk ontwerp van de tuin. Vijf 
trappartijen verbinden de tuinen, terrassen en 
woning op verschillende niveaus, die op en 
rondom de bunker vloeiend in elkaar overgaan.  
De passie voor wedstrijdzeilen is onder andere 
terug te zien in de balustrades en trapleunin-
gen in de tuin die lijken op scheepsrelingen. 

De tuin aan de achterzijde kent grote hoog-
teverschillen, onder meer gerealiseerd met 
gebruik van Kunrader breuksteen. Terrassen en 
trappen zijn voorzien van Noorse kwartsiet-
tegels. Zowel aan de straatzijde als in de ach-
tertuin is gebruik gemaakt van lage bakstenen 
muurtjes.  
In verschillende publicaties was terug te lezen 
dat op de plaats van de zitkuil in de achter-
tuin een plantenvijver was geweest. Die was 
gedempt, naar verluidt omdat er op feestjes 
nog wel eens iemand in belandde. Bekend is 
dat architect Romke de Vries niet blij was met 
deze aanpassing, omdat de vijver – waarin 
een betonkolom reflecteert en in de diepte lijkt 
te verdwijnen – nu juist zijn grote trots was 
geweest. In elke publicatie noemde hij de vijver 
uitdrukkelijk als een belangrijk onderdeel van 
zijn tuinontwerp. Steven liet een betonvloer 
van de vijver verwijderen, en die kwam er nage-
noeg intact vanonder tevoorschijn. Hij werd 
gevuld met water en planten en al vrij snel 
verschenen er kikkers en paddden, die zich 
tegoed doen aan slakken en ander ongedierte. 
Een goede keuze dus met het oog op een eco-
logisch evenwicht in de tuin. 
Omdat de tuin onderdeel is van het rijksmo-
nument en samen met het huis in 2007 is 
opgenomen in de top 100 van Nederlandse 

zoenen af te wachten om een inventarisatie te 
maken van de staat van de planten en bomen 
die er nog stonden. Telkens als er iets in bloei 
stond, nam hij een foto, om later te kunnen 
achterhalen waar wat stond. Hij wist al dat er 
een es en dat één van de twee oorspronke-
lijke acacia’s waren geveld. De overgebleven 
acacia is een schitterende blikvanger in de 
achtertuin, dus niet te missen. De rododen-
drons waren ook nadrukkelijk aanwezig, maar 
iets té nadrukkelijk. Die werden al meteen bij 
de oplevering teruggesnoeid om wat licht en 
ruimte te creëren. 

KNOPEN DOORHAKKEN
Ondertussen maakte hij met vrouw en kinde-
ren twee tuinreizen om een indruk te krijgen 
van de inrichting van tuinen uit de eerste 
helft van de vorige eeuw – naar de beroemde 
tuinen van Engeland als East Lambrook Manor, 
Hidcote en Sissinghurst, maar ook, iets dichter 
bij huis, naar de tuinen van Mien Ruys. Want 
Steven en Paulien wilden wel graag zoveel 
mogelijk trouw blijven aan de stijl uit de jaren 
vijftig. Een bamboe zou er dus bijvoorbeeld 
niet inkomen. Met alle opgedane kennis in het 
achterhoofd, hakten ze een aantal knopen door.  
Steven: ‘We kwamen tot een basisplan: geïn-
spireerd door de tuinen van Sissinghurst 

Steven van der Goes en Paulien Bekker.

VOOR
RESTAURATIE

NA
RESTAURATIE

wederopbouwmonumenten, mochten Steven 
en Paulien verder niet veel aan de indeling 
van de tuin veranderen. Verzakte tegelpa-
den werden opgehoogd, het gazon opnieuw 
aangelegd en beschadigde muurtjes opnieuw 
opgemetseld. 
Nu werd het tijd om te kijken naar het beplan-
tingsplan van mevrouw Van Kampen. In de 
archieven ontdekte Steven een aantal korrelige 
zwart-wit foto’s van de tuin, waaruit hij heel 
globaal, maar zeker niet gedetailleerd kon 
opmaken hoe ze de borders en terrassen oor-
spronkelijk had ingericht. Wel was uit de foto’s 
op te maken dat het beplantingsplan in de loop 
der jaren flink was gewijzigd. Bovendien waren 
de bomen gegroeid, met meer schaduw en de 
keuze voor andere planten tot gevolg. En toen 
Steven een label in de grond vond van kwekerij 
De Wilde met de naam van de roos ‘Smarty’ 
uit 1977 erop, had hij het sluitende bewijsstuk 
in handen: zelfs de rozenstruiken die te zien 
waren op oude bouwfoto’s waren al een keer 
veranderd. Besloten werd om voort te bouwen 
op wat er nog was, in plaats van iets proberen 
terug te brengen van wat verdwenen was.
Steven besloot eerst maar eens twee bloeisei-
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besloten we om in ieder geval op kleur te 
tuinieren. De voortuin wilden we geel en wit 
en de achtertuin rood, blauw en paars. Verder 
letten we op mooie bladtexturen, en wat in de 
herfst qua kleur en structuur overeind blijft 
staan. We wilden langs de paden en terrassen 
planten die lekker ruiken. Voor de bijen en 
vlinders moesten er dracht- en waardplanten 
komen. En als laatste hadden we een wensen-
lijstje van eetbare gewassen, gewoon omdat ik 
van koken houd.’ 

GRAPJE
Het eisenpakket lag er, nu kwam het aan op 
inventiviteit. Steven: ‘Je zit natuurlijk met 
een vrij statische tuin, want rijksmonument.  
Ik wilde bijvoorbeeld dolgraag fruitbomen 
planten, maar die kon ik binnen het ontwerp 
moeilijk kwijt. Uiteindelijk hebben we in 
overleg met de buurman op de erfgrens leifruit 
neergezet langs de oprit. En aan de voorkant 
hebben we één oude elstar aangeplant. En 
grapje: de elstar is vernoemd naar Arie uit Elst 
en stamt net als het woonhuis uit 1955. Op 
het dak van een uitbouw van de bunker was 
een gazon aangelegd, waar de oorspronkelijke 
bewoners croquet op speelden. Daar hebben 
we verhoogde moestuinbedden in gemaakt 
met groenten, fruit en kruiden die je niet in de 
supermarkt vindt, zoals oesterblad, snijbiet, 
kruisbessen en daslook.’ 
Steven en Paulien lieten vrachten potgrond 
aanrukken om de borders mee op te hogen. 
Steven maakte uitgebreide lijstjes van de 
planten die moesten komen van kwekers 
(veel komt uit Boskoop, de bijzondere soor-
ten komen van kwekers als De Hessenhof, 
De Wilde, Foltz en Bastin) en stond elk vrij 
moment met de handen in de aarde. Paulien 
stortte zich ondertussen op het gazon met 
het doel dat te veranderen in een biljartlaken. 
Steven: ‘Daar heb ik alle vertrouwen in, er 
stroomt Brits bloed door haar aderen.’ In 2019 
ging de tuin open voor publiek tijdens Strui-
nen in Haagse Tuinen en Open Monumenten-
dag. Honderden bezoekers kwamen kijken. Dit 
jaar is de tuin ook open voor de donateurs van 
de NTs. En ook nu klopt het hele plaatje weer: 
op het moment van openstelling is Steven van 
der Goes precies even oud als de Nederlandse 
Tuinenstichting. • 

Huis op de Bunker staat in de Open Tuinen 
Gids 2020, tuinnr 280. Het oorspronkelijke tuinontwerp van Romke de Vries en mevrouw Van Kampen.
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Historische kassen vertegenwoordi-
gen een weinig belicht deel van de 
geschiedenis en ontwikkeling van 

groene monumenten. Dat is vreemd, want 
de kassenbouw in Nederland kent een lange 
traditie, die meer dan 300 jaar teruggaat. Na 
het ontstaan van broeibakken en oranjerieën 
verschenen de eerste volledig glazen overspan-
ningen. De eerste kassen werden aan het 
einde van de 17e eeuw gebouwd in de medisch-
botanische tuinen van Amsterdam en Leiden. 
Zij boden onderdak aan tropische planten die 
meekwamen met de VOC en WIC. Niet lang 
daarna verschenen er ook kassen bij welge-
stelde plantenliefhebbers op buitenplaatsen. 
De ontdekking dat ook fruit er goed gedijde, 
vergrootte de populariteit. Al gauw ijverden de 
grote landhuizen met elkaar voor de mooiste 
druiventrossen en sappigste perziken. De kas-
sen waren bijzonder terrein en vaak verboden 
toegang voor de gewone tuinknecht. Enkel de 
kok en de hoofdtuinman hadden toegang tot 
deze weelde van glas. 

Binnen een domein vormen historische kas-
sen vaak één geheel met andere bouwsels op 
een buitenplaats die de teelt van warmtemin-
nende gewassen vergemakkelijken. Ook op 
Hindersteyn maken broeibakken en fruitmu-
ren het plaatje compleet. Zo vinden we hier 
vlak naast de kassen een slangenmuur, in het 
Engels een crinckle cranckle wall. Deze typisch 
Nederlandse uitvinding dankt zijn naam aan 

HISTORISCHE KASSEN 
WEER IN GEBRUIK OP 

HINDERSTEYN
Op Ridderhofstad Hindersteyn vond afgelopen 
november de presentatie plaats van Kassen in 
Nederland, een imposant standaardwerk over 
de historie van kassen in Nederland. De NTs 
sprak met één van de initiatiefnemers van het 
project, tevens de bewoner van Hindersteyn, Erik 
Geytenbeek.  

