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1. Inleiding
Het openbaar park ’t Hof (ca. 4 ha.), oorspronkelijk de tuin van een vroeg-17de eeuwse
buitenplaats, gelegen langs de Oude Haven, tussen Hoflaan, Hofsingel en Hogelaan1 in
Vlaardingen, werd in 1830 door de gemeente aangekocht, in 1870 als openbaar park geopend
en in 1941 met het nieuwe Oranjepark (ca. 8 ha.), gelegen ten Noorden van ‘t Hof langs de
Van Linden van den Heuvellweg, Julianasingel en Westlandseweg uitgebreid.
In verband met nieuwe ontwikkelingen rond dit park- / buitenplaatscomplex heeft de
gemeente Vlaardingen Bureau Oldenburgers Historische Tuinen gevraagd een beknopt
overzicht van de geschiedenis van ’t Hofpark samen te stellen. Het moge duidelijk zijn, dit is
een tuinhistorische visie op het buitenplaatscomplex, waar bodemkundige,
waterhuishoudkundige en geomorfologische aspecten niet in zijn meegenomen.
Het stadsarchief Vlaardingen beschikt over een prachtige verzameling oude kaarten en andere
archivalia, zodat we met behulp hiervan allereerst een uitgebreid chronologisch overzicht over
de ontstaansgeschiedenis van het park kunnen opmaken.2
Na vergelijking en analyse van de historische kaarten is het mogelijk de tegenwoordige
situatie te waarderen.
De buitenplaats ’t Hof is een historische buitenplaats die vanwege haar unieke ligging aan de
haven3 en vanwege de aanwijsbare archeologische overblijfselen (Zie Bijlage I) van
elementen uit de historische tuinarchitectuur het verdient niet alleen behouden te blijven en
vakkundig beheerd te worden, maar ook op waarde geschat te worden door alle inwoners van
Vlaardingen.
Voor de waardestelling kan de lezer ook direct door naar hoofdstuk 6.
2. Korte schets van de ligging van ’t Hof
Op de hieronder geplaatste Top. Kaart anno 2007, wordt de cultuurhistorie van het centrum van
Vlaardingen inzichtelijk gemaakt4. Oranje gebieden hebben een hoge archeologische waarde; bruine
stippen geven de rijksmonumenten aan. Het vroegere huis ’t Hof lag langs de oostzijde van de haven,
midden tussen de Westlandseweg en de Schiedamseweg, op de kruising van de Hoflaan en de
Hogelaan, tegenover de Drie Sluizen, waar de Vlaardingervaart uitmondt in het Buizengat. De eerste
eigenaar Pieter van Ruytenburch had een strategische punt uitgekozen voor zijn huis. Hij stapte
ongeveer voor zijn huis in de boot die hem bracht naar de geciviliseerde wereld, de plaatsen Delft en
even verder Den Haag. Ook Rotterdam en Maassluis waren makkelijk te bereiken over de Nieuwe
Maas.
Het is goed op de kaart te zien dat langs het noordelijk deel van de Oude Haven of het Buizengat, ter
hoogte van de Kortendijk, vele archeologische vondsten zijn gedaan5. Van Ruytenburch verzekerde
zich van een mooi en blijvend uitzicht door zijn tuinen aan te leggen ten oosten van de Hoflaan, op de

lager gelegen Grote en Kleine Buitenweide. De bodem bestond hier uit een mengsel van

1

De Hogelaan, van oorsprong een hoge kade waarachter bij vloed spuiwater werd opgeslagen, dat bij eb
terugvloeide naar de Maas en de haven schoonspoelde, is een voetpad en vormt de scheiding tussen ’t Hof en het
Oranjepark.
2
Geraadpleegde literatuur: Matthijs A. Struijs e.a. Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht, een heerlijkheid.
Vlaardingen, 1990. Rapport.
3
Oude parken langs een haven zijn tamelijk uniek. We kennen bijvoorbeeld Het Park langs de Nieuwe Maas in
Rotterdam en het park Buiten de Waterpoort langs de Boven-Merwede in Gorinchem.
4
Zie www.kich.nl/ Op deze kaart wordt cultuurhistorische kennis, zoals rijksmonumenten en beschermde dorpsen stadsgezichten inzichtelijk gemaakt en geprojecteerd op de Top. Kaart.
5
In het algemeen zijn de archeologische vondsten gedaan in Vlaardingen zo belangrijk, dat de periode 35002500 v.Chr. ook in de rest van Nederland en België wordt aangeduid als de tijd van de ‘Vlaardingencultuur’.
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zware klei en matig zandige en lichte klei, waarschijnlijk op een ondergrond van veen 6. Het is
een oude historische waardevolle plek in Vlaardingen. Eén zijde van het huis keek uit op druk
vaarwater, de andere zijde op een toen nog stille weg met een open uitzicht de polder in. De
tegenwoordige Top. Kaart toont in oranje de gebieden met hoge archeologische waarde en de
aanwezigheid van rijksmonumenten. Deze kaart biedt een goed vertrekpunt voor stedelijke
vernieuwing.

Top. Kaart 1:5000; met in oranje aangegeven de gebieden met hoge archeologische waarde en met bruine stippen de rijksmonumenten.
Anno 2007. De bruine stip op de kruising van Hoflaan en Hogelaan geeft ongeveer de plaats van ’t Hof aan. Zie www.kich.nl/

3. De bewoners van ’t Hof tussen 1611 en 1830: de families Van Ruytenburch en Van
Leyden.
De ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht (1611 -1724)
Pieter Gerritsz van Ruytenburch (1562-1627) kocht in 1611 (na afloop van het Twaalfjarig
Bestand, toen vele heerlijkheden te koop waren en juist na 1610, toen alle huizen aan de
Kortedijk door brand waren vernield) de heerlijkheden van Vlaardingen en VlaardingenAmbacht en bovendien ook nog de “Grote en Kleine Buitenweide”, langs de oostzijde van de
Vlaardingse haven..Hij verwierf zich daarmee de titels Heer van Vlaardingen en VlaardingenAmbacht, Babberspolder, Nieuwenhoorn, Nieuwe Goote, Oud- en Nieuw Krayertspolder en
het Brielse Nieuwland en is als eerste bouwheer van ’t Hof te beschouwen.
De familie is uit Amsterdam afkomstig en heeft in 1611 deze Vlaardingse goederen gekocht
van de Zuid-Nederlandse prins Jan de Ligne. De voorouders van Pieter hadden sinds de
6

De Bodemkaart van Nederland, 1:200.000, kleurt het gebied wit (geen details), maar de ondergrond van veen is
zeer waarschijnlijk.
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vroege 16de eeuw een “kruidenierswinkel” op de Dam in Amsterdam, gevestigd in het Huis
Ruytenburch7 (op de plaats van het tegenwoordige Nationaal Monument) en zij werden om
die reden ook wel genoemd naar het huis waar zij hun nering dreven “Van Ruytenburch”.
Een kruidenier in de 16de en 17de eeuw stelde heel wat meer voor dan heden ten dage. Het was
een beroep van aanzien. Een kruidenier handelde in de 16de eeuw in medicinale kruiden,
oosterse producten, specerijen en nog heel veel meer en Pieter was dan ook een bekend
(groot)handelaar in exotische producten zoals apothekers- en kruidenierswaren en drogisterij-,
en tabaksartikelen. Hij kon zich dan ook het kopen van een heerlijkheid permitteren. We
zouden tegenwoordig spreken over de ‘nouveau riche’ in zijn geval. Vader Pieter heeft in
Vlaardingen aan de Oostzijde van de haven een eenvoudig herenhuis laten bouwen, dat
waarschijnlijk in 1618 gereed was getuige het jaartal op het dak van het huis, aangegeven op
de kaart van Van Berckenrode. De tuinen in die dagen waren veelal binnen een
grachtenstelsel gelegen en waren nutstuinen, zoals boomgaarden, moestuinen en
kruidentuinen.

Rembrandt van Rijn De Nachtwacht met Willem van Ruytenburch in het midden rechts (in het goudgeel)

Zoon Wilhem (1600-1652) liet waarschijnlijk dit huis door een veel voornamer huis
vervangen na 1627, toen de goederen na het overlijden van zijn vader op hem waren
overgegaan. Dit zal ongetwijfeld gebouwd zijn in Hollands classicistische stijl, zoals
gebruikelijk in de jaren dertig van de 17de eeuw en de tuinen die bij zijn nieuwbouw werden
aangelegd, zullen ook Hollands classicistisch kenmerken hebben vertoond.
Wilhem had grote ambities. In 1639 werd hij in de Vroedschap van Amsterdam gekozen en in
1641 werd hij zelfs schepen (te vergelijken met wethouder). Tot burgemeester heeft hij het
echter nooit gebracht, voornamelijk omdat hij te veel in Vlaardingen en Den Haag vertoefde
en niet in Amsterdam, o.a. bij zijn zwager Mr Adriaen Pauw, Heer van Heemstede en
raadpensionaris van Holland van 1631 tot 1636 en van 1651 tot 1653. Toch heeft hij zichzelf
onsterfelijk gemaakt, en wel omdat hij in vol ornaat en centraal staat afgebeeld op het

7

Dit huis is niet het huis waar Wilhem en zijn vrouw woonden. Hun adres in Amsterdam was Herengracht thans
no. 196 en 198, ‘t Blaeuw Huys’. Hier woonden zij in bij de moeder van zijn vrouw, Adriana Coolen.
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schutterstuk “De Nachtwacht” van Rembrandt uit 16428. Kapitein Frans Banninck Cocq (op
de voorgrond links, in het zwart) en zijn luitenant Wilhem van Ruytenburch (op de voorgrond
rechts, in lichtgeel) zijn duidelijk de belangrijkste personen, die op dit beroemde paneel als
aanvoerders van de schutters geschilderd zijn.
Na Wilhem volgen zijn zonen Pieter (1627-1669) en Jan (1635-1719) en zijn kleindochter
Alida (1671-1724) hem als ambachtsheer en –vrouwe op.
Het verband met de tuinhistorie. Zoon Jan en zijn broer Albert verkeerden via hun huwelijk
in stadhouderlijke kringen en dit feit kan invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de
tuin van het Hof in de periode 1669 tot aan het jaar 1724, het jaar waarin de heerlijkheden
zijn vererfd op het Leidse geslacht Van Leyden. Vanaf ongeveer 1685 is de Frans
classicistische tuinstijl in De Nederlanden in de mode gekomen, vooral geïnitieerd door de
stadhouderlijke familie. Mede omdat Jan van Ruytenburch connecties had met het
stadhouderlijke hof, is het aannemelijk dat ‘t Hof in de periode dat Jan en zijn dochter de
heerlijkheid bezaten, in genoemde Franse stijl is gemoderniseerd.
De ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht (1724-1830)
Alida van Ruytenburch huwde met Pieter van Leyden (1666-1736), later burgemeester van
Leiden, Meesterknaap van Holland en in 1732 tot Rijksgraaf verheven. In 1719 kwamen de
heerlijkheden volledig in bezit van Alida en via haar in bezit van de familie Van Leyden. Zij
kregen negen kinderen. Na overlijden van eerst Alida en in 1736 van Pieter, gingen de
heerlijkheden over op hun tweede zoon Diederik van Leyden (1695-1764).
Ook hij bekleedde diverse regeringsfuncties. Via huwelijk met Sophia Dina de Rovere voegde
hij nog meer heerlijkheden aan zijn bezittingen toe en werd bekend als de Heer met de meeste
heerlijkheden (16 stuks; tegenover Stadhouder Willem IV met 14 stuks). Het schilderij
hieronder geeft blijk van zijn voorname positie.
In Vlaardingen stichtte Diederik het Van Leydens Hofje (1958 gesloopt). Verder is hij bekend
van het “geschiedenisboek” van Vlaardingen, Handvesten en Octrooyen…van Vlaardingen.
Pieter Cornelis van Leyden (1717- 1785), de zoon van Diederik, was de volgende
ambachtsheer. Hij was een bekend kunstkenner en prentenverzamelaar. Zijn collectie bevatte
onder meer een grote collectie Rembrandt-etsen. Deze werd na zijn overlijden verkocht aan
Lodewijk Napoleon. en vormde later het begin van het Rijksprentenkabinet.

