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B O R G E N , S T I N S E N EN S T A T E S
De belangrijkste

tiende eeuw vinden we nog bij Dekema-state, het Popta-

historische tuinen in Groningen

en

slot, en de Rensumaborg. Omdat het huis een strategische

Friesland bevinden zich rondom een borg ofstins of op wat

functie had, ishet aannemelijk dat het terrein eromheen zo

vroeger een borg- ofstinsterrein was. Borgen zijn voorname

open mogelijk werd gehouden en niet beplant was met

Groninger behuizingen waar vaak generaties lang adellijke

bomen of struiken.

geslachten hebben gewoond met eenbewogen geschiedenis.

De ontwikkeling van steenhuis naar borg en stins moet

In Friesland worden dit stinsen genoemd. De huizen en de

rond 1400 zijn ingezet, vanaf het moment dat de steenhui-

tuinen zijn in de loop der geschiedenis met de veranderende

zen hun militaire nut beginnen te verliezen. Grotere oorlo-

politieke omstandigheden endeopeenvolgende modes mee-

gen, zoals die rond 1498 met de komst van Albert van

gegroeid: de oorspronkelijke behuizingen en aanleg zijn

Saksen, vereisen andere voorzieningen en nieuwe technie-

geheelof gedeeltelijk afgebroken, bijgebouwd, verfraaid of in

ken, zoals het gebruik van buskruit, leiden tot andere verde-

dezeeeuw naar een bepaalde stijlperiode gerestaureerd.

digingswijzen.

De meeste borgen en stinsen zijn ontstaan uit eeneen-

Over de tuinaanleg zijn weinig bronnen bekend. Het

voudig middeleeuws steenhuis; een rechthoekig versterkt

verdwenen Oldenhuis bij Ten Post is in 7469 beschreven

huis met eenzadeldak, soms binnen eenomgrachting gele-

met 'appelhoffen zijnde graven', vermoedelijk een tuin die

gen. Deze steenhuizen dienden in woelige tijden als schuil-

vooral voor het nut was aangelegd.

en verdedigingsplaats voor de bewoners van omliggende

Voor Groningen en de Ommelanden begint er na 7536,

boerderijen en soms ook als behuizing van een hoofdeling. '3

nadat dit gebied als eengewest deel ging uitmaken van de

Defamilies van de hoofdelingen waren bij gebrek aan cen-

Nederlanden, onder Karel V, een periode waarin een eind

traal gezag voortdurend met elkaar verwikkeld in vetes

komt aan de onderlinge vetes. Uit de onduidelijke hoeda-

omtrent rechten, grenzen en grondbezit. Rond 1300 zijn

nigheid van de hoofdelingen begint zich een gestructureer-

steenhuizen in de Groninger Ommelanden een veelvoorko-

dere adelstand te ontwikkelen, die zich omringt met de bij

mend verschijnsel. Maar ook in de stad en op kloosterterrei-

hun status behorende uiterlijkheden op het gebied van

nen komen in die tijd steenhuizen voor. Over de aanleg

behuizing en tuinaanleg. Met bijgebouwen, poorten, torens,

rondom deze verdedigingswerken is weinig bekend. Dikwijls

grachten ensingelsworden de borgen verfraaid. In Friesland

ligt het huis op een verhoging in het landschap. Erzijn res-

heeft Karel V inmiddels de twistende Schlesingers en

ten gevonden van ronde en rechthoekige

Vetkopers onder zich geschaard.

omgrachtingen.

Oude grachtenstelsels uit de late middeleeuwen en dezes-

Vanaf 7524 maakt

Friesland deel uit van de Verenigde Nederlanden en beginnen de hoofdelingen de gewoonten van de Hollandse adel
na te volgen. Hun landelijke woonhuizen worden 's winters
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vaak verlaten voor een verblijf in de stad. Vanaf T$8O wordt
Friesland bestuurd door stadhouders van het huis NassauDietz die hun invloed doen gelden op de plaatselijke omgeving. In 1648 krijgt stadhouder Willem Frederik toestemming

om

in

Leeuwarden

de ruimte

binnen

het

verdedigingswerk de Doeledwinger in te richten met een
kleine renaissancetuin. In 7676 sticht prinses Albertine
Agnes, weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik
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vijvers, rij- en wandelwegen. Na de vestiging van het stad-
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het Friesebuitenverblijf Oranjewoud en in T6Q8 wordt hier
een begin gemaakt met de aanleg van tuinen, plantsoenen,

TL

zich in de omgeving van Oranjewoud vestigen en ontstaan
de toenmalige

buitens als de Carolinenburg

en de

Pauwenburg, waarvan de laatste aan het einde van de

Menkemaborg, Uithuizen. Plattegrondvande borgen het omliggendeborgter-

zeventiende eeuweenaanleg laat zien met 32vierkante per-

rein zoalsdat omstreeks 1700vorm kreegin een samenhangendontwerpmet

celen, omzoomd of diagonaal doorsneden met bomenrijen;

sier- en nutstuinen. Aquarel: ca.1700
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een voor de zeventiende eeuw karakteristieke aanleg.
De nieuwe adellijke behuizingen hebben evenals de uit-

aangeplant. Door het steedsbewerken en bemesten van de
grond en door de verlandschappelijking van tuinen en par-

gebreide engemoderniseerde stinsen vaak een kasteelachtig

ken, ontstond een milieu waar dezeplanten vanzelf verwil-

uiterlijk; zij bestaan doorgaans uit hele complexen, met

derden of zich spontaan vestigden. Ook de mode van 'de

behalve tuinen ook landerijen en boerderijen enworden 'sta-

wilde tuin' rond de eeuwwisseling en de ecologische bewe-

tes' genoemd. Aan het einde van de achttiende eeuw doet

ging in de tuinarchitectuur uit dejaren 'jo droegen bij tot

de landschapsstijl in Friesland en Groningen zijn intrede; op

het laten verwilderen van stinseplanten.