Tekst: Robbert Lauret  Foto’s: Erik Geytenbeek 

de sinusvorm van de muur. Van bovenaf gezien 
golft het metselwerk en in de holten op het zui-
den blijft de warmte beter behouden. Hierdoor 
werd het mogelijk om perziken en nectarines te 
laten groeien in het Nederlandse klimaat.

Een uitdagende klus
Toen de familie Geytenbeek in 1972 Hinder-
steyn kocht, werd voortvarend gestart met de 
restauratiewerken van het kasteel. Na zeven 
jaar werd de tuin onder handen genomen. De 
ouders hadden niet zulke groene vingers, maar 
zoon Erik ontwikkelde gaandeweg een grote 
interesse voor geschiedenis en werd gegrepen 
door de mogelijkheden van het landgoed. 
Vastberaden om het cultureel erfgoed van zijn 
ouders een toekomst te geven, verdiepte hij 
zich in de inrichting van historische buiten-
plaatsen. Het eerste project was de bouw van 
een oranjerie. Bij de voorbereidingen en de 
studies voor de oranjerie werden vele buiten-
plaatsen bezocht. Geen straf voor Erik, die een 
voorliefde heeft voor kunstgeschiedenis. Talent 
weet uiteindelijk altijd een weg naar buiten te 
vinden, en zo verscheen in 1991 van zijn hand 
het boek Oranjerieën in Nederland. 
Het boek bleef bleef niet onopgemerkt – Erik 
geldt inmiddels als expert op het gebied 
van historische oranjerieën. De Rijksdienst 
raadpleegde zijn boek bij restauraties, en 
ook de veelal niet gepubliceerde foto’s in het 
privé-archief bevatten voor restauratiearchi-
tecten een schat aan informatie. Gaandeweg 
ontstond het idee om met historische kassen 
aan de slag te gaan. 

Een uitdagende klus, want verval of sloop had-
den het aantal interessante exemplaren flink 
uitgedund. Gelukkig hield Erik vol, waardoor nu 
drie kassen de trots van het domein vormen. 
De kasteelheer vertelt met veel plezier over de 
tijd waarin deze kassen in zijn bezit kwamen. 
De eerste kas kwam in 1984 naar Hindersteyn 
en in 1999 en 2001 volgden er nog twee his-
torische exemplaren die van de sloop werden 
gered. Gesteund door een vader met verstand 
van bouwen en een scherp oog voor kwaliteit 
herrezen de kassen die wederom voor vele jaren 
de tand des tijds zouden doorstaan. 
 
Overdaad aan vruchten
Het bezoek aan Hindersteyn vindt plaats op 
een zonnige ochtend in november. De eerste 
nachtvorst van het jaar kleurt de bladeren wit 
en de historische kassen glinsteren door de 
dauwdruppels. De tropische kuipplanten en 
Agapanthus zijn voor overwintering net in de 
kassen geplaatst; onder het glas zijn de laatste 
sporen van een overdadige zomer nog net 
zichtbaar. 
We beginnen in de vijgenkas. Zowel de kas als 
de collectie vijgen zijn indrukwekkend. Maar 
liefst zestien verschillende soorten zorgen in 
het najaar voor een overdaad aan vruchten. 

Erik Geytenbeek

Al gauw 
ijverden de 
grote landhuizen 
met elkaar voor 
de mooiste
druiventrossen 
en sappigste 
perziken.

Kassen Ridderhofstad Hindersteyn.Tomatenkas.

Vijgenkas.



Het plezier voor Erik zit in de diversiteit. ‘Het 
liefst groeien we veel verschillende soorten, 
dan kun je écht iets bijzonders laten zien en 
proeven. In Nederland zitten we op de grens 
van het groeigebied van de vijg en slechts een 
paar soorten dragen hier vrucht. De vruchten 
die zich in het najaar in de bladoksel vormen, 
vriezen in de winter vaak kapot.’ 
De kasteelheer wijst erop dat veel kassen op 
landgoederen in onbruik zijn geraakt, niet 
zelden omdat ook de moestuin vervangen 
werd door een grasparterre. ‘Om een histori-
sche kas te laten werken, moet deze weer een 
functie krijgen, het liefst als het kloppend hart 
van een moestuin.’ En zo werd op Hinder-
steyn rondom de kassen een rijke moestuin 
aangelegd. Een team van 35 vrijwilligers, 
waarvan sommige al vijftien jaar op het kasteel 
komen, zorgt voor de tuin. Het grote aantal 
vrijwilligers maakt het mogelijk om op grote 
schaal in de kassen voor te zaaien en planten 
te vermeerderen voor in de tuin.

Na de vijgenkas gaan we door naar de toma-
tenkas, met bouwjaar 1845 tevens de oudste 
kas van Nederland. Het bouwwerk is afkomstig 
van landgoed Herteveld in Maarssen waar Erik 
het van de sloop redde. In de zomer staat deze 
kas vol met tomaten, paprika’s en komkom-
mers. De vrijwilligers waren na een excursie 
aan het Franse Villandry vastberaden om een 
nog grotere diversiteit aan tomaten te kweken 
en inmiddels staat de teller op 52 soorten. De 
tomaten zijn inmiddels verwijderd, enkel de 
touwtjes waarlangs de tomaten deze zomer 
groeiden zijn nog zichtbaar. De novemberzon 
maakt het behaaglijk in de kas en de planten 
lijken nog niet te willen geloven dat de winter 
eraan komt.

Feest onder de druiven
De laatste kas op het domein is de druivenkas, 
herkenbaar aan de lage vorm en het schuin 
oplopende dak. Het hoofdgewas zijn drie soor-
ten wijndruiven en op de vier hoeken in de kas 
staat de Frankenthaler tafeldruif. Deze druif 
wordt wel gekrent om mooie grote druiven op 
tafel te kunnen zetten. Sinds een aantal jaar is 
het mogelijk om onder de druiven een diner 
te geven, bijvoorbeeld voor een trouwerij. 
De gedachte aan een feest onder de druiven 
brengt Erik weer terug bij Kassen in Nederland. 
Er is jaren aan het boek gewerkt. Met een team 
van onderzoekers, schrijvers en fotografen 
kwam na noeste arbeid het manuscript gereed, 
maar publiceren bleek een hele opgave. Het 
boek had inmiddels een omvang van 800 
pagina’s. De moderne tijd bood de mogelijk-
heid om ook hier alle vruchten te behouden. 
Via een website zal het materiaal voor een 
groot publiek toegankelijk worden gemaakt. 
Voor de liefhebber van papier is een gedrukt 
exemplaar op bestelling leverbaar. •
Het boek Kassen in Nederland is te bestellen 
via: www.kasseninnederland.nl

OVER RIDDERHOFSTAD HINDERSTEYN

Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek (Provincie Utrecht) is een 
van de historische buitenplaatsen die de Langbroekerwetering rijk is. 
De buitenplaats vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen. Het oudste 
bouwwerk van het domein, de woontoren, dateert van omstreeks 1315. Tot 
1971 werd Hindersteyn bewoond door adellijke geslachten, waarna het in 
bezit kwam van de familie Geytenbeek. 
Ridderhofstad is nummer 218 in de Open Tuinen Gids.

De toekomst van bezoektuin

Essenheem in Appelscha is een verrassende bezoektuin. 
Gelukkig niet al te netjes en zeker niet voorspelbaar. Krasse 
zeventiger Siebe de Jong tuiniert er in geheel eigen stijl al 
dertig jaar, maar hij heeft niet nóg eens dertig jaar. Welke 
toekomst wacht Essenheem?      

tekst: Marc Peters Foto’s: Marc Peters & Lietje de Vree

Siebe de Jong: ‘Het stokje moet toch eens worden overgedragen.’

ESSENHEEM

Komkommmerkas.
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op hopen om te composteren. Zo verschraal 
ik de weide. Je ziet hier al een geslaagd expe-
riment met een bloemenweide-zaadmengsel 
van de Cruydt-Hoeck. De gele ratelaar bij-
voorbeeld parasiteert op de wortels van de 
bestaande grasmat, houdt deze in toom en 
geeft zo ruimte voor andere, nieuwe soorten.’ 
De compost belandt uiteindelijk weer als 
voeding op de boomspiegels. Zo maakt Siebe 
de Jong de cirkel rond. Voor het grootste deel 
van de tuin geldt een gesloten systeem van 
eigen bemesting. De bomen krijgen daarnaast 
nog een mineraalrijke gift vulkanisch gesteen-
temeel. Voor de moestuin haalt De Jong 
verteerde paardenmest bij een manege en 
gebruikt als strooisel hennep, wat een mooie 
vezel geeft die het vocht goed vasthoudt.   
Essenheem stond als bezoektuin vermeld in 
Groei & Bloei en ‘Rondtuinen in en om Fryslân’. 
Dat heeft de afgelopen jaren al veel tuinlief-
hebbers naar Appelscha gebracht. Er was een 
zomer waar in korte tijd acht groepen bezoe-
kers bij Essenheem achterom kwamen. Die 
kregen allemaal aandacht, uitleg en koffie met 
zelfgebakken lekkers. Toen had Siebe de Jong 
het wel even gehad. Dat viel samen met de 
periode dat hij mantelzorger voor zijn vrouw 
was. Hij heeft er toen over gedacht om te stop-
pen. De Jong: ‘Soms is de tuin gewoon te veel, 
maar als er al dertig jaar energie en liefde in 
gaat, wil je niet dat het verloedert.’ Hij bewan-
delt daarom nu de pragmatische weg: doe wat 
je nog kunt en stem daarop de inrichting en 
het onderhoud af. 