8

Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de
'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht
naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van Purmerlant en
Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant Jan Visscher
Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen
Keyser, Elbert Willemsen, Jan Clasen Leydeckers, Jan Ockersen, Jan Pietersen Bronchorst, Harman Iacobsen
Wormskerck, Jacob Dircksen de Roy, Jan vander Heede, Walich Schellingwou, Jan Brugman, Claes van
Cruysbergen, Paulus Schoonhoven. De schutters zijn gewapend met lansen, musketten en hellebaarden. Rechts
de tamboer met een grote trommel. Tussen de soldaten links staat een meisje met een dode kip om het middel,
rechts een blaffende hond. Linksboven de vaandrig met de uitgestoken vaandel.
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Sophia Dina de Rovere, haar man Diederick van Leyden van Vlaardingen (1695-1764) en hun drie zonen Pieter, Jan en Adriaen Pompejus,
geschilderd door Willem van Mieris in 1728 (Rijksmuseum Amsterdam). Is dit schilderij misschien op ’t Hof geschilderd?
Coll. Rijksmuseum

De liefde voor de kunst sloeg over op zijn zoon Diederik van Leyden II ( gest.1810). Hij
verzamelde schilderijen en tekeningen en vooral ook prenten evenals zijn vader.Vanaf 1791
woonde hij in Amsterdam, in het “Huis met de Hoofden” aan de Keizersgracht 123 (tot 2007
Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de stad Amsterdam).
De ambachtsheerlijkheden werden in 1810 geërfd door zijn petekind, eveneens genaamd
Diederik van Leyden (1775-1846), met de tweede naam Gael, zijn moeders naam. Ook hij
was kunstlievend en schonk de gemeenschap grond langs de Schiedamse weg voor het
stichten van een concertzaal, de Harmonie (in 1818 in gebruik genomen). Tenslotte verkocht
deze Diederik van Leyden Gael de heerlijke rechten en het gehele gebied ten oosten van de
haven en ten noorden van de Maas in 1830 aan de gemeente Vlaardingen.
Het verband met de tuinhistorie. Het feit dat de laatste drie ambachtsheren zeer kunstlievende
heren waren, past bij het feit dat zij in hoge kringen verkeerden en waarschijnlijk ook veel
aandacht schonken aan de inrichting van het huis en ’t Hof (interieur en exterieur).
Liefhebbers van de tuinkunst lieten in de tweede helft van de 18de eeuw hun tuinen in de
nieuwe (Engelse) landschapsstijl aanleggen, maar daar is nog niets van te zien op ’t Hof in de
18de eeuw.
4. De ligging van huis en ’t Hof gelezen op historische kaarten en prenten,
chronologisch beschouwd en geanalyseerd.
• Periode Margriet van der Marck van Arenberg en Jan de Ligne (1530-1599)
In deze periode was er nog geen sprake van een buitenplaats ’t Hof. De stad ontwikkelt
zich aan de westzijde van de haven en de oostzijde is nog geheel onbebouwd en wordt
ingenomen door de Grote en Kleine Buitenweide.
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Noorden boven. Kaart van Jacob van Deventer, 1560

•

Kaart van C. Aerssen, begin 17de eeuw. Beide Coll. Stadsarchief

Periode van de stichter van ’t Hof, Ambachtsheer Pieter van Ruytenburch.(16111627).

Op onderstaande kaart van 1619 is ’t Hof (het huis) te zien op de noordelijke hoek van de
Grote Buitenweide met het Spui (of Buizengat), tegenover de Delftse sluizen (Waterschap van
Delfland). Het perceel waarop het huis is gebouwd ligt op het smalle stuk grond tussen de
haven en de Hoflaan. Het huis is een eenvoudig huis op een rechthoekige plattegrond met een
puntdak in de lengte van het huis en trapgevels boven de zijvleugels. Op de plaats van het
tegenwoordige Hofpark (het eerste omgrachte deel) liggen moestuinen en boomgaarden. De
moestuinen zijn door een padenkruis verdeeld in vier deeltuinen. De bedden liggen noordoostzuidwest . Ten zuiden van deze moestuinen liggen boomgaarden, die even diep zijn als het
perceel moestuinen en langs de Hoflaan zijn uitgestrekt, over een lengte die ongeveer gelijk is
aan het perceel waarop het huis is gebouwd. De vruchtbomen zijn geplant in vierkantverband.
De boomgaarden worden door een berceau (of was het een gracht?) in twee kleinere gaarden
verdeeld. Ze zijn door een grachtenstelsel omgeven en nog eens extra door bomen buiten deze
gracht omsingeld. In een van de boomgaarden ligt, langs de Hoflaan, een rechthoekige visen/of eendenvijver. Op het dak staat het jaartal 1618 aangegeven.
In het algemeen kenmerkend voor deze tijd (eerste kwart 17de eeuw) en ook hier op ’t
Hof aanwezig zijn boomgaarden (op regelmatig wijze beplant); moestuinen gescheiden
door een padenkruis; een visvijver; een berceau of gracht die dient als scheiding, en
tegelijkertijd als afwatering en waterreservoir; het hele terrein is omgracht en
omsingeld met bomen.
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Kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode 1619. Noorden boven. Coll. Stadsarchief.
Ter vergelijking Top. Kaart. Schaal 1:5000, 2007.

•

Periode Ambachtsheer Wilhem van Ruytenburch (1627-1652).

Op de kaart van 1632 (volgt hieronder), eveneens van Van Berckenrode, is wat de tuinen
betreft een ander beeld te onderscheiden.
Het huis is vervangen en op een andere plaats gebouwd, niet meer langs de Hoflaan, maar
langs de Hogelaan. De situering op de tekening van Van Berckenrode is niet echt
aannemelijk. In de tuin zijn een aantal tuingebouwen verschenen in de hoek van de Hoflaan
en de Hogelaan, mogelijk een tuinmanshuis en / of een koetshuis.
De hele tuin is omhaagd en omgracht en omsingeld, maar nog niet verlengd naar het oosten.
De omgrachting loopt helemaal rond, ook langs de Hoflaan. De vierkante tuin is in vier min
of meer gelijke vierkante deeltuinen verdeeld en dit zijn waarschijnlijk geen nutstuinen met
groentebedden, maar tuinen met sierpatronen van buxus, in de stijl van de voorbeelden die de
stadhouderlijke hovenier Jan van der Groen geeft in zijn boek Den Nederlandtsen Hovenier
uit 1669.
Middenin de tuin loopt van oost naar west een scheiding tussen de twee helften van de tuin;
deze scheiding wordt deze keer waarschijnlijk gevormd door een berceau (een loofgang) of
mogelijk, maar minder waarschijnlijk een lange visvijver. De visvijver langs de Hoflaan is
verdwenen.
Ten westen van het huis ligt een soort slangen-doolhof of een tuin met een slangenvormig
pad, zeker te beschouwen als een heel bijzondere, niet vaak voorkomende tuinvorm in die
dagen. In deze tijd (omstreeks 1630-1640) worden tuinen aangelegd in de zogenaamde
Hollands classicistische stijl, waar de situatie uit 1619 een voorloper van is. De aanleg uit
1632 lijkt gemoderniseerd t.o.v. de situatie in 1619.
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Kaartdetail van Balthasar Florisz. Van Berckenrode, 1632. Noorden boven. Coll. Stadsarchief.

In deze tijd begint ook het kweken van bijzondere sierplanten wel op te komen, maar er is nog
geen sprake van verwarmde stookkassen, die een constante temperatuur van zo’n 17 graden
C. kunnen behouden. Verschillende soorten bolplanten zijn bijzonder populair in deze dagen.
De oude catalogi van de Leidse Hortus uit de eerste helft van de 17de eeuw en het boek Hortus
Floridus (1614) van Crispijn van de Passe geven een goed overzicht van deze planten.
De karakteristieke kenmerken van tuinen in deze tijd zijn een middenas, die loodrecht
gericht is op het midden van het huis (dit is niet het geval op ’t Hof); tuinen die via een
middenas in twee gelijke delen zijn verdeeld, die door een boomsingel en / of gracht en /
of hagen worden omgeven, die soms (zeker in dit geval gezien vanaf de Hoflaan en de
Hogelaan) verdiept zijn gelegen, en die versierd zijn door parterres de broderie (i.e.
sierperken van buxus, die men vanaf een verhoogd terras des te beter kan zien) en soms
ook door berceaus (loofgangen), terwijl bloembeplanting een bescheiden rol speelt. Het
slangenpatroon in de tuin, aan de westkant van de Hoflaan, is beslist heel bijzonder te
noemen.
•

Periode Alida, weduwe van Wilhem van Ruytenburch; Pieter en Jan van
Ruytenburch (beide zonen van Wilhem) en Alida Jansdochter van Ruytenburch
(1652-1722/4).