Oranjewoud waar Ph. W. Schonck in 1790 plannen maakt
voor een vroeg-landschappelijke

aanleg

en op de

Wie vandaag de dag in het voorjaar stinsen en states
bezoekt zal daar verspreid over het grasen tussende bomen

Fraeylemaborg, waar vermoedelijk J.C. Michael eenvroeg-

kleurige tapijten van bekende stinseplanten als sneeuwklok-

landschappelijke aanleg ontwierp.'1'* In de negentiende eeuw

jes, boerencrocussen, lenteklokjes, sneeuwroem en verschil-

wordt de aanleg van eenaantal states, naar ontwerp van de

lende soorten wilde hyacinten (scilla's) aantreffen. Ook het

Friese landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard, hele-

maarts viooltje, de wilde narcis, degele anemoon, debosa-

maal omgevormd in romantische landschapsstijl.

nemoon en de stengelloze sleutelbloem, die op sommige

Stinsen worden tegenwoordig dikwijls genoemd in verband met eenheelspeciaal soort vegetatie, namelijk de stin-

plaatsen in Nederland inheems voorkwamen, komen in
stinsenmilieus voor. Bekendezomerbloeiende soorten die op

seplanten (stinzenplanten, stinsenplanten, stinsplanten of

noordelijke buitenplaatsen

borgenflora) die alleen voorkomen in het zogenaamde stin-

gerekend zijn: lelietje-der-dalen, lievevrouwebedstro, gevlek-

tot de stinseplanten worden

semilieu, dat overigens ook voorkomt op andere oude

te dovenetel, de Italiaanse aronskelk, de gevlekte aronskelk

Nederlandse buitenplaatsen, hoerenhoven en pastorietui-

en de kleine maagdenpalm.

nen. Eenstinseplant iseenechte cultuurplant, maar afhan-

Door middel van meer of minder historisch getrouwe

kelijk van de streek waar hij wordt gesignaleerd, kan een-

restauraties van sommige huizen en tuinen, heeft men

zelfde plant in de ene streek een stinseplant zijn, terwijl hij

geprobeerd de situatie uit een bepaalde stijlperiode van de

in een andere streek tot de wilde planten behoort. Het zijn

stins of state te herscheppen Toch blijven de complexen

opvallende bloemdragende planten (waaronder veelvoor-

vaak eerder een optelsom van verschillende stijl- en natuur-

jaarsbloeiende bolletjes), waarvan eendeel oorspronkelijk in

opvattingen, dan dat ze een echte historische blauwdruk

Nederland uitheems was en die veelal uit Midden- en Zuid-

zijn. De in de gids genoemde stinsen en states geven, met

Europa werden geïntroduceerd. Sommige, zoals de wilde

hun restanten middeleeuwse grachten, een enkel maniëris-

narcis en de kleine maagdenpalm , werden al sindsdeoud-

tisch monument,

heid gekweekt en verhandeld. Vanaf de zestiende eeuw

landschappelijke parken, vroeg-twintigste eeuwse restaura-

oude renaissance- en barokstructuren,

neemt het aantal gekweekte soorten in Nederland sterk toe.

ties en ecologische invloeden, tezamen in ieder geval een

Andere soorten kwamen echter lokaal in Nederland voor en

fraaie staalkaart van de noordelijke tuinarchitectuurgeschie-

werden buiten hun oorspronkelijke leefgebied verspreid en

denis.
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Fraeylemaborg, Slochteren. Stinseplanten, bosanemoon, sinds de zestiendeeeuw in N

ultuuT. Foto's: ca. 1980
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woonhuizen met trapgevels, torentjes en relatief grote

LANCBROEKERWETERING

(kruis)vensters zoals aanvankelijk Sandenburg en Sterkenburg dit hadden. Op den duur werden de meeste torens uit-

Spookhuizen staan langs stille weteringen

gebreid met woonvleugels en een poortgebouw.

hun dode ogen binnenwaarts gekeerd;

Hoewel de eigenaars dus ridder waren, waarbij men zich

tot conferentieoord gedegradeerd

bezigheden voorstelt als oorlogvoeren, het houden vantoer-

voor volksdans en wereldverbeteringen

nooien, het ten kruistocht trekken of zelfs het redden van
maagden, werd hun dagelijks leven in hoge mate bepaald

Aldus dichtte Gerrit Achterberg, die in 7905 op Sandenburg

door het rendabel houden van het goed en waren zij vooral

aan de Langbroekerwetering werd geboren, als zoon van de

ook herenboer. Het landschap had dan ook een uitgespro-

koetsier. Inderdaad hebben de meeste kastelen tegenwoor-

ken agrarisch karakter met weinig bos.

dig geen woonbestemming meer, laat staan een verdedi-

Vanaf de veertiende eeuw al mengde de ridderstand zich

gingsfunctie en liggen zij binnenwaarts gekeerd tussen oud

met leden van de stedelijke aristocratie. De begrippen kas-

geboomte. Toch appelleert Sandenburg met zijn kantelen

teel en buitenplaats begonnen toen al door elkaar te lopen;

engotische versierselen,evenals deandere kastelen langs de

het waren zowel verdedigbare buitenplaatsen, als bij wijze

Langbroekerwetering nog altijd aan de romantische visie

van 'buiten' bewoonbare kastelen. De verdedigbaarheid

van wat de burger onder 'kasteel' verstaat. Maar aangezien

bleef nodig in verband met de veleonlusten, plundertochten

het vooral de wijzigingen en de nieuwbouw uit de negen-

en belegeringen.