‘De tuin hoeft er voor mij niet onberispelijk 
bij te liggen. Op mijn leeftijd is de tuin ’s 
morgens een goede warming up, maar mijn 
energie en krachten worden minder’, reali-
seert hij zich. Aanpassing zit ‘m eigenlijk in 
simpele dingen. Moet echt al het snoeihout 
klein? Siebe de Jong maakt er tegenwoordig 
houtwallen van aan de grens van zijn terrein. 
Goed voor de biodiversiteit en tegen hongerige 
reeën. De lange plantenborders kregen afge-
ronde hoeken, zodat zijn motormaaier ze in 
één keer mee pakt. Grasmaaisel en planten-
resten dienen als mulchlaag die het onkruid 
ontmoedigt, wat weer scheelt in het eeuwige 
wieden. Heggen knipt De Jong minder strak en 
hij houdt ze op comfortabele hoogte. Hij doet 
niet meer aan naambordjes en labels. Namen 
vallen vanzelf wel als hij erover vertelt. Kortom, 
alles een tandje minder. 

Gespreid bedje 
Maar hoe moet dat nu later met Essenheem? 
Later komt steeds dichterbij. Het stokje moet 
toch eens worden overgedragen. Siebe de 
Jong ziet bij zijn drie kinderen en partners 
geen opvolger. Een ‘vreemde’ op het erf in een 
eigen appartement in de grote tuingerichte 
woonschuur? Of toch de boel verkopen, met 
aan de makelaar de opdracht om vooral te 
werven onder tuinliefhebbers. Siebe de Jong 
is nuchter over de opties. Hij wil in geen geval 
over zijn graf heen regeren, maar stelt nog wel 
dat een nieuwe bewoner tuintechnisch gezien 
in Essenheem een gespreid bedje vindt. •

Het hoogveen is al lang afgegraven. 
Nu ligt er donker zand, generaties in 
gebruik en bemest, met nogal dicht 

onder de oppervlakte een leemlaag. Dat maakt 
Essenheem na een regenbui drassig. Een oude 
en beproefde aanpak daarvoor is het graven 
van parallelle greppeltjes waardoor ekers (lange 
smalle akkertjes met een ‘bolle rug’) ontstaan. 
Die treffen we ook in de tuin van De Jong. Het 
geeft de bodem meteen wat profiel, goed voor 
de biodiversiteit. De greppeltjes wateren af 
naar de vijver. De grondsoort geeft beper-
kingen. Berken hebben er geen moeite mee, 
bewijzen de Betula’s utilis ‘Doornbos’ met hun 
spierwitte stammen. Maar aan bijvoorbeeld 
beuken begint De Jong niet.  
Siebe de Jong: “Ruim dertig jaar geleden 
kochten wij een boerderijtje langs de vaart. 
Het slecht onderhouden woonhuis met grote 
schuur is toen verbouwd. Er zat een erf en 
weiland bij en we zijn gewoon begonnen met 
tuinieren, naast mijn baan bij de gemeente. 
Een bloementuin, een moestun, struiken en 
bomen. Met wat kippen en bijenkasten erbij 
werd de tuin geleidelijk een serieuze hobby.” 
De Jong vergaarde tuinkennis, bezocht veel 
andere tuinen en werd geleidelijk kritischer op 
zijn eigen assortiment. ‘Je krijgt door welke 
soorten en variëteiten het hier goed doen, 
welke het té goed doen of ronduit slecht. 
Steeds vaker reed ik het gewone tuincentrum 
voorbij, naar kwekers van het kaliber Tuingoed 
Foltz, Arborealis en De Kleine Plantage.’  

.

De bloementuin achter het huis gaat over in 
een ruimere opzet, met doorkijkjes en brede 
stroken wandelgras. Grote struiken bij elkaar 
geven een bosachtige sfeer. Er zijn lange infor-
mele borders waar onder meer Phlox, Aster, 
Crocosmia, Solidago en diverse grassoorten 
hoogte kunnen maken. 

Vergeten appelrassen
Verderop is het boomgaardje met ‘vergeten’ 
rassen van de Malus domestica. Siebe de Jong 
heeft een voorkeur voor oude hoogstammen. 
Deze zijn vaak sterker, wortelen dieper en geven 
vooral op armere zandgrond meer vrucht. In 
zijn gaard heeft De Jong rassen geplant waarvan 
alleen de naam al doet watertanden: Glorie van 
Holland, Lunterse Pippeling, Groninger Kroon, 
Tulpappel en de Drentse Bellefleur. Misschien 
uit piëteit voor de oorsprong van de soort staat 
in de Essenheem ook de nog schaars in het 
Drentse landschap voorkomende wilde appel 
Malus sylvestris. Maar deze draagt slechts kleine 
zure appeltjes . 

Grasland verschralen
De glasheldere centraal gelegen vijver is groot 
genoeg om alles rondom mooi te spiegelen. 
Voorbij de appelgaard is het arboretum waar 
zo’n dertig jonge bomen de ruimte krijgen. 
Het weidse landschap rondom Essenheem 
komt daar ook in beeld. De Jong: ‘In het arbo-
retum ben ik bezig de kruidlaag te herstellen. 
Met de zeis maai ik het gras en verzamel het 

De Essenheem staat 
dit jaar voor het eerst 
vermeld in de Open 
Tuinengids 2020 onder 
tuinnummer 30.

In zijn  
boomgaard  

heeft De Jong 
rassen geplant 
waarvan alleen 

de naam al doet 
watertanden.

Bijzondere fruitbomen in 
de bloemenwei, die net 
met de zeis is gemaaid. 
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Monique van Wegen staat met een 
woelvork te spitten in de aarde. 
Hier op de eeuwenoude buiten-

plaats Berkenrode huurt ze binnen de muren 
van de historische moestuin een stukje land 
ter grootte van 1000 vierkante meter om 
haar bloemen te kweken. Het is november. 
De cosmea, Oost-Indische kers en zegekruid 
staan nog in bloei, maar het bloemenseizoen 
is voorbij. Tijd om de bloembedden om te 
woelen, hier en daar uitgebloeide gewassen af 
te dekken en bollen te planten. 
Monique groeide op tussen de bloemen-
kwekers en had als kind al een bovenmatige 
interesse voor de natuur. Toch kwam het niet 
bij haar op om een groene studie te kiezen. Ze 
verhuisde naar Amsterdam en kreeg banen in 
de marketing. Maar de natuur bleef lonken. In 
haar vrije tijd organiseerde ze met een aantal 
anderen een stadslandbouwproject en ze deed 
een cursus imkeren. Ze verhuisde met haar 
vriend naar Vogelenzang en meldde zich op 
het naburige landgoed Leyduin als vrijwilliger 
op de biologisch-dynamische CSA moes- en 
bloementuin. Daar kwam haar in het najaar 
van 2017 ter ore dat er een braakliggend stukje 
land beschikbaar was op buitenplaats Berken-
rode. ‘Ik stelde mezelf de vraag wat ik nu het 
leukste vind om te doen. Antwoord: werken in 
de tuin. En dan vooral met bloemen. Groenten 
die oogst je, eet je op en dan is het klaar. Maar 
met bloemen kun je ook nog iets creatiefs 
doen nadat je ze hebt geplukt.’ Ze hakte de 
knoop door en zei haar baan als verkoper voor 
een interieurmerk op: vaarwel kantoortuin, 
welkom bloementuin.
Haar bloemenkwekerij doopte ze Atelier Bota-
nica en nu was de vraag: waar te beginnen? Bij 
de bodem, de basis van de tuin. Het landje op 
Berkenrode was met gras overwoekerd toen ze 

Monique van Wegen zei haar kantoorbaan op om een biologische en seizoensgebonden 
bloemenkwekerij te beginnen. Ze mocht een stuk land huren op de eeuwenoude buitenplaats 
Berkenrode. En toen was de vraag: waar te beginnen? ‘Bij de bodem, de basis van alles.’

Tekst: Maartje den Breejen  Foto’s: Thomas Donker

het kreeg. Een gepensioneerde grondbewer-
ker uit de bollenstreek kwam het op verzoek 
frezen en diepploegen op vijftig centimeter om 
de bodem flink wat lucht te geven. Vervolgens 
lagen er dikke plakken op het land, die ze met 
een drietand weer klein maakte.
Toen ze de grondwerker naar de kwaliteit 
van de bodem vroeg, antwoordde hij: ‘Het is 
gewoon zwarte grond’. Toen wist ze nog niets. 
Hij legde uit dat Heemstede op een strandwal 
ligt die tussen 3000 en 2300 jaar voor het 
begin van onze jaartelling is ontstaan. Op de 
natte lagergelegen strandvlakte vond veenvor-
ming plaats en later ontstond er een bos. Na 
enig doorvragen, verklaarde de grondwerker: 
‘De grond is een beetje vettig, niet te zanderig, 
maar ook niet zoals de klei in Friesland waar 
je niet doorheen komt. Goede, zwarte grond 
dus.’ 