Op de kaart van Kruikius9 uit 1712 is te zien dat de tuin langs de Hoflaan ongeveer dezelfde
oppervlakte heeft behouden maar dat hij naar het oosten toe langs de Hogelaan met een
tweede tuin is uitgebreid. De min of meer vierkante omgrachte siertuin van de kaart van 1632
heeft door de vergroting naar het oosten, nu een Frans classicistisch uiterlijk gekregen. De
Hollands classicistische tuin die eerder door een lange berceau (of gracht?) in tweeën werd
gedeeld en aan vier zijden door grachten werd omgeven, is nu een volledig tweezijdig
9

Van deze kaart zijn details afgebeeld in het Historisch jaarboek Vlaardingen 1997, Jaargang 21, p. 10, afb.2 en
in Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht, een heerlijkheid, door Matthijs A. Struijs e.a. Vlaardingen, 1990.
Rapport. p. 32.
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symmetrische tuin geworden, die ter plekke van de oorspronkelijke tuin, door een padenkruis
in vier gelijke deeltuinen wordt verdeeld, en is voorzien van rijke parterres de broderie
(buxux-sierperken) met tuinbeelden, zowel in het midden van ieder sierperk als in het midden
van de gehele tuin. Dit gedeelte van de tuin is dan nog steeds door een brede gracht omgeven.
De toegang tot de tuin over deze gracht ligt aan de Hoflaan ter hoogte van de midden-as.
Tussen deze tuin en de Hogelaan, direct ten noorden van de gracht, ligt een lang sierperk in de
vorm van een parterre de broderie. De nieuwe (tweede) tuin aan de oostzijde van de
voornoemde, is een rechthoekige tuin, omgeven door bomen, en zowel door een padenkruis
als door kruisende diagonalen in acht vakken verdeeld. Een cirkelvormig pad verbindt de acht
paden die elkaar in het middelpunt ontmoeten. Vier kwartcirkelvormige paden in de hoeken
van deze tuin verbinden de randpaden. Welke functie dit gedeelte van de tuin heeft gehad is
niet duidelijk. Het kan een siertuin geweest zijn, maar ook een moestuin of een sterrenbos?
Het laatste is misschien het meest aannemelijk omdat op de kaart van 1750 heel duidelijk op
deze plaats een sterrenbos te zien is en omdat we weten uit de archieven dat in 1790 een grote
verbouwing plaats vond en dat er toen sprake was van puin dat ‘in de vijver bij het sterrenbos’
gestort moest worden. Met de vijver werd toen waarschijnlijk het oostelijke deel van de gracht
bedoeld. Of er rond het hele complex nog een tweede gracht liep als buitenste afscheiding is
niet met zekerheid te zeggen. In dat geval zou de eerste tuin langs de Hoflaan dubbel
omgracht zijn geweest. Tussen de oude en nieuwe tuin loopt een dwarslaan beplant met
bomen en hagen. Verder oostwaarts langs de Hogelaan zijn in een lange strook land
vruchtbomen (of plantagebomen voor houtopbrengst) aangeplant.
De tuinen direct rond het huis zijn zo gesitueerd dat men vanuit het huis zuidwaarts en
oostwaarts uitzicht heeft op stroken sierperken met buxus (parterre de broderie), ook weer een
karakteristiek onderdeel van een Frans classicistische tuinaanleg. Aan de overzijde van het
huis, aan de Hoflaan, staat een breed hek dat toegang geeft tot de parterre langs de Hogelaan,
terwijl de Hogelaan zelf toegankelijk is vanuit de toegangslaan, die bij de brug over de haven
begint. Er is geen sprake meer van bebouwing in de tuinen zelf.
De beplanting van tuinen werd in deze tijd (rond 1700) gekenmerkt door een grote variatie
aan bollen, knollen, vaste planten, en één- en tweejarige planten. Het sortiment Zuid-Europese
en tropische planten werd steeds groter en steeds vaker toegepast in tuinen, vooral als men
indruk wilde maken op zijn gasten. Het boek Den Nederlandtsen Hovenier van Jan van der
Groen, (1669 en vele malen herdrukt tot 1721), geeft een goed overzicht van planten.
Volgens archiefgegevens bestond de buitenplaats in 1701 uit een woning, een koetshuis, een
paardenstal, een tuindershuis, boomgaarden en tuinen. Deze gebouwen zijn niet alle terug te
vinden op de plattegrond. Het kan natuurlijk zo zijn dat bijvoorbeeld een koetshuis en een
tuinderswoning onder een dak samenvielen.
Genoemde twee tuinen (de oude en de nieuwe ) beantwoorden precies aan de
karakteristieke kenmerken van een Frans classicistische tuin.
Het belangrijkste kenmerk hiervan is een lange midden-as / zicht-as, vanuit het midden
van het huis tot ver in het omgevende landschap. Het huis staat in dit geval niet als
vertrekpunt aan de Hoflaan, maar de beide assen van de twee tuinen zijn in elkaars
verlengde gelegd en vormen samen een lange zichtas, die vanuit een open toegang aan de
Hoflaan uitzicht biedt op het vrije landschap oostwaarts. Bovendien is dit een as van
symmetrie, met aan beide zijden dezelfde aanleg. Verdere kenmerken van Frans
classicistische tuinen zijn rijke buxusparterres, tuinbeelden, sterrenbos, boomgaarden
en plantages. Bijzonder op ’t Hof in deze tijd zijn de lange buxusparterres, waarop men
in zuidelijke en oostelijke richting uitzicht heeft vanuit het huis.
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•

Periode Pieter van Leyden (1722/4-1736)

Kaart van de Grote Buitenweide, 1722. Coll. Stadsarchief

De kaart van 1722 geeft in grote lijnen min of meer dezelfde situatie weer als de kaart van
1712 van Kruikius. De sierparterre langs de Hogelaan en het hek zijn echter verdwenen. Dit
lijkt onwaarschijnlijk daar ze op de volgende kaart van ca. 1750 wel weer staan ingetekend.
Ook de situering van het huis en de bouwhuizen zijn waarschijnlijk niet correct (te
schetsmatig) weergegeven. Tussen de oude en de nieuwe tuin is nu duidelijk een
boomplantage te zien met drie rijen bomen en oostwaarts daarvan mogelijk een pad tussen
hagen.
•
.

Periode Diederik van Leyden (1736-1764).

Grondteekening der Stede Vlaardingen, door Spinder. Uitgegeven door Joh. Gaillard te ’s Gravenhage. Ca. 1750. Noorden boven
NB. de toegangslaan van en naar de stad loopt met een brug over de haven. De lange buxusperken langs de kade en tussen Hogelaan en het
noordelijke grachtdeel gelegen, zijn al op de kaart van Kruikius te onderscheiden en zeker bijzonder. Coll. Stadsarchief
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‘t Hof te Vlaardingen, door J.C. Philips, 1745, naar C. Pronk, 1742. Gezicht vanuit de haven (westen) op het huis en de kade. Coll.
Stadsarchief

Op bovenstaande kaart van Spinder uit ca. 1750 liggen aan de oostzijde van de Hoflaan nog
steeds de oude tuin (met buxus-sierperken) en de nieuwe tuin (in de vorm van een sterrenbos),
beide met een middenas in elkaars verlengde, zoals in 1712 op de kaart van Kruikius. Verder
zien we ook op deze kaart heel duidelijk de lange stroken met sierperken ten zuiden van de
Hogelaan (op het talud ervan?) en op het terrein tussen haven en Hoflaan. Deze waren op de
kaart van 1722 verdwenen, maar komen op deze kaart nu weer terug. Beide tuinen zijn voor
de beleving vanuit het huis zeer belangrijk geweest en het is waarschijnlijk zelfs zo dat de
middenassen van beide tuinen elkaar gekruist hebben (ongeveer) in het midden van het huis.
De boomgaard (of boomplantage) ten oosten van het sterrenbos is boom voor boom
ingetekend. Als men er langs loopt kijkt men door rechte en diagonale rijen bomen. We zien
nu dat er zeker sprake moet zijn van een sterrenbos, want de acht vakken van dit bos zijn
opgevuld met allemaal verschillende tekensymbooltjes (verschillend hakhout) en niet met
langwerpige moesbedden of met buxuspatronen. Een bos met als centrum een open plaats van
waar uit -in dit geval- acht lanen vertrekken, is heel gebruikelijk halverwege de 18de eeuw.
Het is zelfs typisch voor de Rococo-periode (late rijke barok). De ruimte tussen oude en
nieuwe tuin waar eerder een boomplantage te onderscheiden was, is nu weer leeg. We zien er
één lijn, getekend, mogelijk een hoge haag. Waarschijnlijk is de kaart van 1722 onvolledig en
te schetsmatig weergegeven, hetgeen al eerder werd opgemerkt.
Het huis staat nog steeds, zoals in 1712, tegenover de siertuin met een lange buxus-parterre
langs het noordelijke deel van de omgrachting van het eiland. Een hek geeft toegang tot dit
perk en sluit de tuin af tegen ongewenste bezoekers. Ten noorden van het huis is nu duidelijk
een tuinmanshuis getekend, waarachter groentebedden liggen aan de noordzijde van het huis.
Ten noorden van deze groentetuin loopt de toegangslaan vanuit de stad, tot ’t Hof en de
Hogelaan. In de tuinen zijn verder geen huizen of schuren aangegeven. Op de prent van J. C.
Philips ziet men het huis en het tuinmanshuis op de kade, gezien vanaf de oprijlaan of vanaf
de brug over de haven. De bomen die men rechts op deze prent ziet moeten de bomen langs
de Hoflaan zijn.
De karakteristieke kenmerken van de tuinen die men kan onderscheiden op de kaart
van Spinder en de prent van Philips, duiden op een late rijke Frans-classicistische
aanleg, typisch voor de periode van het Rococo. We zien tuinen binnen een
omgrachting; een lange zichtas door het midden van beide tuinen; rijke
geornamenteerde sierperken (broderie-parterres); een sterrenbos met verschillend
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hakhout in de vakken; een boomgaard beplant in vierkantsverband en statige
bomenlanen, o.a. de toegangslaan die de verbinding met de stad onderhoudt.
•

Periode Ambachtsheren Pieter van Leyden, Diederik II van Leyden en Diederik van
Leyden Gael. (1764 – 1830).

Kadasterkaart opgemeten door F.,F.J. .Machen, 1821. Coll. Stadsarchief

In 1795 vond de inval van de Franse legers plaats, ook in dit overwegend Prinsgezinde
Vlaardingen. Een gedeelte van n’t Hof werd door de Fransen ingericht als kazerne. Er is
slechts één kaart uit deze periode, en helaas staat daar weinig informatie op wat betreft de
tuinarchitectuur. Het is de pre-kadastrale kaart uit 1821, opgetekend door F.F.J.Machen10.
Het water en de huizen zijn duidelijk getekend; zoals behoort op een kadastrale kaart, maar
helaas geen wegen en paden. Of de verbinding met de stad nu is opgeheven of niet, is daarom
niet duidelijk. De tuinaanleg is met enige symbooltjes weergegeven. Het lijkt daardoor alsof
de tuinonderdelen langs de Hogelaan en de Hoflaan nadrukkelijker aanwezig zijn en meer
betekenen dan de oude tuin binnen de omgrachting en de nieuwe tuin ten oosten daarvan,
maar of dat werkelijk zo is, is niet met zekerheid te zeggen. Het huis werd afgebroken in
1830, maar is nog wel te zien op de Top. Mil. Kaart uit 1834, die verder een zelfde beeld geeft
als in 1821 en in 1813.
We zouden uit de rechte lopen van de grachten / vijvers kunnen concluderen dat de
landschapsstijl, die in de periode 1760 tot 1830 zijn intrede doet in Nederland, dat nog
niet heeft gedaan op ’t Hof. Kenmerken van deze stijl als slingerende paden en wegen,
glooiende oeverlijnen, grote vijvers achter het huis en afwisselende wandelingen zijn niet
te onderscheiden op de kadastrale kaarten en Top. Mil. Kaart. De kunstminnende
familie Van Leyden is op ’t Hof niet met zijn tijd meegegaan, zou men daaruit kunnen
concluderen..