tiende eeuw zijn die hiertoe bijdragen, kan hun uiterlijk

De Langbroekerwetering werd meermalen verdiept en

nogal eens tot misvattingen aanleiding geven. Toch gaat

verbeterd. Het gebied bleef ook na de middeleeuwen bij de

hun geschiedenis wel degelijk terug tot de vroege middel-

hogere standen populair als vestigingsplaats, omdat het een

eeuwen.

goede verbinding met Utrecht had, via de Kromme Rijn en

Toen werden er kastelen op vruchtbare kleigronden ten

via de weg. Het op en neer kunnen reizen naar destad werd

oosten van Utrecht gebouwd, vaak na het dempen van

vooral belangrijk naarmate het defensieve karakter ver-

moerassen. De Langbroekerwetering

dween en men de kastelen steeds meer uitsluitend als bui-

was een van de

belangrijke afwateringssloten, die rond 1240 bij de ontgin-

tenplaats ging bewonen.

ning werden gegraven en loopt door de dorpen Driebergen-

In 1680 kende Utrecht 63 erkende ridderhofsteden, al

Rijsenburg en Over- en Neder-Langbroek. Bewoners van de

werden dezeook wel bewoond door regenten en kooplieden

aan de wetering gelegen kavel, waren aanvankelijk aan de

zonder ridderstamboom. Een van de vereisten om in aan-

bisschop van Utrecht leenplichtig en bezaten privileges,

merking te komen voor de classificatie 'riddermatig',

zoals jacht- en visrecht en vrijdom van bepaalde
belastingen.
Hoewel de Franken hun versterkte plaatsen nog
van hout maakten, lijken de eerste middeleeuwse
stenen torens op de Frankische. Het achtervoegsel
stein ofsteyn duidt op eenvroegebouw in steen.Een
kasteel bestond in eersteinstantie uit eenzwarevierkante woontoren met daarbij een rechthoekig binnenplein, beschermd door muren en grachten. Vaak
hoorden daar houten bijgebouwen bij. Nog bestaande voorbeelden uit die tijd zijn de torens van
Natewitch en Weerdestein. Langs de Langbroekerwetering gaan Hindersteyn, Walenburg, Weerdesteyn en Rhijnestein oorspronkelijk op deze vorm
terug.

Daarnaast

bestaat

er het type half-

Frankisch/half-stadskasteel, bestaande uit torens en
grachten gecombineerd met comfortabelere stenen

De Ri dderhofstad Sterkenburg. Uit: Gezigten in de omstreken van Utrecht.
Litho : P.). Lutgers, 1869

met

bijbehorende titels, was dat het kasteel omgeven moest zijn

nouveaux riches waren die tegen elkaar op moesten bieden,

door water. Dit isde reden waarom, ondanks allerlei veran-

was de omgeving van de Langbroekerwetering met zijn

deringen aan huis en tuinen, de ligging van Utrechtse kas-

oude adel provinciaals getint, zuinig en eerder volgend dan

telen in het water lang gehandhaafd blijft. In de tweede

toonaangevend. Was er al sprake van grootscheepse ver-

helft van de zeventiende eeuw werden de complexen gelei-

bouwingen oftuinveranderingen,

delijk uitgebreid en aangekleed met lange bomenlanen, die

op de heersende stroming.

diep de landerijen instaken en die vaak nog heden ten dage

dan liep men vaak achter

Vanaf delate achttiende eeuwwerden decomplexen aan-

deschaal van het landschap bepalen. Buiten degrachten en

gevuld met vroeg-landschappelijke elementen, maar de

ook tussen de grachten werd singelbeplanting aangebracht,

barokstructuur van lange lanen en sloten bleefoverheersend.

somsmet bescheiden sierbeplantingen. Berceaux, decoratie-

In de loop van de negentiende eeuw werden veel kastelen in

veloofwerken, eenenkel tuinbeeld of eentuinvaas en vorm-

pseudo-middeleeuwse stijl 'gerestaureerd', zoals bijvoor-

bomen in puntige kegel- of bolvorm werden gecombineerd

beeld Hinderstein en de toren van Sterkenburg. Sommige

met nutstuinen met gesnoeide fruitboompjes,

kregen geheel nieuwe huizen zoals Sandenburg

omgeven

en

door strakke hagen. De plaats waar in demiddeleeuwen het

Sterkenburg. De nieuwe torens, gotische sierlijsten, kantelen

voorplein lag, met mesthopen, rondscharrelende kippen,

en vensters hebben echter meer met de Engelse neogothic-

wagenscharen en hooibergen, werd steeds verder bebouwd

stijl van de negentiende eeuw te maken dan met deoor-

of uitgebreid met een vaste brug en verfraaid met oranjerie-

spronkelijke

bomen in potten of eenzonnewijzer. Soms bezat men opde

torens en hun trapgevelhuizen met kruisvensters uit de mid-

hogere zandgronden van de heuvelrug bos voor dejacht en

deleeuwen. Eveneens naar Engels model ondergaat het

houtbouw en heidegronden met schaapskudden. Vaak werd

landschap op veel plaatsen een ingrijpende wijziging. Eris

het huis naar de classicistische mode symmetrisch ver-

een toename van bos en hakhout, en binnen de bestaande

bouwd, waarbij de nieuwe ingang op het midden van het

lanen worden veeltuinen veranderd in rijpe landschapsstijl.

schaars beraamde, onversierde

grachten

bakstenen

voorplein kwam te liggen, maar in het conservatieve

De vierkante of rechthoekige

Utrecht bleef men lang voor de huizen het trapgevelmodel

gedempt, deels vergraven tot parkvijvers. Op Sandenburg

worden deels

aanhouden. De komst van enige nazaten van het huis

was de architect S.A. Van Lunteren tevens de tuinarchitect.