TUINIEREN MET DE ROLMAAT
De basis was in ieder geval goed, conclu-
deerde Monique. Nu werd het tijd om de 
bedden aan te leggen. Daar kwam vooral de 
rolmaat aan te pas. ‘Als ik op een feestje vertel 
dat ik bloemen kweek, is de eerste reactie 
vaak: ‘Wat romantisch!’ Het beeld dat ze heb-
ben is dat ik in het ochtendgloren het zaad 
uitwerp over mijn akker. Maar de werkelijkheid 
is anders. Je moet heel systematisch te werk 
gaan. De bloembedden en de paadjes moeten 
allemaal precies dezelfde afmetingen hebben, 
zodat je vliesdoeken kunt hergebruiken. Je 
moet in nette rijtjes zaaien, zodat je later – als 
de jonge scheuten uit de grond opkomen – 
weet of je te maken hebt met een bloem of 
met onkruid. 
Gelukkig houd ik ervan om te plannen en 
te structureren, oplossingen en handige 
systemen te verzinnen. Hoewel ik de natuur 

Bloemen zonder haast

soms ook graag de vrije loop laat om te kijken 
wat er gebeurt. Ik liet de Oost-Indische kers 
bijvoorbeeld staan en zo ontdekte ik dat die 
plant winterhard is, die komt vanzelf weer 
op en hoef ik dus niet opnieuw in te zaaien. 
En de artemisia die je ruikt, waar absint van 
wordt gemaakt – je weet wel, dat drankje waar 
Toulouse-Lautrec aan dood is gegaan – heeft 
zichzelf ook uitgezaaid. Die gebruik ik als vul-
ler voor boeketten.’
Tijdens het bewerken van het land volgde 
ze een cursus bij Floret Flowers. Dat is een 
kleinschalige bloemenkwekerij net buiten Seat-
tle, die op Instagram alleen al een half miljoen 

volgers heeft en een complete cursus aanbiedt. 
Via video’s en literatuur geeft de kwekerij uitleg 
over alle zaken die ertoe doen: Hoe leg je 
irrigatie aan? Hoe leg je bedden aan? Hoe krijg 
je goede planten uit knollen? Hoe bereken je je 
prijs? Wat zijn productieve gewassen en is het 
erg als niet alle gewassen even productief zijn? 
Maar ook: hoe kun je sociale media inzetten 
voor naamsbekendheid?  
‘Maar’, zegt Monique, ‘uiteindelijk leer je alles 
pas als je aan de slag gaat. Het klimaat is 
hier anders dan in Seattle en je moet je eigen 
grond leren kennen. Een gedeelte van mijn 
landje lijkt beschut te liggen achter de moes-
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tuinmuur, maar staat flink op de tocht als de 
wind uit het zuidwesten komt. Er is een hoek 
die altijd zon heeft. En er is ook een stuk dat 
veel natter is dan de rest. Ik pas vruchtwisse-
ling toe, want dat geeft minder kans op plagen, 
maar ik kwam er na een regenachtige periode 
pas achter dat de dahlia’s niet veilig staan op 
dat nattere stuk.’ 

KEURMERK
Een biologisch of biologisch-dynamisch 
keurmerk heeft haar kwekerij niet, omdat ze 
terugdeinst voor de bureaucratie die daarbij 
komt kijken. Maar in de praktijk gebruikt ze 
wel degelijk alleen biologische en duurzame 
teeltmethoden, dus zonder kunstmest en che-
mische bestrijdingsmiddelen. Ze kweekt haar 
bloemen op in de kassen van de biologisch-
dynamische moes- en bloementuin Leyduin 
waar ze eerder vrijwilliger was. Als de plantjes 
genoeg zijn ontkiemd, zet ze ze gedurende een 
aantal weken buiten op een grote tafel in de 
ochtendzon om af te harden.
Leyduin heeft een compostmeester, die streng 
toeziet op naleving van de compostwet-
ten. Hij beheert ook de composthopen op 
Berken rode . Met die compost zorgt Monique 
dat haar grond gezond blijft en de gewassen 
weerbaarder tegen ziektes of plagen zijn. De 
grond op Berkenrode wordt ook bewerkt met 
verschillende spuit- en compostpreparaten. 
Alledaagse planten als kamille, paardenbloem, 
eik, brandnetel en valeriaan van het noordelijk 
halfrond worden gecombineerd met organen 
uit het dierenrijk, zoals een koeiendarm, 
koeiendarmscheil of een koehoorn, in de grond 
gestopt en er na verloop van tijd weer uitge-
haald om te verspreiden en hiermee het land 
te regenereren. Allemaal volgens de leer van 
Rudolph Steiner.

DE STAND VAN DE MAAN
Je zult Monique niet met een geheven vinger 
horen spreken over de noodzaak van die pre-
paraten, maar ze past ze wel toe in de cyclus 
van het kweken. ‘Die preparaten zorgen ook 
voor mooie rituelen. Aan het begin van het 

seizoen wordt het koehoornpreparaat in een 
grote ton met water gegooid en dan roeren 
we met alle vrijwilligers en medewerkers van 
Leyduin 1 uur en daarna besprenkelen we het 
land met dat water.  Zo’n ritueel verbindt – met 
elkaar en met de tuin – en het is de aftrap van 
het nieuwe groeiseizoen.’ 
‘Ik vind het ook leuk om de maancyclus bij 
het tuinieren te betrekken. Als die voor eb 
en vloed kan zorgen, dan heeft ze vast ook 
invloed op de wijze waarop de verschillende 
plantdelen groeien, is het idee. Het is allemaal 
heus niet superwetenschappelijk onderlegd, 
maar ik vind het wel sympathiek om alles in 
een groter geheel te bekijken. Al is het lang niet 
altijd haalbaar om rekening te houden met de 
maanstand. Als het bloedheet is, ga ik geen 
zaailingen uitplanten, hoe de maan ook staat.’
Ze werkt verder zoveel mogelijk met zaadvaste 
rassen, al is dat zaadaanbod bij bloemen 
niet heel groot. De niet-zaadvaste rassen zijn 
vaak ‘doorgefokt’ en hebben bijvoorbeeld 
geen stuifmeel meer. Die worden gekweekt 
omdat mensen geen stuifmeel op de tafel 
willen hebben, maar bijen hebben niks aan 
dit soort bloemen.’ Dit jaar had ik asters, 
gul  denroede, vaste rudbeckia, trilgras, dille, 
lampenpoetsersgras, heemst, zinnia, dahlia’s, 
blauwschokkers, te veel om op te noemen. Ik 
ga wel eens kijken op een bloemenveiling om 
te kijken wat ze daar níet hebben, bijvoorbeeld 
een bepaalde dahlia, zodat ik weet waarin ik 
me kan onderscheiden.’
Als de bloemen eenmaal in bloei staan, plukt 
Monique ze ’s avonds laat of ’s ochtends 
vroeg en maakt ze thuis boeketten voor de 
mensen in de omgeving die daar inmiddels 
een abonnement op hebben. Ze verzorgt 
bloemstukken voor bruiloften, feesten en 
begrafenissen, levert eetbare bloemen aan 
restaurants. En in de toekomst wil ze bloemen 
drogen en experimenteren met textielverf, 
zeep en kruidenthee maken van bloemen. 
De mogelijkheden in Atelier Botanica zijn 
 eindeloos. •

www.atelierbotanica.com

IPENRODE

BERKENRODE

Hein Krantz is bestuurslid van stichting 
Huis te Manpad, met de verantwoor-

delijkheid voor het park. Daarnaast doet hij 
historisch onderzoek op het gebied van groen 
erfgoed en hij geldt als dé deskundige in 
Nederland op het gebied van essenhakhout. 
Hij geeft een beknopte geschiedenisles over de 
buitenplaatsen.

‘De bloei van de vier buitenplaatsen is vooral 
gestimuleerd door de aanleg van de Leidsevaart 
in 1657. Over het water konden de Amster-
damse en Haarlemse bewoners veel gemakke-

HET BELANG VAN VERVOER OVER WATER

Vier buitenplaatsen aan de Leidsevaart
In Bennebroek en Heemstede ligt tussen de Herenweg en de Leidsevaart een viertal 
rijksbeschermde historische buitenplaatsen. We hebben het van zuid naar noord dan 
over De Hartekamp, Huis te Manpad, Ipenrode en Berkenrode. 

lijker met hun huisraad in het voorjaar naar hun 
buitenplaats – en in het najaar weer terug – dan 
over de weg. Het water was ook belangrijk voor 
de afvoer van hakhout, dat uit de bossen van de 
buitenplaatsen kwam.
Berkenrode heeft een geschiedenis die terug-
gaat tot in de middeleeuwen in tegenstelling tot 
de andere drie buitenplaatsen: die zijn vanaf de 
17e eeuw ontstaan. Godfried Bomans was een 
bekende bewoner van Berkenrode, dat nu in 
bezit is van een familiestichting, die gebouwen 
en grond op de buitenplaats verhuurt. Het park 
is niet openbaar toegankelijk.’ 

‘ Ik vind het ook leuk om de maancyclus bij het tuinieren te betrekken. 
Als die voor eb en vloed kan zorgen, dan heeft ze vast ook invloed op 
de wijze waarop de verschillende plantdelen groeien, is het idee.’