10

Op http://www.dewoonomgeving.nl/index.cfm is de prekadastrale kaart uit 1813, Sectie AB, Het Noordeinde
en het Zuideinde, Blad 1. van de landmeter F.F.J. Machen te bekijken. Deze geeft eenzelfde beeld.
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•

Periode Gemeente Vlaardingen, vanaf 1830 tot heden.

In 1830 kocht de gemeente Vlaardingen van Mr Diederik van Leyden Gael de
Ambachtsheerlijkheid Vlaardingen, Vlaardingen - Ambacht en Babberspolder. Het Hof werd
hierbij omschreven als “een buitenplaats bestaande uit een groot herenhuis, koepel, stalling en
tuinmanshuis met derzelven erven, voorts lanen, paden, vijver, tuin, bosch, en boomgaard met
de bepoting en beplanting daarop staande, ook met al hetgeen verder op de grond binnen de
nagemelde belendingen aard of nagelvast zoude mogen zijn…”. Uit de woorden lanen, vijver
en bosch mogen we niet concluderen dat er in 1830 al sprake was van een landschappelijk
park. Deze elementen waren immers ook allen al aanwezig in de eerste helft van de 18de
eeuw. De grachten rondom de tuin van Van Ruytenburch werden nog heel lang met het woord
vijver aangeduid, dus dit hoeft niet op een landschappelijke situatie te slaan.
Uit archiefstukken is verder bekend dat in de periode 1830 tot 1900 de boomgaard en de
moestuin van ‘t Hof telkens werden verhuurd. Over een landschappelijk parkdeel wordt niet
gesproken. De huurder moest in ruil voor het gebruik en een vrije woning snoeiwerk
verrichten, ’s avonds het hek sluiten (mag je hieruit afleiden dat er maar één toegang was?),
en mocht tegen een door de gemeente vastgesteld tarief ‘verversingen’ aan de wandelaars
verschaffen.
Op een kaart van de gemeente-atlas van Kuyper uit 1867 is te zien dat de oude tuin nog steeds
is gelegen binnen het grachtenstelsel uit het begin van de 17de eeuw, maar dat de latere zuidoostelijke delen van het park nu in zogenaamde gardeneske (late) landschapsstijl zijn
veranderd. We zien dat het park aan de oost-, en zuidgrens beplant is in golvende randperken;
dat twee bijna ronde perken het park aan het noorden begrenzen en dat er nog twee ronde
perken tussenin de ruimte opvullen. Aan de manier van tekenen van deze perken (met dunne
stippels en dikkere vlekjes = bomen) is te zien en weten we uit ervaring dat het gemengde
perken zijn, opgevuld met bloemdragende heesters en enkele bomen. We noemen deze manier
van heester- en boombeplanting gardeneske landschapsstijl, hetgeen duidt op een beplanting
met veel grootbloemige kweekvariëteiten van heesters en bomen, alsof het een tuinperk
betreft. Ook zien we op deze kaart dat de haven aan de oostkant (de overkant van de Hoflaan)
beplant is met een rij bomen (nu 2007 platanen), vanaf het Toepad (Schiedamseweg) tot aan
de Schiedamsche Dijk. De tuin van ’t Hof werd in 1870 als gemeentepark in gebruik
genomen.
In 1872 werd de Nieuwe Waterweg geopend, het begin van de industrialisatie - periode voor
Vlaardingen.
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Gemeente Atlas Vlaardingen 1867, J. Kuyper. Aanleg in gardeneske landschapsstijl. Geen verbinding tussen ‘t Hof en de stad.
Huis van ’t Hof is afgebroken. Tuinmanshuis of schuur nog aanwezig. Verder te zien de oude gasfabriek, gebouwd in 1859, vervangen door
een nieuwe gasfabriek in 1901. Coll. Stadsarchief

In 1885 werd door de gemeente een boswachter aangesteld en hij deed in 1886 een voorstel
tot verandering van een deel van de tuin / park , namelijk om de vruchtbomen in het smalle
deel van het park langs de Hogelaan te rooien en hier een soort sierbos van te maken. Naar
zijn voorstel werden drie siervakken aangelegd te midden van hakhoutbos, een vak met
gekleurde eiken, een vak met diverse bomen en een vak met hulsten. Omdat er vruchtbomen
gerooid moesten worden, is het aannemelijk dat dit deel van de tuin ook al veel langer
(misschien al vanaf 1712 of eerder) als boomgaard in gebruik is geweest. Op de volgende
kaart van 1890 zijn de drie perken als meest oostelijke deel van ’t Hof duidelijk te
onderscheiden.
Op de plattegronden uit 1890 en ca. 1925, is te zien dat de eerste meer open gardeneske
indeling van het oostelijke parkdeel uit omstreeks 1865 nu is vervangen door een
kleinschaliger gardenesk ingedeeld wandelplantsoen met meer rondlopende paden en
sierperken. De vier perken in de smalle strook langs de Hogelaan veranderen tussen 1890 en
1925 in twee grotere heesterperken.
Het park met de ongetwijfeld vele sierheesters als Hydrangea’s, Rododendrons, Sering,
Boerenjasmijn, Roos, Hibiscus etc. heeft in deze gardeneske periode (ca. 1865 tot 1940) zeker
als wandelplantsoen voor de gegoede burgerij gefungeerd, een rustige plek even buiten de
stad, waar men kon genieten van mooie gekleurde bloemheesters langs de wandelpaden en
vooral ook van de schone en frisse buitenlucht.
In dit stadium is er nog geen sprake van het karakter van een “volkspark”11, alhoewel de
aanleg van de hertenkamp (jaren dertig) duidelijk gericht was op het gebruik door meer
bezoekers en wandelaars.

11

Zie voor de definitie van een Volkspark Bijlage II.
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Stadsplattegrond 1890. Gardeneske perken en beplanting in het park, maar niet in de tuin binnen het grachtenstelsel. Coll. Stadsarchief

Stadsplattegrond ca. 1925. Het ziekenhuis is geopend in 1900. Coll. Stadsarchief

In 1902 wordt ook F. J. Hendriksen als opzichter aangesteld en hij kreeg de opdracht de
“moestuin binnen de vijver” (het oudste deel van ’t Hof, het eiland binnen de gracht) tot
(gardenesk) wandelplantsoen om te vormen. Of hij het ontwerp zelf heeft gemaakt, is
onbekend.
Dit nieuwe plantsoen op het eiland binnen de vijver is op de stadsplattegrond van 190212 nog
niet ingevuld. Dit is wel het geval op de plattegrond van 190813. We zien vanaf dat moment
vier gardeneske perken met sierheesters ook in dit gedeelte van het park verschijnen en dit
vernieuwde parkgedeelte krijgt in 1904 een verbinding door middel van een rustieke
knuppelbrug, over de gracht, met het oostelijke deel van het park. Later volgden nog enkele
bruggen langs de Hoflaan en de Hofsingel, die op den duur door dammen met duikers werden
12
13

Collectie stadsarchief
Idem
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vervangen. De Hofsingel en de Emmastraat, en gebouwen van het ziekenhuis in de uiterste
oosthoek van het park worden op de plattegronden vanaf 1902 ingetekend.

Plattegrond 1941. Park nu volledig in gardeneske stijl aangelegd. Op het terrein van de gemeente-kwekerij staat een kantoor van de
plantsoenendienst, vroeger TBC-paviljoen en nu pannenkoekenhuis. Coll. Stadsarchief

In 1941 is het deel van de vijver ( = omgrachting) langs de Hoflaan, nog aanwezig. Aan de
Hoflaan kan men het park via vier ingangen binnengaan, de eerste is een overblijfsel van de
oude toegangslaan tot de Hogelaan; een tweede over de vijver naar het oude eiland binnen de
omgrachting, en twee meer zuidelijk gelegen toegangen langs de Hoflaan; direct ten noorden
van de hertenkamp. Door de aanleg van het Oranjepark (1938) en de hertenkamp zijn er ook
andere toegangen tot het park ontstaan in die tijd, namelijk één langs de Hofsingel, één op de
hoek van de Hogelaan en de Julianasingel en verscheidene (minstens vier) langs de Hogelaan,
zodat het park in 1941 bijna tien ingangen telde.
In deze vlak voor WO II, heeft het park nog steeds een gardenesk karakter, zowel het eiland
als het meer oostelijke parkdeel, Het oudste deel van het park wordt gevormd door het
omgrachte ‘eiland’, zoals dat er al was in 1632, maar nu in verbinding met de later aangelegde
delen van het park.
Het ‘eiland’ is door Hendriksen veranderd in enige ruimtes binnen en buiten een grote cirkel.
Binnen de cirkel liggen vier min of meer ronde en ellipsvormige open gazons met gemengd
enkele heesterpartijen en bomen. De perken buiten de cirkel en binnen de omgrachting zijn,
als men af mag gaan op de simpele manier van tekenen, afwisselend beplant met enkele hoge
bomen en aan de randen met kleurige heesterpartijen, die in hoogte en kleur zorgvuldig zullen
zijn opgebouwd. Dit was het kenmerk van een gardeneske beplanting. Er is in deze stijl geen
sprake van borderbeplanting.
Het grote verschil tussen de plattegrond 1890 met de stadsplattegrond uit 1941 is natuurlijk
dat ook het Oranjepark nu gereed is en dat er veel nieuwbouw en een industrieterrein zijn
verschenen. Ten oosten van ’t Hof ligt nu het terrein van Natuur en Milieu Educatie met
diverse bebouwingen voor Kindertuinen en de “Gemeentelijke Bomenbank”. Ten oosten van
dit gebied is een horeca gelegenheid gevestigd in een van de bijgebouwen van het voormalige
ziekenhuis langs de Hofsingel. Dit terrein is geheel omgracht, evenals het perceel ten oosten
hiervan.
18
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De dichtheid in het park buiten de gracht is echter ook veranderd, althans dat suggereert de
plattegrond - tekening. Dichtbeplante perken met hakhout en sierheesters zijn op enkele na
verdwenen, waarschijnlijk deels gekapt en samengevoegd, zodat de rondwandelingen ruimer
zijn geworden en de open ruimtes groter. Dit zal in de praktijk een iets rustiger beeld hebben
gegeven.
Na WO II is er in grote lijnen niet veel meer aan ’t Hof, d.w.z. het terrein gelegen binnen de
Hoflaan, de Hogelaan en de Hofsingel veranderd.
De tekeningen van de Afdeling Wijkbeheer, Sectie Groen14 laten zien dat in 1965 de stenen
gedenktafel is geplaatst en op dezelfde tekening is het gedeelte van de gracht langs de Hoflaan
dan verdwenen. De perken binnen het nog bestaande cirkelvormige pad op het eiland zijn dan
ook verdwenen en veranderd in een grasveld met één heesterperkje en één iets gebogen pad
van de centrale ingang aan de Hoflaan naar de knuppelbrug.
Vanaf 1979 heeft men ’t Hof-park opnieuw aangepakt met een uitgebreid bollenplan en een
aangepast nieuw beplantingsplan voor bomen en heesters. De gardeneske perken-indeling was
toen duidelijk nog aanwezig15. In de jaren ’90 maakt men weer een bomenplan en de
inventarisatie van 1998 van ’t Hof laat duidelijk zien dat er qua structuur (watergangen en
paden) nauwelijks iets veranderd is sinds 1941, behalve dan dat een deel van de gracht is
verdwenen en dat het oudste terrein binnen de omgrachting veel van zijn gardeneske vormen
heeft verloren ten gunste van een opener parkindeling..
Typering van het park in de periode 1860 tot 2000. Zoals al boven aangegeven is de
verandering van boomgaard in een kleinschalig park met sierheesters en sierbomen een
voorbeeld van de gardeneske landschapsstijl. Deze ontwerpstijl begint in Nederland ca.
1860 in de mode te geraken en duidt op een kleinschalige onnatuurlijke landschapsstijl,
met veel ronde, eivormige en niervormige perken waarbinnen -als in een tuin verscheidene soorten bloemrijke sierbomen en kleurige sierheesters worden aangeplant.
Dit klopt dus met de beschrijving van het nieuwe ontwerp van de boswachter uit 1902,
die één vak met gekleurde eiken, één vak met diverse bomen en één vak met hulsten
beplantte. Deze kleinschalige gedrongen landschapsstijl werd na WO II verfoeid door de
nieuwe landschapsarchitecten. Zij predikten ruimte en eenvoud als reactie op deze stijl.
Dat is waarschijnlijk de reden dat de structuren van het park nog wel zijn bewaard,
maar dat er minder aandacht was voor de bonte verzameling sierheesters en sierbomen.
Men begon langzaam aan na WO II open ruimtes (gazons, ligweides) en inheems
sortiment meer te waarderen. Het karakter van ’t Hof vertoont dan een groot verschil
met het karakter van het Oranjepark, dat meer als open volkspark is opgezet.