Nassau in de eerste decennia van de zeventiende eeuw op

Enerzijds sierdemen degebouwen op met pseudodefensieve

nabijgelegen kastelen zoals Beverweerd en Zuilenstein,

ornamenten, anderzijds verving men de defensieve ligging

zorgde tijdelijk voor wat meer allure in architectuur en tuin-

binnen de grachten door eenpittoreske parkachtige aankle-

architectuur, maar in tegenstelling tot de Vecht met zijn

ding. Wat er over was aan parkdelen uit eerdere periodes -

buitens, waarvan de bewoners merendeels Amsterdamse

restanten van hagen, vormbomen en moestuinen • verwilderde in de twintigste eeuw door de hoge onderhoudskosten. Soms ook werd de toren gerestaureerd
zoals die van Walenburg, waarbij een tuin werd ontworpen in cottage-stijl.
Zo gevende huidige kastelen geen beeld van hoe
gebouwen en aanleg er in de riddertijd moeten hebben uitgezien, maar vormen zij een optelsom van
stijlen en visies en manieren van gebruik door de eeuwen heen, waarbij de voortdurende hang naar het
ridderschap een belangrijke rol speelt. Daarnaast is
het aantal kastelen dat ooit in het gebied van de
Langbroeker Wetering lag in de loop der eeuwen
teruggelopen door verwoesting of onvoldoende landbouwinkomsten.

Van bijvoorbeeld

Dambosch,

Dompselaer, Croenestein, Molenstein, Rodestein, de
Roetert en Sprokkelenburg zijn alleen nog vagespo66

Hinderstein. Uit; Cezigten in de omstreken van

Litho: P.). Lutgers, 1869

ren in het landschap zichtbaar.

HET O N T S T A A N VAN HET

HOLLANDSE

CULTUURLAN DSCHAP

het typerende slagenlandschap met de langgerekte percelen. Aanvankelijk werden de akkertjes gebruikt voor het

Tot in de tiende eeuw was West-Nederland een natte en zo

telen van graansoorten, vlas, hennep en groente.

goed als onbegaanbare streek, bestaande uit een kustwal-

In de vroege middeleeuwen betaalden de boeren de heren

lengebied achter de duinen, enkele grillig lopende rivieren

met de gebruikelijke tienden van de grondopbrengst. Later

en een landschap dat bestond uit veenkussens, waartussen

werd het recht op in cultuur brengen ook wel gekocht van

kleinere riviertjes en kreken kronkelden.

de leenheer. De historische geograaf H. van der Linden

Deze waren

omzoomd met riet en nat broekbos. Het brede binnen-

spreekt in dit geval van 'cope'landschap. Plaatsnamen als

duingebied vormde samen met de oeverzones van de grote

Boskoop, Heikop, Benschop en Reierskop gaan hierop

rivieren infeite het enige bewoonbare gebied. In de tiende

terug.

en elfde eeuw brak eentijd van relatieve droogte aan, waar-

De strijd tegen het water was na het graven van de sloten

door er enerzijds zandverstuivingen optraden in de kust-

en weteringen niet beslecht. Door de bewerking vond een

strook en anderzijds het veen uitdroogde, zodat het gebied

voortdurende inklinking van de veengrond plaats en werd

enigszins begaanbaar werd.

de grondwaterstand voor akkerbouw te hoog. De percelen

Zowel de graven van Holland als de bisschop van Utrecht

waren ten slotte alleen nog bruikbaar voor veeteelt. Maar

gaven de grond vrij voor ontginning, die, eenmaal in gang

ook daarmee was het inklinken

gezet, voor een totale gedaanteverwisseling van het land-

molens en later stoom- en elektrische gemalen werden

schap zou zorgen. Pioniers trokken het veengebied in en

ingezet voor een steedsdoelmatiger

groeven talloze parallelle slootjes op korte afstand van

Het oorspronkelijke landschapsbeeld met de rijen knotwil-

elkaar, om de tussenliggende gebieden af te wateren naar

gen, opgaande boomgroepen rond de boerderijen en een-

de kreken. De oorsprong van deze

denkooien en verspreide bosschages met geriefhout is nog

laaglandontginningswij-

ze wordt wel Frankisch genoemd. Op deze wijze ontstond

niet gestopt.