HUIS TE MANPAD

DE HARTENKAMP
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‘De bekendste persoon die van 1736-1738 in De 
Hartenkamp woonde en werkte, is Carolus Lin-
naeus. De Hartenkamp is nu in het bezit van 
de stichting Hartenkamp Groep, een zorgor-
ganisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het park is openbaar toegankelijk. 
Begrijpelijk genoeg is de hoofddoelstelling van 
deze eigenaar niet het zo zorgvuldig mogelijk in 
standhouden van het historische park. Voor de 
stichting Huis te Manpad – van 1767 tot 1953 in 
het bezit van de familie Van Lennep – is dat wel 
een statutaire doelstelling. Het park is alleen 
toegankelijk met (gratis) rondleidingen.
Ipenrode was van 1907 tot 1971 in het bezit 
van de familie Enschedé, de drukkers in Haar-
lem, die onder andere ons papiergeld drukten 
voor de invoering van de euro. Het park is niet 
openbaar toegankelijk.’

‘De uitgang -rode of -rade, betekent rooien, 
dus Berkenrode betekent: daar waar de 
berken gerooid zijn en Ipenrode, daar waar 
de iepen gerooid zijn. Plaatsnamen met deze 
uitgangen, duiden op ontginningsactivitei-
ten in de Middeleeuwen en zeggen iets over 
de ouderdom van de plaats. De berk is een 
pioniersoort, die al gauw opslaat (ook in het 
hakhout). De iep is een boom die goed tegen 
de (zoute) zeewind kan en daarom kwam 
hij veel voor in de kuststreken tot aan het 
uitbreken van de iepziekte in de jaren ’20 van 
de vorige eeuw.
Zoals Willem Overmars en Trudi Woerdeman 
in een reeks van vier artikelen ’Parkbossen 
in de 18e eeuw’ in het vakblad Groen in 1984 
beschreven, zijn de 18e-eeuwse binnen-
duinrandbossen van de buitenplaatsen in 
Heemstede en Bennebroek te kenschetsen als 
essenhakhout met eikenlanen. Dat hakhout 
werd periodiek afgezet en ter plekke in het bos 

geveild, zoals beschreven door Hildebrand in 
zijn verhaal ’’s Winters buiten’ in de Camera 
Obscura uit 1840.’
‘Het meeste gehakte hakhout werd, samenge-
bonden in takkenbossen, gekocht voor brand-
hout onder anderen door boeren voor het pro-
duceren van kaas, door bakkers om de ovens 
te stoken, voor de stoommachines om het 
vuur aan te maken (bij de locomotievenlood-
sen waren aparte takkenbossenloodsen, naast 
opslagplaatsen voor steenkool). Essenhakhout 
werd daarnaast gebruikt voor bonenstokken. 
Uit krantenadvertenties voor houtverkopingen 
op de buitenplaatsen in de 18e en 19e eeuw, 
blijkt het belang van de mogelijkheid van 
afvoer van het gekochte (hak)hout over water.’

‘Er doen veel verhalen over het leven op de 
buitenplaatsen de ronde’, vertelt Hein, ‘maar 
dankzij anekdotes over het verleden die mij 
vanuit verschillende perspectieven ter ore 
kwamen, leerde ik dat je voorzichtig moet 
omgaan met ‘oral history’. Via verre familie 
van mij (een zuster van mijn overgrootvader 
was getrouwd met Johan Enschedé, die begin 
vorige eeuw eigenaar van Ipenrode was en 
daarna zijn zoons Jan en Frans), kreeg ik in 
mijn periode als projectleider bij de stichting 
PHB, een keer een filmpje te zien uit de jaren 
dertig, waarin te zien was dat het pad in de 
eikenlaan netjes aangeharkt was, ingesloten 
door randjes van gras aan beide kanten van 
ongeveer een meter breed. 
De filmvertoonster die er als kind had 
gespeeld, vond dat Ipenrode er altijd keurig 
bij lag, zoals op de film te zien was. Maar mijn 
oom Kees, die een paar keer bij oom Jan en 
Frans op bezoek was geweest en die meer oog 
had voor het bos zelf, zei mij een keer dat ‘het 
op Ipenrode een rotzooi was, zeker als je dat 
vergeleek met Huys te Warmont’ (dat toen 
in bezit was van mijn overgrootvader). Waar-
schijnlijk zag hij dat het (essen)hakhout toen 
al niet meer onderhouden werd, terwijl dat op 
Warmont nog wel gebeurde. Het is dus maar 
met wat voor ogen je kijkt!’ •

Kaart van de Heerlijkheid Heemstede, 1643. Westen boven, met schaalstok 
van 150 Rijnlandse roeden; met verantwoording. In een apart cartouche een 
gezicht op het Huis te Heemstede en in een ander cartouche een paskaart 
van de Haarlemmermeer met de omliggende plaatsen. Pen in bruin, pen-
seel in kleuren.
Opdrachtgever Bathasar Florisz. van Berkenrode (1591/1592-1645)

Hotel New York in Rotterdam was net 
een succes geworden, toen eigenaren 
Daan van der Have en Hans Loos het 

voormalige waterleidingterrein met historische 
industriële gebouwen in Dordrecht ontdekten. 
Hun ondernemersbloed begon te borrelen en 
ze besloten in 2003 een nieuw avontuur aan 
te gaan. Met veel respect voor het verleden 
wilden ze ook hier een hotel beginnen mét 
anderhalve hectare tuin eromheen. Ze doop-
ten hun droomproject Villa Augustus, naar de 
oogstmaand.
Collega Dorine de Vos sloot zich bij hen aan 
en een grondige verbouwing ging van start. 
Het pompgebouw uit 1942, inmiddels rijks-
monument, werd omgetoverd tot de entree 
van Villa Augustus met daarin een restaurant 
en een markt. In de 33 meter hoge watertoren 
uit 1882, ook rijksmonument, werden de voor-
malige machinistenwoningen omgebouwd tot 
hotelkamers. Op de plek waar ooit de water-
bekkens lagen van de watertoren, werd de 

DE OOGST 
VAN VILLA 
AUGUSTUS
Een dubbelportret: Villa Augustus, industrieel 
erfgoed dat ontwikkeld is tot groen erfgoed van de 
toekomst en Buitenplaats Dordwijk, een besloten 
monumentale buitenplaats die nieuw  
leven is ingeblazen. 

Tekst: Valerie Blussé en Lara de Graaf  

Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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Tuinbaas Jelle Reeder.
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De tuinen worden onderhouden onder leiding 
van tuinbaas Jelle Reeder. Hij pendelt heen 
en weer tussen Villa Augustus en Dordwijk 
en heeft hulp van zo’n zes tuinmensen, in het 
seizoen nog aangevuld met twee oogsthulpen. 
In de winter maakt hij in samenspraak met 
chefkok Arthur van Brug een teeltplan. Voor 
de chefkok is het seizoen leidend: ‘Koken met 
wat de tuin op dat moment biedt, stimuleert je 
creativiteit.’ 
In het voorjaar zaait Jelle eetbare bloemen in, 
zoals ridderspoor (Delphinium ajacis), die de 
groentebedden opfleuren, maar ook worden 
gebruikt in salades en in vazen in het restau-
rant. De groenten, kruiden en bloemen uit de 
tuin worden gebruikt in de restaurantkeuken 
en zijn te koop in de Markt. Bladgroente die 
er groeien zijn bijvoorbeeld spinazie, rucola, 
snijsla en mosterdsla. 
Pesticiden of kunstmest gebruikt Jelle niet. Hij 
zaait Phacelia als bijenplant en groenbemester, 
stuurt jaarlijks ter controle een  grondmonster 
op en brengt elk voorjaar een laag compost 
aan. Jelle: ‘Onkruid wordt direct verwijderd. 
Regelmatig lopen we wel met zes man door 
de tuin! En we spannen tijdig insectengaas 
over de gewassen. Met voor- en nateelt 
verlengen we het seizoen zoveel mogelijk. En 
om te voorkomen dat de bodem wordt uitge-
put, passen we wisselteelt toe. Elk jaar schuift 
de teelt een bed op.’

Voor het restaurant liggen de productiebed-
den van 1,40 x 5 meter met vaak smaakvolle 
combinaties. Hoewel de moestuin voor de 
productie is bedoeld, moet deze er ook altijd 
aantrekkelijk uitzien, is het devies. Jelle: ‘Tij-
dens het zaaien, planten en oogsten krijgen 
we vaak vragen van bezoekers. ‘Wat is dat voor 
een mooie plant met die paarse bloemetjes?’ 
en dan wordt de aardpeer bedoeld of ‘Hoe 
heet dat blad?’ en dan wijzen ze naar palmkool 
(Brassica oleracea var. palmifolia), waar heel 
goed pesto van gemaakt kan worden. Af en toe 
zien ze iemand in een witte jas in de tuin. Dat 
is dan de kok, die nog iets nodig heeft.’
Inmiddels is Villa Augustus het visitekaartje 
van de omgeving geworden. Het initiatief heeft 
ter plekke een impuls gegeven aan Stads-
werven, een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
rond het Wantij. Fabrieken in de buurt krijgen 
nieuwe functies en het eens zo verlaten indus-
triegebied oefent op veel mensen opeens een 
grote aantrekkingskracht uit. •

Dordrecht is ontstaan rond 1120 aan het riviertje de 
Thuredrecht, een zijtak van de rivier de Dubbel die liep 
naar de Merwede te midden van veenmoerassen. Rond 
1200 werd de stad ook wel aangeduid als Durdreth 
of Durthric. Dordrecht ontwikkelde zich, vanwege de 
strategische ligging aan het water, in de 13e en 14e eeuw 
tot een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste stad, 
van het graafschap Holland. In 1421 kwam Dordrecht 
op een eiland te liggen als gevolg van de tweede Sint 
Elisabethsvloed, waarbij grote delen van het achterland 
voorgoed verdronken. In 1603 werd met de inpoldering 
van het Oude Land van Dubbeldam een begin gemaakt 
met herwinnen van het verdronken land. Het nieuwe 
polderland bleef nog eeuwen vrij leeg. Wel verrezen hier 
verschillende buitenplaatsen waaronder Dordwijk, dat als 
enige bewaard is gebleven en in 1978 werd aangekocht 
door de staat. 
Ten oosten van het centrum ontwikkelde zich langs het 
Wantij een havengebied. Hier werd in 1882 een watertoren 
gebouwd ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 
De watertoren is ontworpen door J.A. van der Kloes, 
de directeur van Gemeentewerken van Dordrecht en 
gebouwd in Eclectische stijl met invloeden van de destijds 
in opkomst zijnde NeoHollandse Renaissance. In het 
pompgebouw werd grondwater gezuiverd ten behoeve 
van drinkwatervoorziening. 