14
15

Voor deze studie van genoemde Afdeling ontvangen op CD-ROM.
Zie de beplantingsontwerpen 11-B-12 en 13.
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Plattegrond 1941. Coll. Stadsarchief

Inventarisatie 1998. De gardeneske padstructuren zijn in 1998 nog duidelijk te onderscheiden en vertonen een heel ander karakter dan het
Oranjepark, waar open ligweides met randbeplanting en faciliteiten voor de bezoekers, het karakter van het park bepalen.

Foto’s en prentbriefkaarten en hun informatie.
Op foto’s en prentbriefkaarten die bestudeerd werden op het Stadsarchief is iets van de sfeer
uit die tijd (ca. 1900-1940) op te snuiven. Heel duidelijk kan men zien dat het park op
sommige plaatsen tamelijk dicht beplant is en op andere plaatsen open ruimtes voor solitaire
beplantingen heeft gekend. Grote open picknick- / zonneweides waren nog niet in de mode.
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Knuppelbrug tussen eiland en oostelijk parkdeel (rechts), ca. 1910. Links van de brug op het eiland is het grote centrale bloemperk te zien

De open ruimten in het park werden voor een deel jaarlijks opgesierd mozaïekperken. In 1930
werd hier heel veel aandacht aan besteed ter ere van Koningin Wilhelmina’s vijftigste
verjaardag en ter ere van het honderdjarig bestaan van het Hof als gemeentepark.

“Het Nieuwe Park”, prentbriefkaart 1913 verzonden. Knuppelbrug tussen eiland en oostelijk parkdeel. Mozaïekperk, opgevuld met
éénjarigen, in vernieuwd parkdeel binnen de omgrachting gelegen. Zicht op de St. Johannes de Doperkerk, 1869 gebouwd door P.J. H.
Cuypers. Op de achtergrond de bomen langs de Hoflaan. Dit perk is later verdwenen en veranderd in een open grasperk met solitaire bomen

Andere karakteristieke kenmerken die na bestudering van de prentbriefkaarten opvallen zijn:
•
•
•

Het Hofpark wordt ook Het Nieuwe Park of De Nieuwe Hof genoemd;
De gracht rond het eiland wordt vijver genoemd;
De oevers zijn bijna overal glad geschoren en lopen vloeiend af naar de gracht, zeker
tot 1950.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Grote treurbomen (wilg?) worden veel gefotografeerd bij de knuppelbrug;
Er is nooit een vrij uitzicht op de toren van Cuypers geweest; de bomen aan de
Hoflaan hielden het zicht erop in de zomer tegen.
De bloem- en heesterperken zijn keurig afgestoken;
De grachten hebben een sterk spiegelende functie;
Rondom de boom- en heesterperken stonden ijzeren hekjes op pootjes;
De parkbanken bestonden uit lange planken op ijzeren kronkeltakken (zie foto in
Stadsarchief van parkbanken langs de Hogelaan, uit Foto-album Droomland);
In de perken waren exotische planten te zien (o.a. 1923 bananenplanten);
Planten te onderscheiden op prentbriefkaarten: rozen, groot hoefblad, agave.

Meer prentbriefkaarten kunnen worden getoond op aanvraag.
5. Beplanting van ’t Hofpark in de loop van de eeuwen.
De beplanting van ’t Hof is zoals we gezien hebben, in de loop van de eeuwen nogal eens
veranderd.
In de Hollands classicistische periode (ca. 1630-ca. 1685) is de omsingeling van het
grachtenstelsel met bomen (veelal eiken) en hagen heel belangrijk geweest. Vruchtbomen en
moeskruiden vormen verder het hoofdbestanddeel van de beplanting.
Rond 1700 in de Frans classicistische periode werden boomgaarden soms omgezet in
siertuinen en plantages. Naarmate men meer connecties had met mensen uit VOC-kringen,
werden collecties bijzondere planten belangrijk en ziet men ook in de randperken, rondom de
buxus-perken, meer (exotische) sierplanten in de tuinen verschijnen. Deze kunnen in de
perken zelf en in kuipen staan. Tot heden zijn nog geen bewijzen gevonden voor een rijke
toepassing van planten op ’t Hof.
De open landschapsstijl met zichten via lanen en over heesterpartijen naar het open land
buiten de buitenplaats, heeft waarschijnlijk niet bestaan op ’t Hof. Wel hebben we gezien dat
de late gardeneske landschapsstijl vanaf ca. 1860 op ’t Hof zijn intrede heeft gedaan en dat de
vorm-kenmerken van deze stijl, met zijn onnatuurlijke (ronde, niervormige en
druppelvormige) perken, deels nog aanwezig zijn. Op de kaart hieronder uit 2007 zien de we
dat de paden rond die perken aangegeven zijn als wandelpaden.

Top. Kaart 2007. De lichtgroene plekken in ’t Hofpark zijn de open gazons; de donkere plekken zijn de verwilderde bomen en heesterpartijen

De lichtgroene perken zijn tegenwoordig open grasperken en de donkerder gekleurde perken
zijn opgevuld met bosschages, echter niet meer beplant met veel verschillende boom- en
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heestersoorten, zoals dat in de 19de eeuw gebruikelijk was. Er is hier duidelijk sprake van
overwoekering, verwaarlozing en achterstallig onderhoud waardoor bijzondere struiken en
bomen in de loop van tientallen jaren zijn verdwenen..
Hoe zagen die perken er in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw dan uit en waar komt het
begrip gardenesk eigenlijk vandaan?
Het begrip gardeneske landschapsstijl werd geïntroduceerd door John Claudius Loudon
(1783-1843). Hij stelde in zijn boek Encyclopedia of Gardening (1822) het begrip
gardenesque (onnatuurlijk, als in een tuin) tegenover picturesque (natuurlijk, als in de natuur,
romantisch, zoals te zien op een schilderij).
In zijn tijd was er sprake van een groeiende botanische interesse, enerzijds door de invoer van
exotische planten en anderzijds door de grote vooruitgang in kweekmethoden, zodat sommige
tuinen, beplant met deze vreemde planten, meer een tentoonstelling van exotische
(onnatuurlijke) planten, heesters en bomen werden dan dat zij een natuurlijk karakter
uitstraalden. Bovendien was Loudon van mening dat deze bijzondere soorten apart, geïsoleerd
in de ruimte, geplant dienden te worden, zodat duidelijk werd gemaakt dat het niet om een
natuurlijke beplanting ging en zodat men deze bijzondere soorten goed kon waarnemen.
Exotische soorten en kweekvariëteiten speelden de hoofdrol in de gardeneske plantbedden.
Om van alle bijzondere soorten goed te kunnen genieten, was het plezierig als je goed om de
bedden heen kon lopen, zodat je de verschillende exoten ook goed van nabij kon bestuderen.
Ook de verschillende kleureffecten waren belangrijk. Coniferen vormden vaak de donkere
achtergrond, daarvóór werden bijvoorbeeld heesters met lichtgroene bladeren geplaatst en
daar weer vóór lagere heesters met in kleur harmoniërende bloemen. Kleuren van bloemen en
bladeren en de uiteindelijke hoogtes van bomen en heesters waren het uitgangspunt voor
dergelijke composities.
De beste Nederlandse bron voor een dergelijke onnatuurlijke boom- en heesterbeplanting is
het boek van de hortulanus van de botanische tuin in Leiden, H. Witte, Tuinen, villa's en
buitenplaatsen : handleiding tot het ontwerpen, aanleggen en beplanten van kleinere en
grootere tuinen, villa's, buitenplaatsen en mozaïekperken; benevens opgaven van de voor dit
doel meest geschikte boomen, heesters en andere planten en tuinsieraden. Leiden, 1876-1878.
Dit boek is geschreven in de tijd dat een dergelijke gardeneske beplanting op ’t Hof in
ontwikkeling was, en de gegevens in dit boek zijn dan ook goed te gebruiken voor een
eventuele toekomstige opwaardering van de beplanting van ’t Hof. De mozaïekperken
waarover in de titel van het boek gesproken wordt bestonden uit iets opgehoogde meestal
ronde perken, waarin figuren waren uitgelegd met zogenaamde bloem- en bladplanten van
verschillende kleuren. De bloemplanten bleven laag en kenden verschillende kleuren
(bijvoorbeeld begonia’s) en de bladplanten waren speciaal op de kleur of de bonte kleur van
het blad gekweekt. Het mozaïekperk was een waar kunstwerk. Voor speciale gelegenheden
maakte men een bijzonder toepasselijk patroon, zoals een mozaïekperk in 1930 op ’t Hof (zie
eerder), toen het park 100 jaar eigendom was van de gemeente en Koningin Wilhelmina haar
50ste verjaardag vierde.
Uit het boek van Witte kunnen we vele voorbeelden lichten die qua vormgeving van de
perken erg doen denken aan de situatie op ‘t Hof, bijvoorbeeld plaat X en plaat XX.
We beelden deze hieronder af en geven in Bijlage III de bijbehorende lijsten met planten.
In Bijlage IV is een lijst met bijzondere bomen en heesters opgenomen, speciaal geschikt voor
dergelijke tuinen met een ondergrond van klei.
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Uit Tuinen, Villa’s, Buitenplaatsen, door H. Witte. Plaat X. Let op de onnatuurlijke vorm van de perken en de geïsoleerde beplantingswijze
van bijzondere bomen en struiken.
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Uit: Tuinen,Villa’s, Buitenplaatsen, door H. Witte. Plaat XX. Let op de onnatuurlijke vorm van de perken en de geïsoleerde beplantingswijze
van bijzondere bomen en struiken.