Dijken,

afwatering.

goed bewaard in onder andere de Alblasserwaard en

Panorama op het cultuurlandschap van Westnederland met in het midden het veenweidegebied van het 'Het Groene Hart'. Schilderij:Juliet E.Oldenburger, ,996

67

Vijfheerenlanden. Defiora enfauna vanditcopelandschap,
waaroorspronkelijk veelweidevogels nestelenen dat een
rijkevegetatie kent langs de slootkanten, is ondermeer
vastgelegd in debekende Verkade-albums vanJac.P. Thijsse.
Doordatde steden vanaf de middeleeuwensteeds verder
uitbreidden, nam de energiebehoefte toe. De geriefbosjes,
dievoorzagen inbrand- en timmerhout en dieinhet weidelandschap eenzekerecoulissewerking vervulden verdwenengeleidelijk. Er werd opveel plaatsen dermate ontbost,
dat eronvoldoende brandhoutwasom te stoken. Het oligotrofe(voedselarme) veenwas echter ingedroogde vorm,
alsturf, een goede brandstof. Grondeigenaren lieten zich
leiden doorwinst opkorte termijn engaven opdracht delen
vanhetveenweidegebied afte venen.Vanafongeveer 1530
werd met baggermolensook het dieper gelegen veen
gewonnen. Zo ontstonden de zogenaamde petgaten,die
zich doorwind en afkalvingtot uitgestrekte plassen ontwikkelden. Vooralten zuiden van het IJ werden grote
oppervlakten opdezemaniertot 'onland'gemaakt.Ookde
Nieuwkoopse Plassen, de Reeuwijkse Plassen, de
Westeinder Plassen, deKralingse Plas enhet Naardermeer
zijnontstaanuitveenplassen. Deplassen boden uiteindelijk
alleennog werkgelegenheid aan enkelevissers en rietsnijders endebevolking verarmde ofvertrok uithet gebied.^
Na deontveningen brak eenvolgendefase van ontginning
aan. Om landbouwgrond terugte winnenprobeerde men
de veenplassen, waarvan de bodem uit oude zeeklei
bestond, in te polderen.Veenplassen, waarvandebodem
uitzandbestond waren onrendabelenbovendien technisch
moeilijk droog te malen. Deeerste droogmakerijen1'* daterenuitdezestiendeeeuw, zoalshet Dregmeer (vóór 1542),
het Kerkmeer(1547), het Egmondermeer (1556) en het
Bergermeer(1565). Alleen in de oudste droogmakerijen
werdde slagenverkaveling toegepast, of men vindter percelenvanongelijke grootte.Dewijzevan incultuur brengen kreeg steeds duidelijker het stempel van de
renaissance. Nogaltijdisopplattegronden het verschil in
verkaveling te zien tussen het oude 'Frankische' slagenlandschapmet zijn langepercelen van slechts 30 roeden
breed, die vaakgeen hoek van go gradenmaken met de
hoofdvaart ofrivier, endehaakse'Romeinse' kavels van de
droogmakerijen.
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Het Romeinse systeemvankolonisatie wasnamelijkgebaseerd opdetoepassing van een 'mensuratio'; een maatsysteem van vierkantenloodrecht op een 'cardus' (hartlijn).
Elkblokhad vier gelijke zijden vaneen mijlen werd verdeeldin vier hoevenvan vijfentwintig of acht hoeven van

twaalf hectare. De vlakke, vrijwel ongedetermineerde
bodemvandedroogmakerijleendezichbij uitstek vooreen
mathematische indeling. Eenfraai voorbeeld van een op
Romeinse grondslag verkavelde polder isde Beemster. De
indijking ervanwasechtermindersuccesvol. In1610 vond
een ernstigedijkdoorbraak plaats. Dit gold ook voor het
Naardermeer,dat in de zeventiende eeuw wel driemaal
werddrooggelegd. De windmolens konden hetwaterechter
nietvoorblijven enuiteindelijkzou ditzelfde Naardermeer
heteerste natuurmonument vanNederland worden.
Eengrootaantal voormalige veenplassen is tegenwoordig
opgenomenineenrecreatieve ofparkaanleg, zoals bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen, de Vinkeveense Plassen ende
Kralingse Plas. Het veen-weidelandschap, dat indejaren
zestigenzeventigvandezeeeuwnogonbarmhartig op de
schop werdgenomen, om te veranderen in een 'Engels'
landschap met slingerlijnen, ondervindt inde tegenwoordigeontwerpen voorrecreatiegebieden hetnodige respect. De
omslagvond halverwege dejaren zeventigplaats met de
ontwerpen voor onder andere de Reeuwijkerhouten 't
Twiske. In deRandstad Groenstructuurvormthet veenweidegebiedzowel cultuurlijkals ecologisch een belangrijke
schakel. Binnen nieuwontwikkelde natuur- en recreatiegebieden, zoals bijvoorbeeld Amstelland, Hitland, het
Bentwoudenhet Bieslandse Bos, worden deoude cultuurhistorische en agrarische structuren geïncorporeerd inhet
ontwerp.(Zie aldaar.)
Zo begint,aan het eind van de twintigsteeeuw, het cultuurlijke veenweidegebied zowelontwerp- als beheerstechnisch steeds meerraakvlakken te vertonen met detuin- en
landschapsarchitectuur. Debelevingswaarde voor de wandelaar,fietseren ruiterstrijdt om voorrang met de agrarischerentabiliteit. Op veel plaatsenwordt, doorhet terugbrengen vanopgaand hout,deparkachtige coulissewerking
vandeoudegeriefbosjes hersteld. Boerenfungeren daarbij
als parkwachters. Ditroept herinneringen opaande landschapsstijl, waarinmen, analoogaan de mythologieen
schilderkunst, de illusie wektedat men inArcadië verkeerde, tussenvredig grazendveeen verspreide boomgroepen.
Zo transformeert men voor degestresste stedelingvande
eenentwintigste eeuw het veenweidelandschap in een
afwisselend NieuwHollandsArcadiëmetparkwachtersvermomd als boerofboerin engrazendvee alslevende stoffering.