Op een kaart gemaakt door J.N. Reus (1860) is de nieuwe situatie van 
Dordwijk in kaart gebracht.
Buitenplaats Dordwijk is normaal niet voor publiek toegankelijk, alleen 
met de IVN kan maandelijks met een excursie mee gewandeld worden.
https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht/landgoed-dordwijk-0
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ijkgrond tot 1,20 meter afgegraven en vervangen 
door vruchtbare grond uit een natuurgebied 
in de buurt. Langzaam maar zeker verrees een 
klassiek gevormde tuin van ruim 1,5 hectare 
met kruiden, groenten, bloemen, fruit en een 
bosje. 
En die tuin is nu uitgegroeid tot de grote 
trekpleister van Villa Augustus dat publiek uit 
de verre omgeving trekt. Naast een hoogstam-
boomgaard groeit op verschillende plaatsen 
leifruit in U-vorm, in kruisvorm en in zoge-
naamde Belgische vorm (waaiervorm). 
In de historische kas worden zes soorten drui-
ven gekweekt. De citruscollectie overwintert 
in de limonaia, een gerestaureerde oude kas. 
De verrassing is de Italiaanse tuin, ingericht 
met spiegelvijver, vele terracottapotten en een 
quasi-geometrische aanleg van buxushagen, 
afgewisseld met taxusblokken en -zuilen. Op 
de achtergrond is een muur opgebouwd uit 
brokstukken van de gesloopte waterbassins en 
Belgisch hardsteen van een gesloopte kade. 
Hierlangs loopt een verhoogd pad met prach-
tig uitzicht over het Wantij. 
In het restaurant wordt uit de tuin gekookt 
volgens Italiaanse traditie. Het aanbod wordt 
aangevuld met fruit en groenten van landgoed 
Dordwijk. Dordwijk is een verhaal apart en 
de inspiratiebron voor Villa Augustus. Deze 
buitenplaats kochten de initiatiefnemers al 
eerder, in 1995, van Staatsbosbeheer om daar 
te gaan wonen. De buitenplaats werd gesticht 
rond 1630 en bestaat uit diverse monumentale 
gebouwen die worden omringd door een fraaie 
19e-eeuwse landschapstuin naar ontwerp van 
Zocher jr. Nog steeds zijn de gebogen water-
partijen, rondwandelingen, boomgroepen van 
beuken en paardenkastanjes en zichtlijnen 
aanwezig. In 1854 voerde rentmeester/tuin-
man C.E. Eggink sr. enkele aanpassingen door. 
Hij breidde het terrein uit met onder meer een 
hertenkamp. Ook ontwierp hij prielen, banken 
en bruggen. Rond 1892 is het terrein uitge-
breid, waarop villa Sorghvliet is gebouwd.  
In de 20e eeuw raakte de buitenplaats steeds 
meer vervallen. Daan van der Have en Hans 
Loos lieten de gebouwen restaureren en blie-
zen nieuw leven in de moestuin en boomgaard 
met leifruit tegen de muren en een perenber-
ceau. Daan bewoont inmiddels Huize Dord-
wijk (1850) en Hans Villa Sorghvliet (1892). 
De moestuin van Dordwijk functioneert nu als 
productietuin voor het restaurant en de markt 
van Villa Augustus. 
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Cornelis Troost (1696-1750), Stadstuin, ca. 1740, Doek, 66 x 56 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam 

Wat een intiem, 18de-
eeuws tafereeltje, deze 
zonnige, bloeiende 

stadstuin. Vader met zijn zware 
overjas en driehoekige steek staat op 
de ladder. De zojuist afgeknipte tros 
druiven gaat voorzichtig richting het 
blaadje dat zijn dochtertje omhoog 
houdt. Bij de keukendeur, in de scha-
duw, maakt de keukenmeid groente 
schoon. De tamme papegaai, even uit 
zijn kooi, loert naar een lekker hapje. 
Bedenk het carillon erbij: volmaakte 
harmonie. 

We willen deze tuin in! Lopen over 
de smalle paadjes, een druif snoepen 
en de bloemen determineren. Een 
wit-roze roos bloeit rechts van het 
tuinhuis. De oranje bloemen in de 
perken hebben iets van goudsbloem 
of zinnia en rond het gouden Fortuna-
standbeeld klimt misschien een 
Oost-Indische kers. De 18de-eeuwse 
schilder Cornelis Troost heeft de plan-
ten weinig accuraat of, aardiger, met 
fantasie, gepenseeld. Was ook niet 
zijn vak, hij deed vooral in portretten 
en scènes uit het dagelijks leven.   

Waar is deze fraaie tuin met zo’n rijk 
prieel? Achter een deftig Amster-
dams grachtenpand is een logische 
gedachte. Troost woonde immers 
daar. Maar het kan ook (alweer) aan 
zijn fantasie ontsproten zijn. Wat hij 
stellig niet zelf bedacht heeft is de glo-
bale indeling van de tuin met de gele 
klinkers, de wit aangestampte paden, 
het symmetrische perkenpatroon, de 

druiventeelt midden in de stad en de 
soort sculpturen. Zo zagen luxueuzere 
stadstuinen in de grotere Nederlandse 
steden eruit rond 1740. 

Het monumentale prieel, uiteraard 
precies aansluitend aan het bloemen-
perk, valt op. In de 18de en 19de eeuw 
vond je dit soort tuinhuizen in kleine 
en grote tuinen. Gerard de Lairesse, 
schilder en kunsttheoreticus, heeft 
het in zijn Groot Schilderboek uit 1740 
over zo’n huisje achterin de tuin. Hij 
schrijft dat men hier ’in de hitte des 
zomers zijn vermaak neemt met een 
zoet gezelschap, en colationeert, meest 
onder manvolk’. Dat ‘colationeren’ 
zal wel iets eten zijn. In het Italiaans 
betekent immers ‘colazione’ ontbijt 
of lichte lunch. Maar gekker is dat 
zulke prielen vooral een ‘mannending’ 
zouden zijn geweest. Dat kunnen we 
nu amper geloven. 

Het tuinhuis hier is bijzonder rijk 
gedecoreerd met op het dak een 
antieke buste en twee rustende kin-
derfiguren. Het ziet er heel gewichtig 
uit maar het zou ook best van hout 
gemaakt kunnen zijn. Veel van dit 
soort ‘speelhuisjes’ waren voor een 
belangrijk deel van hout. Dat is een van 
de redenen dat er zo weinig bewaard 
zijn gebleven. De kinderfiguren zijn wel 
geïnterpreteerd als Dichtkunst en Schil-
derkunst. Het lijkt er op dat het ene jon-
getje een pen vasthoudt en de ander 
een palet en kwast. Daaruit zouden we 
kunnen opmaken dat de tuineigenaar 
een kunstminnaar was. 

Een ander interessant idee dat geop-
perd is – ook al in een poging dichter 
bij de eigenaar van huis en tuin te 
geraken – is dat de man op de ladder 
een wijnkoper was. Het plukken van 
druiven als verwijzing naar zijn beroep. 
Maar daar waren er best veel van in 
Amsterdam in het midden van de 18de 
eeuw. Bovendien was het lang niet 
altijd zo’n ‘deftige negotie’. Wijnko-
pers woonden net zo makkelijk op de 
Herengracht als op de Bantammer-
straat. Dus om je daar middels een 
schilderij op voor te laten staan is niet 
zo waarschijnlijk. Het zo nadrukkelijk 
plukken van de druiventros moeten 
we waarschijnlijk eerder uitleggen als 
een vorm van familiale vreugde dat 
het gelukt om die mediterrane vrucht 
zo gaaf en vol opgekweekt te hebben. 
Met dat gevoel kunnen we tuiniers 
over de eeuwen een hand geven! 

Wat mij uiteindelijk als 21ste-eeuwse 
tuinliefhebber het meeste opvalt in 
dit formele tuintje is de afwezigheid 
van buxus. Terwijl we nu in serieuze 
en minder serieuze reconstructies van 
oude tuinen als eerste meters buxus 
laten aanrukken – en dat anno 2020 
weer vervangen door Ilex crenata – 
waren er dus in de 18de eeuw keurige 
symmetrische tuinen waar ze hele-
maal niet stonden. Het kan dus wel … 
Terwijl ik die afwezigheid van buxus 
juist wel leuk vind, verbaas ik me dan 
weer over die keurig aangeharkte, 
schoongeschoffelde aarde tussen de 
planten. Of is dat alleen maar voor de 
‘opname’? •

Een zonnige 18de-eeuwse stadstuin
Tekst: Michiel Plomp

Zie verder: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2576

UIT DE KUNST
In deze serie houdt 

kunsthistoricus 
Michiel Plomp tuinen 

in de schilderkunst 
tegen het licht. 