25

OLDENBURGERS HISTORISCHE TUINEN

PARK HET HOF TE VLAARDINGEN WAARDESTELLING
Referentiebeelden / Sfeerbeelden van gewenste toestand

Referentiebeelden / Sfeerbeelden van gardeneske beplantingen, die gekarakteriseerd worden
door een qua vorm onnatuurlijke omlijsting als perkopsluiting; door uitheemse
plantensoorten; solitaire plaatsing van bomen en heesters in gras; en langs de paden grootbloemige heesters en bomen, soms ook met opmerkelijke herfstkleuren.
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6. Waardestelling van ’t Hofpark
Met een waardestelling geeft men inzicht in de betekenis van in dit geval een park of een
historisch monument op een bepaalde locatie. De waarde wordt gemeten door te kijken naar
de overblijfselen van karakteristieke kenmerken uit de historie van dat park en die worden
afgezet tegen overeenkomstige situaties in Nederland. Naarmate de karakteristieke kenmerken
minder op andere plaatsen voorkomen, des te unieker wordt het park of het monument. In
geval van ’t Hof is eigenlijk sprake van een “groen monument”, hoewel het park niet op de
monumentenlijst staat, waarschijnlijk omdat het huis is verdwenen.
We gaan nu eerst per periode na wat de karakteristieke kenmerken zijn uit een bepaalde
periode, maken daarna per periode een korte vergelijking met de Nederlandse situatie en
komen tenslotte tot een slot-waardering.
In de 16de eeuw was er nog geen sprake van een buitenplaats ’t Hof.
In het eerste kwart van de 17de eeuw liggen buitenplaatsen bij voorkeur aan bevaarbare
waterwegen. Zo ook zien we op een kaart van Van Berckenrode (1619) de buitenplaats ’t Hof
gesitueerd aan de kade, langs de haven van Vlaardingen, met boomgaarden en moestuinen aan
de overzijde van de Hoflaan.. In de boomgaarden zijn een visvijver en waarschijnlijk een
berceau (een loofgang) te onderscheiden. Deze laatste verdeelt beide helften van de
boomgaard in twee delen. De visvijver of eendenvijver diende tevens voor afwatering. De
moestuin is gescheiden door een padenkruis in vier gelijke deeltuinen. Het hele terrein is
omgracht en omsingeld door bomen.
Een dergelijke bescheiden vroege eenvoudige 17de eeuwse tuinaanleg is in zijn
oorspronkelijke vorm niet of nauwelijks meer aanwezig in Nederland, of misschien wel, maar
dan is deze situatie nog niet herkend uit deze tijd.
In de tijd van de Hollands classicistische tuinkunst (ca. 1630-1685) zijn in het algemeen de
tuinen aangelegd langs een middenas van symmetrie. Deze as is in het algemeen gericht op
het midden van de achtergevel van het huis. Of dit op ’t Hof ook het geval is geweest is niet
duidelijk, daar de kaart van Van Berckenrode uit 1632 op detail, speciaal wat betreft de plaats
van het huis, eigenlijk niet is te vertrouwen. Andere karakteristieke kenmerken van tuinaanleg
uit die tijd zijn de via een middenas in twee gelijke delen verdeelde tuinen en het feit dat deze
bijna altijd door een gracht en boomsingel en / of door hagen worden omgeven. De tuinen van
’t Hof gaan in deze mode mee. Heel bijzonder van de tuinen van ’t Hof is het feit dat de
tuinen verdiept zijn gelegen ten opzichte van het huis aan de Hoflaan (eigenlijk de Havendijk)
en de Hogelaan (eigenlijk de Spui-dijk). De versiering van tuinen wordt in die tijd gevormd
door parterres de broderie (i.e. sierperken van buxus) en soms ook door berceaus
(loofgangen), terwijl bloembeplanting slechts een bescheiden rol speelt. Het slangendoolhof
of de tuin met slangenpatroon op de kade, aan de zuidzijde van het huis gelegen (aan de
westzijde van de Hoflaan), is beslist heel bijzonder te noemen.
Enkele tuinen met Hollands-classicistische kenmerken zijn nog wel voor handen in
Nederland, maar deze zijn door gebrek aan onderhoud en vaak ook door onwetendheid vaak
niet meer te herkennen. Een verdiepte ligging ten opzichte van het huis en het slangendoolhof
zijn zeker als unieke Hollands classicistische vormen te beschouwen.
De tijd van de Frans classicistische tuinkunst (1685-1750) wordt gekenmerkt door de aanleg
van een lange midden-as / zicht-as, vanuit het midden van het huis tot ver in het omgevende
landschap. Deze is duidelijk te zien op de kaart van Kruikius uit 1712. Het huis staat in dit
geval niet als vertrekpunt aan de Hoflaan, maar de zicht-as van de oude tuin (de vroegere
boomgaard) en de nieuwe tuin in het verlengde van de oude tuin, vormen samen een lange
zichtas, die vanuit de centrale ingang van de tuin aan de Hoflaan uiteindelijk uitzicht biedt op
het vrije landschap oostwaarts. Bovendien is dit een as van symmetrie, met aan beide zijden
een identieke aanleg. Meer kenmerken van een Frans classicistische aanleg die op ’t Hof
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aanwezig waren, zijn rijke buxusperken versierd met tuinbeelden, een sterrenbos,
boomgaarden en plantages.
Bijzonder voor Nederland zijn de lange buxusparterres, waarop men kijkt vanuit het huis, in
zuidelijke richting langs de kade en in oostelijke richting aan de overkant van de Hoflaan,
langs het noordelijke deel van de gracht. Sierperken langs een kade zijn beslist uniek te
noemen voor Nederland..
De Rococo-periode in de tuinkunst (rond 1750) is te onderscheiden op de kaart van Spinder
en de gravure van Philips. We zien omgrachte tuinen; een lange zichtas door het midden van
de tuinen; rijke sierperken met buxus (broderie-parterres); een sterrenbos met verschillend
hakhout in de vakken; een boomgaard in vierkantsverband beplant en statige bomenlanen. In
Nederland zijn nog vele sterrenbossen aanwezig, alhoewel ze voor de niet ingewijden in de
historische tuinkunst niet altijd zichtbaar zijn. Men moet er op gewezen worden of men moet
ze zien op het kaartbeeld.
De “natuurlijke of pictureske landschapsstijl” (in Nederland vanaf ca. 1760), is op ’t Hof
nauwelijks toegepast. We kunnen dit concluderen uit het verloop van de grachten en vijvers
op de prekadastrale kaart en de Top. Militaire Kaart. Slingerende paden en wegen, zacht
glooiende oeverlijnen, grote vijvers achter het huis en afwisselende wandelingen zijn nog niet
op deze kaarten te onderscheiden. De kunstminnende familie Van Leyden is op ’t Hof wat
betreft tuinkunst niet met zijn tijd meegegaan en was waarschijnlijk niet erg geïnteresseerd.
De laatste telg van dit geslacht heeft ’t Hof dan ook in 1830 aan de gemeente verkocht,
waarna het huis werd afgebroken. De afbraak van huizen in die tijd was (vooral in verband
met de slechte economische omstandigheden) een veelvoorkomend verschijnsel.
Vanaf ca. 1860 begint de gardeneske landschapsstijl in Nederland in de mode te geraken.
Deze stijl heeft als kenmerken toepassing van veel ronde, eivormige en niervormige en
ellipsvormige perken, waarbinnen –als in een tuin- verscheidene soorten bloemrijke
sierbomen en kleurige sierheesters geïsoleerd worden aangeplant. De stijl kenmerkt zich door
onnatuurlijkheid tegenover de pictureske (oude) landschapsstijl die juist de natuur probeert te
imiteren. Deze perken worden voor het eerst getekend op de kaart van Kuyper uit 1867 en
vervolgens duidelijker aangegeven op de plattegronden van 1890, 1925 en 1941 en zijn
gedeeltelijk nog steeds aanwezig.
Voor Nederland is dit tamelijk uniek. Deze manier van beplanting met exotische planten en
bomen en heesters en binnen onnatuurlijk gevormde perken is eigenlijk alleen nog terug te
vinden in enkele Nederlandse arboreta en pineta, maar niet meer in openbare parken, hoewel
ze daar nu juist in de tweede helft van de 19de eeuw veelvuldig werden toegepast.
Achterstallig onderhoud en desinteresse voor exotische planten en cultuurvariëteiten heeft
deze gardeneske stijl bijna geheel doen verdwijnen. De op ’t Hof nog aanwezige juist
kleinschalige perken-indeling en enkele bijbehorende bijzondere bomen zijn dan ook als
uniek in Nederland te beschouwen. Dit aspect verdient alle aandacht in de vorm van behoud
van de structuren en een nieuw gardenesk beplantingsplan.
Na WO II kwam deze kleinschalige onnatuurlijke landschapsstijl in diskrediet te staan. De
nieuwe moderne landschapsarchitecten verfoeiden de kleurrijke onnatuurlijke heesters en
bomen. Hun nieuwe devies was ruimte, eenvoud en oorspronkelijkheid, als reactie op deze
burgerlijke stijl.
Dat is waarschijnlijk de reden waarom de structuren van het park nog wel zijn bewaard, maar
dat er minder aandacht was voor de bonte verzameling sierheesters en sierbomen, zodat deze
langzaam maar zeker zijn verdwenen.
Na WO II begon men meer waardering op te brengen voor open ruimtes, zoals gazons en
ligweides en inheems plantensortiment. Het karakter van ’t Hof gaat dan een groot verschil
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vertonen met het karakter van het Oranjepark, dat als volkspark met ligweides en later met
meer faciliteiten voor de burgers is opgezet.
Vanaf de jaren ’70 en ’80 komt het ecologisch beheer van parken in zwang. De filosofie
achter deze gedachte komt enerzijds voort uit de weerzin tegen de gardeneske stijl, hoewel
men zich daar al snel niet meer bewust van is en anderzijds uit het gebrek aan financiële
middelen, zowel bij gemeenten als bij particulieren. Overal in parken en buitenplaatsen treedt
verwaarlozing in. Parken, eens zo liefdevol en keurig onderhouden door kundige tuinlieden,
stevenen af op hun ondergang. Het park ’t Hof van Vlaardingen is geen uitzondering en
geenszins uniek in deze. Er moet duidelijk iets gebeuren.
Conclusie:
De tuin uit de Hollands classicistische stijlperiode (de tijd van Wilhem van Ruytenburch) met
een verdiepte ligging ten opzichte van het huis en een “slangendoolhof” op de kade, aan de
zuidzijde van het huis gelegen (aan de westzijde van de Hoflaan), zijn beslist heel bijzonder te
noemen. De verdiepte locatie van ’t Hof, ten opzichte van de omgevende lanen, is tot heden
blijven bestaan. Halverwege de 18de eeuw, in de tijd van de Frans classicistische tuinkunst en
de Rococo, zijn sierperken van buxus (parterres de broderie) karakteristiek voor de tijd. De
tuin binnen de omgrachting bevat vier van dergelijke perken, maar uniek in diezelfde tijd op
’t Hof zijn het lange sierperk met buxuspatronen op de kade en een zelfde soort perk langs het
noordelijke deel van de omgrachting, direct tegenover het Hof.
De open visuele verbinding die er nog steeds bestaat tussen het park van ’t Hof aan de ene
kant en de kade waarop het huis heeft gestaan, de haven en de huizen in de stad aan de
andere kant, vraagt om handhaving van deze open unieke historische uit de Renaissance en
Gouden Eeuw daterende situatie.
De “natuurlijke” landschapsstijl heeft zich op ’t Hof waarschijnlijk nooit ontwikkeld.
Daarentegen is de gardeneske landschapsstijl vanaf ca. 1870 tot volle bloei gekomen.
Deze “onnatuurlijke” manier van vormgeving en beplanting heeft in volle glorie stand
gehouden tot ca. 1950; daarna is het park langzaam maar zeker door een steeds groter gebrek
aan financiële middelen overgroeid geraakt, zodat veel solitair geplante bomen zijn
verdwenen of onzichtbaar zijn en heesterpartijen veel te veel zijn uitgegroeid.
De oorspronkelijk 19de eeuwse gardeneske perken-indeling is wonder boven wonder nog
aardig zichtbaar, zodat men kan spreken van een voor Nederland unieke gardeneske situatie,
hoewel deze door een gardenske beplanting pas weer optimaal zichtbaar zal worden. Met
verstand restaureren is hier het devies.
Typische kenmerken van landschapsarchitectuur uit de Renaissance, de Gouden Eeuw en de
late 19de eeuw bepalen het park van ’t Hof vandaag. Het park is daarom als “groen
monument” te beschouwen en het is daarom de moeite waard juist de karakteristieke
kenmerken die ons zijn overgeleverd, te bewaren en hier zorgvuldig mee om te gaan.
Wij willen aanbevelen het hele terrein van het Hof, dat vroeger tot het buitenplaatscomplex
behoorde, d.w.z. het Hofpark en de kade aan de overzijde van de Hoflaan waarop het huis en
het slangendoolhof hebben gelegen, aan te wijzen als beschermd monument. Dit is op dit
moment niet mogelijk daar de minister nieuwe aanvragen tot monumenten stop heeft gezet.
Onze aanbeveling is daarom eerst het hele complex tot gemeentelijk monument te verklaren
en wanneer nieuwe rijksmonumenten weer mogen worden aangevraagd, dit dan ook zo
spoedig mogelijk te doen.
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Referentiebeelden van huidige toestand