gelegd om in het bijzonder twee zintuigen te strelen, namelijk het

DE M I D D E L E E U W S E L U S T H O F I N

gezicht en de reuk, zo ingericht dat alles wat veel zorg vraagt

ZUID-NEDERLAND
Vanaf het begin van de veertiende eeuw ontstond ook in
Zuid-Nederland

een grote activiteit in kastelenbouw en

ontwikkelde zich het type van de versterkte vierkante
(woon) toren of grote donjon. Deze wasgelegen binnen een
weermuur met torens en een poorttoren die op hun beurt
weer waren omgeven door een gracht. Een dergelijk kasteelcomplex vinden we bij de kastelen Hoensbroek, Dussen

manente woonhuizen of buitenverblijven in gebruik genomen, bijvoorbeeld kasteel Hoensbroek, kasteel Neubourg
en kasteel Eijsden, die zich in de zeventiende eeuw zouden

Om ons een voorstelling te vormen van de late middeleeuwse siertuinen of lusthoven binnen deze kasteelcomplexen beschikken wij niet over concrete afbeeldingen. Wij
moeten ons baseren, behalve op de middeleeuwse illustraties en schilderijen, op de beschrijvingen van Albertus
Magnus (1193-1280), provinciaal van de dominicanen, bisschop van Regensburg en leraar in Keulen en Parijs. Voor
hem was, naast bestudering van de klassieken, de eigen
waarneming van de natuur van groot belang. Hij verwerkte deze in de vorm van commentaren op de werken van
Aristoteles, die voor hem gold als tweede autoriteit naast

wortels uitgraaft, de grond vlak maakt en daarna overgiet met
kokend water, opdat de in de grond overgebleven wortels en
zaden verbrand worden en beslist niet meer ontkiemen kunnen;

deze graszoden moeten met brede, houten hamers stevig vastgeklopt worden en daarna met de voeten in de grond gestampt worden, totdat er van het gras niets meer te zien is; dan komen heel

sept i m u s
si Ivest rit ate

de
in

mutât
domesti

vlakte als met een groen doek zullen bedekken.
Men moet er op toezien dat het grasveld zo groot

[Crescentiis

voegt voor ons een maat ter vergelijking toe: ... en wel zo
van maat dat zij groot genoeg is voor hen die in die tuin
moeten

staan...]

is dat na het vierkante grasveld, in het rond

allerlei aromatische kruiden geplant kunnen worden zoals wijnruit, salvia en basilicum en allerlei soorten bloemen, zoals viool,
akelei, lelie, roos, blauwe iris en dergelijke; temidden van deze
kruiden en het gras moet in het vierkante grasveld een verhoogd
stukje gras zijn, met lieflijke bloemen erop, zodanig gemaakt dat
men er op kan zitten,waarop de zintuigen zich kunnen verkwikken
en waarop men heerlijk kan uitrusten.

de goddelijke openbaring. In zijn werk De veget ab i-

pi ant a e ex

grond. Men moet dus een plaats, waar men een lusttuin aanlegt,
ontdoen van oude wortels en dat kan alleen maar als men alle

langzaamaan haarfijne grassprietjes te voorschijn, die de opper-

ontwikkelen als lustsloten.

liber

en niet te lang gras; dat kan echter alleen groeien op arme, vaste

en vervolgens belegt men het hele stuk met een fijn soort gras, en

en Well. Na 1500 werden kastelen ook als min of meerper-

libus,

wordt weggelaten. Niets schenkt het oog meer genoegen dan fijn

i one

Ook moeten aan de zonkant in het gras bomen geplant of klim-

ca-

planten omhooggeleid worden, waarvan het loof het gras enigs-

tion em, geeft hij zijn mening over de eisen die aan een

zins beschermen zal met aangename, verfrissende schaduw. Van

groene lusttuin gesteld moeten worden. In Traktaat I,

deze bomen verwacht men dan ook eerder schaduw dan vruchten

hoofdstuk 14 De

en daarom laat men spitwerk en bemesting achterwege omdat dat

plantation!

bus

vi rida ri o-

ru m schrijft hij over de indeling van de lusthof of viridari-

schade zou doen aan het gras. Er moet ook op gelet worden dat

um; eengroene siertuin en bomentuin, waarvan de inrich-

de bomen niet te dicht opeen staan en dat er teveel bomen zijn,

ting

afweek

van

landbouwgronden.

de

overige

cultuurtuinen

In 1305 nam de Italiaan

Crescentiis in zijn boek In commodorum
um ...

en
Petrus
rurali-

(gedrukt 1471) de tekst van Albertus over (Liber 8,

Caput I), doch met enige wijzigingen, die de inhoud begrijpelijker maken. In de hieronder opgenomen vertaling van
de tekst van Albertus zijn de wijzigingen van Crescentiis
verwerkt.