Aflevering 1: Stadstuin van Cornelis Troost
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De excursiecommissie heeft weer drie mooie dagen samengesteld. In Drenthe bezoeken 
we de oudste tuinen en erven van een keuterboer tot een deftige 18e-eeuwse sinjeur. In 
Amsterdam staan bekende 19e-eeuwse museumtuinen op het programma. In Tilburg 
bezoeken we twee vroeg 20e-eeuwse particuliere tuinen en als klap op de vuurpijl een 
toekomsttuin: de futuristische Interpolis-tuin.

BEDRIJFS- EN PRIVÉTUINEN IN TILBURG
vrijdag 8 mei (wandel-excursie)

In Tilburg liggen enkele bijzonder interessante tuinen op loopafstand 
van elkaar. We bezoeken de door tuinarchitect Adriaan Geuze (West8) 
voor Interpolis ontworpen bedrijfstuin (1997/’98). Kenmerkend voor 
het park is het asymmetrisch patroon van wandelpaden, verhoogde 
vijvers en een ‘zee’ van intrigerende leisteenschotsen, glazen platen en 
magnolia’s. Het park is deels omringd door hoge sparren. 
Daarna bezoeken we privétuinen in de aangrenzende wijk Tivoli, 
gebouwd in de jaren 20. Over de opzet van de wijk en de toenmalige 
eisen zal prof. dr. A.J.A. Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant, 
een toelichting geven. In een door Pieter Buys in 1968 herontworpen 
tuin zijn de indertijd gestelde ‘groene’ eisen nog duidelijk te herken-
nen: monumentale bomen en geschoren buxushagen. Een andere tuin 
is aangelegd naar een ontwerp van John Bergmans uit 1929 en werd 
onlangs fraai gerestaureerd. Het huis is rijksmonument. 

NTs-donateurs met één introducé € 49,00 p.p.
niet-donateurs € 54,00 p.p.
Start- en eindpunt: kantoor Interpolis
Tijd: 10.30 – 17.00 uur

Zie voor meer informatie over de Interpolistuin ook het gesprek van 
de NTs met landschapsarchitect Lodewijk Wiegersma: 
https://www.tuinenstichting.nl/geen-categorie/gesprek-met-lodewijk-wiegersma/

De tuinen van Artis en het Rijksmuseum hebben zich de afge-
lopen jaren op spectaculaire wijze vernieuwd. In Artis, waar 
natuur, cultuur en erfgoed al sinds 1838 samenkomen, is men 
bezig met een groots plan om meer ruimte te creëren voor 
dieren en planten, en voor educatie en erfgoed. De Hollandse 
tuin en de Japanse Paradijstuin zijn inmiddels gerestaureerd. 
Het Groote Museum is een project van langere adem. We wor-
den rondgeleid door de Artis-hoogleraar Erik de Jong. 
Met de tram gaan we vervolgens naar het Rijksmuseum. 
Sanne Horn, tuin- en landschapsarchitect, heeft er de afge-
lopen drie jaar een prachtig beplantingsplan uitgevoerd. 
Deels laat ze zich daarbij inspireren door de collectie van het 
museum. Belangrijke punten bij de renovatie van de tuin zijn 
verbeelding en fantasie, maar daarnaast ook onderhoud en 
gebruik. Sanne Horn houdt een inleiding.
 
NTs donateurs met één introduce € 75.00 p.p. (Inclusief toegang 
tot Artis) 
Niet-donateurs € 80.00 p.p.
Tijd: 10.00 uur tot ca. 16.30 uur
Startpunt: Artis, Amsterdam. Eindpunt: Rijksmuseum, Amsterdam

N.B.: deelnemers aan deze excursies dienen goed ter been te zijn, 
aangezien er veel gewandeld wordt, ook buiten de paden.

Zie www.tuinenstichting.nl voor meer informatie en aanmelding. 
Voor de Tilburg-excursie is de inschrijving bij deze geopend.

TUINKUNST EN BOERENERVEN IN DRENTHE
(eigen vervoer, of ov en fiets) vrijdag 10 juli 

In hartje Assen ligt het prachtige 18e-eeuwse landgoed Overcin-
gel. Het was bijna 250 jaar in familiebezit, maar het afgelopen 
jaar is het overgedragen aan het Drents Landschap. Onze 
wandeling door het historische Assen leidt via de daktuin van 
het Drents museum naar dit statige landhuis. We zien er de 
fraaie siertuin, en het rond 1820 vermoedelijk door Lucas Rood-
baard ontworpen landschapspark met nog enkele 18de-eeuwse 
elementen, zoals een ‘Grand Canal’.  
De lunch gebruiken we in de van oorsprong 16e-eeuwse Boer-
derij Kamps, vlakbij Assen. Heilien Tonckens, een begrip in de 
groene wereld van het Noorden, vertelt er ons over belangrijke 
veranderingen van het Drentse boerenerf sinds de 19e eeuw. 
Aansluitend wandelen we langs een aantal karakteristieke boer-
derijen in het mooie beekdal van de Drentse Aa. We eindigen 
de wandeling op Kampsheide, een eeuwenoud cultuurgebied, 
dat alle elementen van het Drents landschap bevat. 

NTs–donateurs met één introducé € 40 à € 45,- p.p.
Niet-donateurs € 45 à € 50,- p.p.
U kunt aan deze excursie deelnemen met een auto of met een fiets.
Startpunt centrum Assen
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

AMSTERDAMSE MUSEUMTUINEN
zaterdag 12 september (wandel- en tram-excursie)

Drents boerenerf.

Landgoed Overcingel Assen. Foto Hans Dekker

Magnolia’s in de tuin van Interpolis in Tilburg. Artis in bloei.

Rijksmuseum: eenjarigen. 

Tuin in de Tilburgse wijk Tivoli.
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commissie
groen erfgoed

cge
In Pieterburen, gemeente Het Hogeland in het 

Noorden van Groningen, vind je vlak bij het 
bekende Zeehondencentrum ook Domies Toen, 
een Engelse landschapstuin daterend uit de 
tweede helft van de 19e eeuw. ‘Domies Toen’ 
is Gronings voor de ‘tuin van de dominee’. 
De tuin ligt dan ook bij en op de plaats van de 
inmiddels verdwenen pastorieboerderij aan de 
voet van de 14e-eeuwse Petruskerk van Pieter-
buren. De mooie kerk is, evenals de omlig-
gende grond, eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK). Hij is één van de 
vier Groningse kerken die deel uitmaakt van de 
groep ‘Het Grootste Museum van Nederland’, 
een landelijk initiatief van het Utrechtse Catha-
rijne Convent. Dit project beoogt bijzondere 
kerkelijke kunst en interieurs in Nederland 
voor het publiek toegankelijker te maken. Zie 
voor meer informatie hierover: https://www.
grootstemuseum.nl/nl/. 

Een nieuwe impuls voor Domies Toen 
De tuin bestaat uit, onder meer, een moestuin 
en een slingertuin. Slingertuinen, aangelegd in 
Engelse landschapsstijl, maakten in de tweede 
helft van de 19e eeuw in Groningen opgang 
bij welgestelde boeren en notabelen. Het gaat 
hier dus om een belangrijk stuk cultuurhisto-
risch groen erfgoed, maar dat niet alleen: in 
de loop der tijd is de tuin steeds meer verrijkt 
en geleidelijk omgevormd tot een bijzondere 
botanische tuin. Zo vinden we er nu, onder de 
monumentale bomen, een zeer omvangrijke 
stinzenflora (ruim 90 soorten), vele inheemse 
plantensoorten waarvan er maar liefst 74 op 
de Rode Lijst staan, en veel middeleeuwse 
kruidensoorten. De tuin is dan ook sinds 2000 
een erkende Botanische Tuin, is sinds 2005 
opgenomen in het Museumregister en wordt 
ecologisch beheerd. Er is, in de zomer, ook een 
theeschenkerij. 
Hoe bijzonder het complex van kerk, tuin Tekst: Vov Besnard

Theeschenkerij.

en theehuis ook is, het bestuur van Domies 
Toen moet alle zeilen bijzetten om de tuin 
financieel overeind te houden: de kosten voor 
het noodzakelijke deskundige en ecologisch 
verantwoorde onderhoud gaan het beschikbare 
budget al enige jaren ver te boven. Mede door 
gebrek aan vrijwilligers (ook hier helaas) leidt 
de tuin een moeizaam bestaan en de toestand 
werd steeds nijpender, zodat sluiting dreigde.  
Dit jaar, 2019, organiseerde een groep ‘Vrien-
den van Domies Toen’  dan ook een spectacu-
laire actie om aandacht voor het probleem te 
vragen: op 9 augustus was het ‘Noodklokdag’: 
een dag vol evenementen, eten, muziek, en ja, 
ieder uur ook echt klokgelui. 
De NTs is al jaren betrokken bij dit noordelijke 
stukje groen erfgoed en trekt zich het lot ervan 
zeer aan. Ook de NTs heeft zich dus, naast die 
vele anderen, ervoor ingezet om de dreigende 
opheffing van de tuin te voorkomen: ze heeft 
bij de SOGK, de gemeente Het Hogeland en 
de provincie herhaaldelijk per brief aandacht 
gevraagd voor de situatie rondom Domies Toen, 
en met klem aangedrongen op een oplossing.   