Een van de laatste gardeneske perken

Oeverbegroeiing langs de gracht belemmert spiegelwerking van
het water

Gracht bijna onzichtbaar

Hogelaan doortrekken tot Hoflaan, zodat een nieuwe
toegangslaan en een natuurlijke afscheiding met de
nieuwbouw ontstaat.

Eenheid in banken nastreven

Eenheid in prullenbakken nastreven

Het is duidelijk dat de uitkomst van de waardestelling consequenties met zich
meebrengt. Zonder al te veel in details te treden noemen we hier: perken herstellen
in gardeneske landschapsstijl, met de daarbij behorende beplanting; grachten
schonen en weer laten spiegelen; paden herstellen en afperken en de infrastructuur
verbeteren; parkmeubilair verbeteren; karakter van Hogelaan optimaliseren;
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nieuwe toegangen maken en andere mogelijk laten vervallen; struiken en bomen
terugsnoeien, deels verwijderen en deels nieuw aanplanten, zodat men weer kan
genieten van los geplaatste (niet te wild uitgegroeide) bijzondere en bloeiende
heestergroepjes en solitair geplaatste bomen.
N.B. Hoewel in de inleiding is gemeld dat de waterhuishouding voor de waardestelling
buiten beschouwing wordt gelaten, zijn alle in de toekomst te nemen maatregelen niet los
te zien van een beter beheersbare waterhuishouding. Door de problemen op dit gebied zijn
namelijk ook beplantingen verloren gegaan. In een deel van het Hof is een
onderbemaling-systeem in werking gesteld en ook is er een greppelsysteem gegraven in
het oostelijk deel van het park, om de ergste wateroverlast het hoofd te bieden, maar
gezien de nog steeds voorkomende wateroverlast functioneren beide systemen niet
voldoende en moeten zij mogelijk worden vernieuwd en aangepast. Er zal dus eerst
moeten worden gekeken of er technische oplossingen zijn voor de verbetering van de
groeiomstandigheden en het scheppen van voorwaarden voor een goede beheersbare
waterhuishouding, voordat tot maatregelen voortvloeiend uit de waardestelling kan
worden overgegaan.
7. Literatuur
Erik Blok: Hof met karakter. Programmaboekje Open Monumentendag 1998, p. 7 t/m 11.
G. J. Davidse: Van ’t Hof via Sahara naar Broekpolderbos. Historisch Jaarboek Vlaardingen
1997, p. 8-41.
Struijs, Matthijs A.: Vlaardingen, O, oude stad, die zoo veel eeuwen mogt verduuren”: de
stad, het stadhuis, de haven en de kerk van Vlaardingen. Brochure. 17 pp.
Struijs, Matthijs A. e.a. Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht een heerlijkheid. Brochure. 42
pp
’t Hof en het Oranjepark. Uitgave Bedrijf Gemeentewerken. Samenstelling afd. Plantsoenen
en begraafplaatsen met medewerking van de afdelingen Verkeer, Weg en Waterbouwkunde
en Bouwkunde en Stedebouw. Mei 1983. Brochure 24 pp..
www.gardenesque.biz
www.kich.nl
www.vlaardingen.nl
www.dewoonomgeving.nl/

3 augustus 2007
Bureau Oldenburgers Historische Tuinen
Carla en Juliet Oldenburger
020 6208302 j.oldenburger@historischetuinen.nl
0317 514564 c.oldenburger@historischetuinen.nl
31

OLDENBURGERS HISTORISCHE TUINEN

PARK HET HOF TE VLAARDINGEN WAARDESTELLING

BIJLAGE I. Mededeling van het Stadsarchief uit 2004.
Buitenplaats
Onder leiding van archeoloog M. Defilet zijn de restanten van de buitenplaats opgegraven op
de voormalige gasfabrieklocatie langs de haven van Vlaardingen.
Bij het onderzoek zijn resten aangetroffen van een gebouw van circa 16 m diep en
vermoedelijk 16 m breed. Daarnaast zijn er overblijfselen gevonden van bijgebouwen. Niet
alleen de funderingen zijn aangetroffen, maar ook een met puin volgestorte kelder in het
hoofdgebouw. De keldervloer, die een fraai patroon van afwisselde bruine en groene
geglazuurde tegels laat zien, is nog geheel intact....
Het streven is om de bijzondere archeologische resten te bewaren en later op te nemen en te
visualiseren in toekomstige nieuwbouw.
T. de Ridder. Zie Top. Kaart van Vlaardingen (VLAK), met ingetekend de locatie van de
opgraving.

BIJLAGE II: Wat is eigenlijk een volkspark?
Dit was een vraag die de Stichting Leidse Hout Monumentwaardig onlangs stelde aan een
medewerker van het kennisinstituut RACM. Daar moest men het antwoord op schuldig
blijven.
Vandaar deze weblog, in de hoop dat RACM hier ook nog wat van kan leren.
Gerrie Andela schreef een uitgebreid artikel over het ontstaan van het volkspark in Wonen-TA
/ BK 1977, no. 9 / 10, p. 12-28. Het is bekend dat aan het eind van de 19de eeuw er sprake is
van een nieuw natuurgevoel en de opkomst van een grote behoefte aan buiten-recreatie, denk
aan Heimans en Thijsse, de oprichting van de Ver. Natuurmonumenten, de NJN en de AJC.
De opkomst van volksparken, afkomstig uit Duitsland, sloot naadloos bij deze behoefte aan.
Pionier op dit gebied is de Duitse tuintheoreticus C.C.L. Hirschfeld. Hij stelt duidelijke eisen
voor de inrichting van een volkspark: aanleg in landschapsstijl, met rij- en wandelpaden,
paviljoens met versnaperingen, muziektenten, vijvers, bootjes; ook, om het volk te verlichten,
pleitte hij voor monumenten van geschiedenis en kunst. Het eerste park in de zin van
Hirschfeld is de Englischer Garten in Muenchen (1789); later volgt in 1824 een park dat op
initiatief van het gemeentebestuur werd ingericht, het Volkspark bij Magdeburg, ontworpen
door P.J.Lenné. In de tweede helft van de 19de eeuw komt de nadruk meer te liggen op de
aanleg van sportterreinen, zoals tennis- en turnbanen, spelplaatsen voor allerlei balsporten,
vijvers en renbanen (Gustav Meyer, Lehrbuch der schoenen Gartenkunst, 1860).
Nog later (Hamburg, 1909) blijkt dat de landschapsstijl niet langer bepalend is voor de vorm
van het park, maar eerder de vorm van de sportterreinen en andere voorzieningen. Een
stadion, een renbaan, een zwembad en sportterreinen vormen dan de hoofdbestanddelen van
het park, naast een formele tuin en een vijver.
In Nederland loopt de ontwikkeling iets achter maar wel parallel. Openbare
wandelgelegenheden (geen volksparken) waren er al heel lang natuurlijk. Denk aan de
Maliebaan, het Lange Voorhout, De Hout in Haarlem en Alkmaar en de Plantage in
Amsterdam. Echte volksparken waren net als in Duitsland en Engeland allereerst een zaak
van particulier initiatief. Het waren parken in landschapsstijl, met in aanvang bescheiden
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sportaccomodatie. Het Vondelpark (J.D. en L.P.Zocher) bood mogelijkheden voor wandelen,
fietsen, musiceren en schaatsen. In het Oosterpark (Amsterdam) plande Leonard Springer
kinderspeelplaatsen, een vijver en een muziektent. Het eerste echte Nederlandse volkspark
bestemd voor arbeiders en niet voor de gegoede burgerij, was het Volkspark in Enschede,
naar ontwerp van D. Wattez (1873). Later volgden het Volkspark te Rijssen (1912) en Meppel
(1914), beide ontworpen door Springer.
Kort na de eeuwwisseling (Woningwet 1901) begon de traditionele opzet van een openbaar
park toch te verschuiven van een esthetische beleving naar een sociale functie. In het
Vondelpark kwamen tennisbanen en in Het Park aan de Maas een aantal sportvelden. Het
Stadspark in Groningen is het eerste park in Nederland waarvan de vormgeving door de
diverse sociale voorzieningen wordt bepaald.
Het Zuiderpark in Den Haag, het Kralingse Bos in Rotterdam en het Amsterdamse Bos in
Amsterdam werden aangelegd in deze traditie. Vele recreatievoorzieningen, die inspelen op
de behoeftes van sterk uitbreidende grote steden vormen het uitgangspunt: speeltuinen,
sportvelden, plantsoenen, bos, natuurterreinen, boulevards, parkwegen, volkstuinen, en vaak
ook een stadion en een kampeerterreinen.
In het geval van ’t Hof in Vlaardingen zou men van het karakter van een volkspark kunnen
spreken vanaf het moment van de uitbreiding van het park met de dierenweide. De aanleg van
het ruimere Oranjepark met zijn ligweides en later met aanvullingen als het doolhof en de
trimbaan en het Natuurpad passen in deze traditie. CO.