Endan zijn er ook nog stukken land die minder dienen voor het
nutendevruchtopbrengst, maardiezijn ingericht voor hetgenot,
dieniet bewerkt hoevenendaarom niettot bovengenoemdebehoren: dit zijn plaatsen die viridantia ofviridaria, groene lusttuinen
genoemdworden. Dezetuinen nuworden,omdat zijwordenaan-

Paradiesgaertlein. Schilderij: Frankfurter Meister, ca. 1420

want het wegnemen van de wind kan de gezondheid schaden. De

steen, naar het midden worden geleid,want de zuiverheid daarvan

lusttuin moet dus frisse lucht en schaduw hebben.

is zeer opwekkend. Naar het noorden en naar het oosten moet de

Verder moet er nog op gelet worden dat het geen bittere bomen

tuin open zijn vanwege de gezondheid en de zuiverheid van de

zijn waarvan de schaduw ziektes veroorzaakt, zoals de noot doet

wind uit die richtingen. Voor de winden uit de tegenovergestelde

en ook enkele andere. Het moeten daarentegen lieflijke bomen

richtingen echter, het zuiden en het westen, moet de tuin gesloten

zijn die welriekende bloesems dragen en aangename schaduw

zijn vanwege de turbulentie en de onzuiverheid van die winden;

werpen, zoals druif, peer, appel,granaatappel, laurier en cipres en

want ook al belemmert de noordenwind vruchtvorming, hij houdt

dergelijke.

de geest daarentegen op wonderbaarlijke wijze helder en de licha-

Behalve gras moet er zijn een grote verscheidenheid aan genees-

melijke gezondheid intact, want aangenaam verpozen is wat men

krachtige en welriekende kruiden, die niet alleen door de geur aan-

zoekt in een groene lusttuin, en geen fruit. [Vertaling A. Goudsmit-

genaam zijn voor de reuk, maar waarvan ook de bloemen door

Sueters.J

hun verscheidenheid het oog strelen, en zij moeten door hun veelvormigheid de aandacht van de beschouwers trekken, en temid-

Vanaf de dertiende eeuw hebben Zeeland,

den van deze planten moet op verschillende plaatsen wijnruit toe-

en Limburg dergelijke tuinen zeker gekend, bijvoorbeeld bij

Noord-Brabant

gepast worden vanwege de mooie kleur groen en omdat de plant

de kastelen Haamstede, Westhove, Helmond,

door haar bittere lucht schadelijke dieren verjaagt. In het midden

Heeswijk, Dussen, Gemert, Umbricht,

Maurick,

Neubourg, Oud-

van het grasveld moet geen enkele boom staan, maar deze vlakte

Erenstein, Wittern,

moet juist kunnen profiteren van de open, onbedorven lucht, die

Schaben. Deze tuinen moeten gelegen hebben binnen de

Eijsden, Horn, Well, Genhoes en

immers veel gezonder is;ook zouden dan spinnenwebben, die van

weermuur van het kasteelcomplex, tussen de versterkte

tak naar tak hangen in het gelaat van de voorbijgangers terecht-

woning en de muur of op de voorburcht.

komen als men bomen in het midden van het gras zou planten.

Welke planten in deze tuinen bloeiden is onder andere te

Als het enigszins mogelijk is moetzuiverbronwater, opgevangen in

zien op schilderijen van middeleeuwse lusttuinen, dikwijls
met de maagd Maria gezeten op eenzodenbank, omringd
door zeer gedetailleerd weergegeven planten, zoals rozen,
akeleien, irissen en violen. Deze afbeeldingen hadden in de
eerste plaats een religieuze symbolische betekenis en zijn
niet als een realistische weergave van eenbestaande tuin te
beschouwen. De planten die Maria omringen, de zogenaamde

Madonnaplanten,

symboliseren

bekend zijn uit de verhalen van de Legenda

deugden die
aurea,

een samenvatting van alle bekende legenden uit de middeleeuwen, opgesteld doorjacobus de Voragine in dedertiende eeuw. Ook Albertus vermeldt, naast aromatische
kruiden, gekweekte sierbloemen die tevens als Madonnaplant betekenis hebben. Delen van dezeplanten, zoals wortels, stengels en bladeren hadden ook een medicinale betekenis, die gecombineerd met de middeleeuwse kleuren- en
getallensymboliek medebepalend is geweest voor de symboolfunctie van dezeplanten. Deze medicinale betekenis is
overgeleverd door de eerste gedrukte kruidenboeken, bijvoorbeeld de H ort us sanitat

is uit 1485.Het is aan-

nemelijk dat het gedachtegoed van de laat-middeleeuwse
Vlaamse en Duitse schilders dezelfde was als in ZuidNederland. We mogen daarom veronderstellen dat de
zogenaamde Madonnaplanten hoog in aanzien stonden in
de Zuidelijke Nederlanden en dat zij in de lusthoven van
Het vastkloppen van de graszoden, uit: P. Crescentiis: In commodorum
70

ruralium... ,1471

die dagen een belangrijke beeldbepalende rol speelden.

FRANS CLASSICISTISCHE

INVLOEDEN

wijs werken de uitbreiding van Leeuwarden en de kosten

O P H E T F R I E S E O R A N J E W O U D EN

die daarmee gepaard gaan de vertragingen op Oranjewoud

H EREMA-STATE

in de hand en is er op een bepaald moment niet zozeer

Een van de vroegst bekende noordelijke barokuitingen is te

meer behoefte aan eenfraai paleis als wel aan een grote

vinden

tuin vergelijkbaar met die van Zeist en Het Loo.

in de versieringen

van de poort

van het

Landschapshuis in Leeuwarden (thans voor het park van

Ontwerptekeningen van detuin zijn, in tegenstelling tot die

Martena-state te Cornjum) uit 1620. Maar ook veel states,

van enkele plafonds, niet bewaard gebleven. Op een situ-

zoals Croot Haersma te Oudega en vooral Lauta te Wier,

atiekaart uit 1813, gemaakt nadat het gedeeltelijk voltooi-

hadden in de eerste helft van de zeventiende eeuw al pilas-

de slot op afbraak was verkocht, zijn de hoofdstructuren

tergevels in late renaissancestijl met barokelementen. Het

van het tuinontwerp nog wel te zien, hoewel deze dan al

nog altijd bestaande Crack-state in Heerenveen werd in

gemoderniseerd zijn en ingevuld volgens de vroege land-

1647, vermoedelijk naar ontwerp van de Amsterdamse

schapsstijl.