De  inspanningen van de NTs en al die andere 
betrokkenen hadden gelukkig resultaat: in het 
najaar 2019 heeft de gemeente Het Hogeland 
aan Domies Toen voor de duur van twee jaar 
een flinke extra subsidie toegekend. Daarmee 
kan in elk geval voorlopig in het benodigde 
onderhoud worden voorzien, en krijgt het 
bestuur de gelegenheid nieuwe wegen te 
zoeken om in de toekomst op eigen benen 
te staan. Een opsteker die merkbaar voor 
nieuw creatief elan heeft gezorgd waarmee 
het bestuur nu aan de slag gaat. Het kan zich 
daarbij gesteund voelen door de opmerkelijke 
recente aanwas van nieuwe donateurs. 

De CGE van de NTs zal de ontwikkelingen 
zeker blijven volgen. Ze wenst Domies Toen 
nog veel meer bezoekers, donateurs en 
vrijwilligers, en mede daardoor een prachtige, 
veilige toekomst; hopelijk kan dit bijzondere 
Groningse groene erfgoed zo voor toekomstige 
generaties behouden blijven. •

Voor meer informatie zie https://domiestoen.nl/.
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ITHAKAPRIJS 2019 VOOR

“Buitenplaatsen in het Westland” 
Jarenlang deden tien auteurs archiefonderzoek naar buitenplaatsen in de gemeenten 
Westland en Midden Delfland, waarbij ook Loosduinen en een deel van Rijswijk zijn 
meegerekend. Van de historische rijkdom is vrijwel niets over, maar het leverde een gedegen 
boek op dat dusdanig waardevol werd geacht, dat het Genootschap Oud-Westland er van een 
deskundige jury de Ithakaprijs van de sKBL*) voor ontving. De bekendmaking was op  
16 oktober 2019 tijdens een feestelijke bijeenkomst in kasteel Amerongen. 

Tekst: Julia Voskuil

Het Westland wordt wel “de tuin van Neder-
land” genoemd vanwege de grootschalige 
glastuinbouw, maar in de 16e en 17e eeuw 

was hier sprake van een heel andere tuincultuur 
en floreerden er talloze lusthoven. In het boek 
worden 18 buitenplaatsen uitvoerig beschreven, 
voorzien van mooie illustraties. Op een enkele 
plek is de sfeer van weleer nog te proeven, zelfs 
in letterlijke zin: bij “Op Hodenpijl” in Schiplui-
den. De voormalige rooms-katholieke kerk met 
pastorie lag ooit op het gelijknamige landgoed.
‘Vooral notabelen uit Delft lieten voor een 
tweede woning met grote tuin of park hun 
oog vallen op het Westland. Welgestelden uit 
’s-Gravenhage kozen meer voor Wassenaar, 
Leidschendam en Voorburg. Op die manier 
werden al in de 17e eeuw buitengebieden 
gekoloniseerd’, zegt Martin van den Broeke, 
eindredacteur van het boek en auteur van de 
inleidende hoofdstukken Buitenplaatsen en 
tuinbouw in het Westland. Hij onderzocht al 
eerder de beweegredenen van stedelingen 
voor hun trek naar het platteland voor zijn 
proefschrift “Het pryeel van Zeeland” (2016). 

INFO
Uitg: Genootschap Oud
Westland en Kantoor 
Verschoor Boekmakers
ISBN 9789082589337 
€ 24,95
320 blz., 24 x 27 cm, 
kleurrijk geïllustreerd,  
hard gebonden.
Toekenning van de 
Ithakaprijs had helaas 
als bijkomend effect dat 
de oplage al snel was 
uitverkocht.

TENTOONSTELLING
Tot 15 maart 2020 
te zien in het 
Westlands Museum 
in Honselersdijk: 
“Westlandse 
buitenplaatsen in  
de Gouden Eeuw”.

Als zelfstandig auteur heeft 
Astrid Schutte al vele boeken 
gemaakt, maar een grote wens 
was het vastleggen van de 
veranderende verhoudingen 
op het platteland in de 20ste 
eeuw. Dat boek is nu mede 
mogelijk gemaakt door haar 
crowdfundingactie via 
‘Voordekunst’ en de toekenning 
van het Ithakastipendium.
De werktitel verwijst naar twee 
dorpsgenoten in het Gelderse 
Baak: Werner Helmich, de laatste 

kasteelheer en Jan Schutte, zoon 
van een pachtboer, mijn vader. Hij 
had alleen lagere school, maar de 
20ste eeuw bood hem de kans 
op te klimmen tot bankdirecteur. 
Voor de kasteelheer had de 
veranderende tijd tot gevolg dat 
hij zijn landgoed moest opgeven.’ 
Het boek zal een beeld geven 
van het leven van deze mensen in 
Baak in het eerste driekwart van 
de 20ste eeuw. ‘Hiervoor duik ik 
diep de archieven in van onder 
meer beide families, de parochie 

en de gemeente. Van circa 60 
mensen wil ik hun herinneringen 
optekenen zodat die niet 
verloren gaan. Velen zijn al op 
leeftijd, maar nu kan het nog: 
familieleden, dorpsgenoten en 
pachters. Het is ‘oral history’ die 
van onschatbare waarde is.’ •

Filmje over het boek op: https://www.

voordekunst.nl/projecten/8125

boekdelaatsteheer1 Verwachte 

verschijning: 2021, uitgever 
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Tips voor je (vlinder)tuin

Zorg voor voedsel, niet alleen voor 
vlinders maar ook voor rupsen. Dus zet 
veel bloemen in je tuin, maar... laat ook 
eens wat brandnetels staan!

1

Zorg voor zonnige plekjes uit de wind, 
waar vlinders zich kunnen opwarmen. 
Vlinders houden ook van afwisseling en 
variatie. 

2

Meer tips? Vraag gratis het boekje  
Tuinieren voor vlinders aan op  
www.vlinderstichting.nl/vlinderboekje.

3
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Buitenplaatsen 
in het Westland

Martin van den Broeke e.a.

Met smaak en tot 
voordeel aangelegd

Buitenplaatsen speelden in de ruimtelijke ontwikkeling 
van het Westland een belangrijke rol. Vanaf het begin 
van de Gouden Eeuw tot ver in de negentiende eeuw 
waren er in de hele streek vele buitenverblijven van 
welgestelde stedelingen te vinden, die hun stempel 
drukten op plaatselijke bezits- en machtsverhoudingen, 
infrastructuur en landgebruik. Tegenwoordig is daarvan 
weinig meer te zien. Van de meer dan honderd 
buitenplaatsen die in de zeventiende, achttiende en 
negentiende eeuw in deze streek hebben gelegen, is 
vrijwel niets meer in het landschap bewaard gebleven. 
De oplettende bezoeker herkent hier en daar nog een 
hek, een sloot of een verkavelingspatroon dat herinnert 
aan een vroeger buitenverblijf en ook in namen van 
wegen, straten en wijken komen we verwijzingen naar 
de voormalige lustoorden tegen. De buitenplaatsen 
in het Westland hebben buiten deze regio niet de 
aandacht gekregen die ze verdienen. Dit boek wil daarin 
verandering brengen.

Dit boek beschrijft het ontstaan en de verdwijning 
van buitenplaatsen in het Westland. Ook geeft het een 
antwoord op de vraag welke rol zij gespeeld hebben in 
de ontwikkeling van de tuinbouw in deze streek. Tot 
slot bevat het uitgebreide beschrijvingen van achttien 
buitenplaatsen, die gezamenlijk een beeld geven van de 
rijkdom van het buitenleven in het Westland.
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*)Ithakaprijs en 
Ithakastipendium 
De stichting Kastelen, 
Buitenplaatsen en 
Landgoederen sKBL 
nam het initiatief tot 
instelling van een prijs voor 
vernieuwend of verbindend 
onderzoek op gelijknamig 
gebied, de Ithakaprijs. 
Deze wordt sinds 2015 
jaarlijks toegekend, met het 
daaraan verbonden bedrag 
van € 5000. Een zelfde 
bedrag is beschikbaar voor 
het Ithakastipendium.

‘Vermaak speelde zeker een rol, evenals aanzien 
en macht. Economische motieven waren er 
ook, houtopbrengsten en pachtinkomsten 
bijvoorbeeld. ‘Op Walcheren is men zorgvuldiger 
omgegaan met buitenplaatsen als historisch 
erfgoed dan in het Westland. Anders dan 
gedacht is de glastuinbouw niet rechtstreeks 
voortgekomen uit de buitenplaatsen, maar 
vermoedelijk heeft de vakkennis van tuinlieden 
wel een rol gespeeld. Daarnaast waren de 
vruchtbare bodem en de klimatologische 
omstandigheden gunstig.’ 
Imposant was Sion, gesticht als klooster in de 
15e eeuw en vanaf het ontzet van Leiden in 1574 
heringericht als bloeiende buitenplaats waar 
kruiden, groenten en fruit werden geteeld. Later 
werden delen verpacht en nadien ontstonden 
tuinderijen. René Dessing, oprichter en 
directeur van sKBL heeft Huis te Honselersdijk 
beschreven en noemt dit bezit van de Oranjes 
majesteitelijk en het park met moestuinen en 
boomgaarden magistraal. Na de sloop in 1814 
leeft ook deze buitenplaats nog alleen voort in 
een prachtig boek. •

Ithakastipendium voor “De laatste heer”



BEZOEK ABBINGS BUITENHOF
Kwekerij, Tuincentrum Abbing 
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0343-513741  
ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur en 
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*zie voor actuele openingstijden op de website
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