BIJLAGE III: Verklaring van cijfers op Plaat X en XX, uit Tuinen, Villa’s, Buitenplaatsen /
H. Witte.
Plaat X. De nummers van de bomen verwijzen naar de nummers op Plaat X. De namen en de
spelling van de namen zijn dezelfde als in het boek gebruikt.
1.Abies Pinsapo; 2. Fagus purpurea; 3. Syringa Charles X; 4 en 5. Picea pectinata; 6. Abies
alba; 7 en 8. Abies balsamea; 9. Cytisus purpureus; 10 en 11. Quercus fastigiata; 12. Fraxinus
Ornus; 13. Viburnum Opulus; 14. Ailanthus glandulosa; 15. Catalpa syringaefolia; 16.
crataegus Oxyacantha; 17. Populus canescens; 18. Halesia tetraptera; 19. Picea pectinata; 20.
Fagus purpurea; 21 Robinia hispida; 22. Picea pectinata; 23. Abies alba; 24. Picea pectinata;
25. Broussonetia papyrifolia; 26. Magnolia Lennei; 27. Catalpa Kaemrferii; 28. Sophora
japonica; 29. Liriodendron Tulipifera; 30. Aesculus rubicunda; 31. Abies Nordmanniana; 32.
Crataegus Oxyacantha punicea; 33 en 34. Abies nobilis; 35. Acer negundo; 36. Chionanthus
virginicus; 37. Abies alba; 38. Abies balsamea; 39. Acer striatum; 40. Calycanthus floridus;
41. Abies excelsea; 42. Amygdalus pumila flore pleno; 43. Robinia hispida.
Plaat XX. De nummers van de bomen verwijzen naar de nummers op Plaat XX. De namen en
de spelling van de namen zijn dezelfde als in het boek gebruikt.
1,2,3,4,5. Stamrozen; 6. Sorbus nepalensis; 7 en 8. Picea canadensis; 9. Robinia hispida; 10.
Liriodendron Tulipifera; 11. Magnolia Lennei; 12. Abies Nordmanniana; 13. Chionanthus
virginiana; 14. Crataegus Oxyacantha punicea; 15. Viburnum Opulus sterile; 16. Catalpa
syringaefolia; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Stamrozen; 24, 25, 26.Quercus fastigiata; 27.
Crataegus Oxyacantha; 28. Stanrozen; 29. Salisburia adiantifolia; 30, 31, 32. Stamrozen; 33.
Abies Normanniana; 34. Crataegus splendens; 35.Catalpa Kaempferii; 36, 37, 38. Robinia
hispida; 39, 40, 41. Crataegus Oxyacantha punicea; 42. Ulmus campestris; 43, 44. Picea
pectinata; 45 Elaeagnus augustifolius; 46. Acer striatum; 47. Ailanthus glandulosa; 48.
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Liriodendron Tulipifera; 49. Picea pectinata; 50. Abies Nordmanniana; 51. Abies alba; 52, 53,
54. Picea pectinata; 55. Robinia hispida; 56, 57. Syringa Charles X; 58. Acer Negundo; 59.
Catalpa syringaefolia; 60. Abies alba; 61, 62, 63. Populus dilatata; 64. Gymnocladus
Canadensis; 65. Syringa persica; 66Sophora japonica; 67. Abies exelcea; 68. Crataegus
Oxyacantha; 69. Fraxinus excelsior; 70. Rhus semialata; 71, 72. Picea pectinata; 73. Platanus
occidentalis; 74. Abies nobilis; 75. Hibiscus syriacus; 76. Pavia flava; 77, 78, 79. Tilia
europaea; 80. Magnolia Yulan.

BIJLAGE IV: Lijst met bijzondere bomen, heesters en klimplanten, speciaal geschikt voor
een ondergrond van klei.
Botanical Name-Common Name

Deer
Resistant

Rabbit
Resistant

Light Requirement

Soil Requirements

TREES
Acer griseum - Paperbark maple

no info

yes

sun to shade

moist, well drained

Acer palmatum atropurpureum - Redleaved Japanese maple

no

yes

sun to pt sh

moist, organic

Cercis canadensis - redbud

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Cornus florida - Flowering dogwood

no info

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Fagus sylvatica - European beech

yes

yes

sun to pt sh

moist, well drained

Fraxinus pennsylvanica - Green ash

no info

yes

sun

moist, adaptable

Ginkgo biloba - Maidenhair Tree

no info

yes

sun

moist, adaptable

Gleditsia triacanthos var. inermis –
Thornless honeylocust

no info

yes

sun

adaptable

Lagerstroemia - Crape myrtle

no info

yes

sun

moist, well drained

Magnolia grandiflora - Southern
Magnolia

yes

yes

sun to pt sh

organic, well drained

Magnolia virginiana - Sweetbay
Magnolia

no info

yes

sun to pt sh

moist, organic

Prunus - Cherry

no

yes

sun

well drained

Quercus rubra - Red oak

yes

yes

sun

well drained

Quercus palustris - Pin Oak

no info

yes

sun

moist, organic, well
drained

Quercus phellos - Willow Oak

no info

yes

sun

moist, well drained

Stewarta pseudocamillia - Japanese
stewartia

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic

Styrax japonicus - Japanese Snowbell

no info

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Aucuba japonica - Japanese aucuba

no info

yes

pt sh to shade

moist, organic, well
drained

Azalea - deciduous - Rhododendron

favorite food no

sun to pt sh

organic, well drained

SHRUBS
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Berberis thunbergii - Japanese Barberry

yes

yes

sun

well drained

Buddleja - Butterfly Bush

yes

yes

sun

organic, well drained

Buxus sempervirens - Boxwood

yes

yes

sun to pt sh

moist, well drained

Camellia - camellia spp.

no info

yes

pt sh

moist, organic, well
drained

Calycanthus - Sweetshrub

yes

yes

sun to pt sh

adaptable

Caryopteris - bluebeard

yes

yes

sun

well drained

Cephalotaxus - Japanese Plum Yew

no info

yes

sun to shade

moist, well drained

Clethra - Summersweet

yes

yes

sun to shade

moist, organic

Corylopsis pauciflora - Buttercup
Winterhazel

no info

yes

pt sh

moist, organic, well
drained

Daphne caucasica - Daphne

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Diervilla - Southern Bush Honeysuckle

no info

yes

sun to shade

adaptable

Eleutherococcus sieboldianus - Fiveleaf
Aralia

no info

yes

sun to shade

well drained

Forsythia - Forsythia

yes

yes

sun to shade

adaptable

Fothergilla - Fothergilla

no info

no

sun to pt sh

moist, well drained

Hamamellis - Witchhazel

no info

no info

sun to pt sh

moist

Hydrangea arborescens 'Annabelle' Smooth Hydrangea

no info

no

moist, organic, well
drained

pt sh

Hydrangea quercifolia - Oakleaf
Hydrangea

favorite food no

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Hybiscus syriacus - Shrub Althea

no info

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Indigofera kirilowii - Kirilow Indigo

no info

yes

sun

well drained

Kerria japonica - Japanese Rose

no info

no

sun to shade

well drained

Mahonia bealii - Leatherleaf Mahonia

no info

no

pt sh to shade

moist, well drained

Mahonia aquifolium - Oregongrapeholly

yes

yes

pt sh to shade

moist, well drained

Nandina domestica - Heavenly Bamboo

no info

yes

sun to shade

moist

Paeonia suffruticosa - Tree peony

no info

yes

sun to pt sh

organic, well drained

Philadelphus - Mockorange

no info

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Pieris japonica - Japanese Andromeda

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Potentilla - Bush Cinquefoil

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Cherry Laurel

no info

yes

sun to shade

moist, organic, well
drained

Rosa - Rose

favorite food yes

sun to pt sh

organic, well drained

Sambucus - American Elder

yes

yes

sun

adaptable

Sarcococca - Sweetbox

yes

yes

pt sh to shade

moist, organic, well
drained

Spiraea - Spirea

yes

yes

sun

adaptable
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Syringa - Lilac

no

Taxus - Yew

yes

sun

adaptaable

favorite food yes

sun to shade

moist, organic, well
drained

Viburnum carlessii - Koreanspice
Viburnum

no info

yes

sun to pt sh

moist, well drained

Viburnum opulus - European Cranberry
Viburnum

no info

yes

sun to pt sh

adatptable

Viburnum plicatum var. tomentosum Doublefile Viburnum

no info

yes

sun to pt sh

adaptable

Viburnum setigerum - Tea Viburnum

no info

yes

sun

adaptable

Weigela florida - Weigela

no info

yes

sun

adaptable

Xanthorhiza simplicissima - Yellowroot

no info

no info

sun to shade

moist, well drained

Akebia quinnata - Fiveleaf Akebia

no info

yes

sun to shade

adaptable

Clematis terniflora - Sweet Autumn
Clematis

yes

yes

sun to pt sh

moist, organic, well
drained

Hedera helix - English Ivy

no

yes

sun to shade

moist, organic, well
drained

Pachysandra - Pachysandra

yes

yes

pt sh to shade

moist, organic, well
drained

Vinca minor - Periwinkle

yes

yes

pt sh to shade

moist, organic, well
drained

VINES

(overgenomen van http://www.gardenesque.biz)
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