architect Willem de Keyser, gebouwd in baksteen met volle
barokversieringen en daarna volgden Jongestal-state in
Hallum en Meerestein te Wijckel.
Als Daniel Marot, de zoon van de Franse graveur en

De hoofdtuin heeft de zo kenmerkende

halfcirkelvormi-

ge afsluiting, waarna de aanleg overgaat in een zichtkanaal. Deze tuin is omsloten door terrassen met uitzicht op
parterres van gesnoeide loofwerken. Lange, met linden

architect Jean Marot in 1685 om godsdienstredenen naar

beplante, allées vormen het bindende element tussen de

Nederland

verschillende tuinonderdelen. Naast deze Franse hoofdken-

vlucht, heeft de barok dus niet alleen in

Frankrijk al een belangrijke bloeiperiode achter de rug; ook

merken bevat de tuin typerend Nederlandse elementen

in Friesland is men er mee bekend, zij het als een architec-

zoals de haast verplichte oranjerieverzameling

tonisch ingetogen, noordelijk-classicistische variant. Mede

men zijn oranjegezindheid toonde, een slangemuur voor

door defaam van zijn vader en de ambities van Willem III

leifruit als onderdeel van de siertuin en loden tuinbeelden.

om de Franse koning naar de kroon te steken, geniet Marot

Het isde vraag of Marot hier de hand in heeft gehad of dat

waarmee

al spoedig de eer interieurs voor paleizen en bijbehorende

deze onderdelen meer naar het inzicht van de opdracht-

tuinen voorde koning enzijn vrouw Mary in Nederland, en

geefster zijn aangebracht.

later Engeland, te mogen ontwerpen.

Een andere grote Friese aanleg uit die tijd is die van

Tussen 1703 en 1707 is Marot betrokken bij de plannen

Herema-state in Joure. Of defamilie Vegelin van Claer-

voor een lustslot in barokstijl met bijbehorende tuinen in

bergen die op Heremp-state woonde aangestoken is door

het Friese Oranjewoud. Bij de verspreiding van nieuwe cul-

de plannen voor Oranjewoud, of dat zij door heel andere

tuurinvloeden in Friesland, zoals de Frans classicistische

voorbeelden werden geïnspireerd, is moeilijk te bepalen.

tuinstijl, is de aanwezigheid van het stadhouderlijke hof in

Vanaf 1686 laat Hessel Vegelin van Claerbergen op de

Leeuwarden - al vanaf 1580 werd Friesland bestuurd door

plaats van een oude stins een nieuw huis bouwen met sier-

stadhouders afkomstig uit het Huis Nassau-Dietz - duide-

tuinen, waarin onder meer een opgeworpen berg. Vanaf

lijk merkbaar. Oranjewoud is op dat moment in het bezit

7776 worden ingrijpende verbouwingen verricht. Het interi-

van de weduwe van de overleden Friese stadhouder

eur krijgt stucwerk in Lodewijk XIV stijl en de tuinen wor-

Hendrik Casimir, Henriette Amalia van Anhalt-Dessau.

den uitgebreid tot een grootse, zij het wat onsamenhan-

Het lustslot zal nooit worden afgebouwd en is later ge-

gende aanleg met waterpartijen waaronder een kanaal dat

sloopt, maar de tuinen ontwikkelen zich tot een complete

niet op de asvan het huis ligt. Degestileerde berg opzij van

Frans classicistische aanleg, die in 1747 door Marie Louise

het huis wordt versierd met decoratieve perken en laag-

van Hessen Kassei, weduwe vanjohan Willem Friso, wordt

geënte, gesnoeide (vermoedelijk fruit-)boompjes.

voltooid.

randen staan leimuren voor leifruit. Op de top staat een

Langs de

Voor het interieur van het slot ontwerpt Marot het stuc-

belvédère; een uitzichttorentje van latwerk. De aanleg mist

werk, waarvan nog enigszins een indruk is te vormen aan

de duidelijke Frans classicistische structuur met de as op

de hand van eveneensdoor hem ontworpen stucwerk voor

het midden van het huis en de halfronde afsluiting, maar

het slot Oranienstein te Dietz, dat ook in het bezit is van

heeft met zijn lange lanen en in de decoraties wel Franse

Amalia van Anhalt-Dessau. Ook bij de verbouwing van het

invloeden gekend. Achter de berg zien wij een cirkel van-

hof in Leeuwarden wordt Marot ingeschakeld. Mogelijker-

waaruit straalsgewijs een groot aantal paden loopt. Dit

patroonzouopeen sterrebos kunnenwijzen,maar de per-

werking waarschijnlijk, zoalsgebruikelijk, ietwat overdre-

ken zijn tekleinvooreen beplantingmet hakhout. Typisch

ven.Anderevoorbeelden vannoordelijke tuinen in die tijd

Nederlandsis ook hier weerde combinatie van sier- en

zijn: Stania-state teOentsjerk (Oenkerk), waarvoorJohann

nutstuin met leifruit, in dit gevalgelegen op deberg. Het

Hermann Knoop rondhetmiddenvandeachttiende eeuw

geheel blijft weliswaartot 1848behouden, maaris evenmin

ontwerpen maakte, evenals voor de Prinsentuin en

als de barokaanleg op Oranjewoud bewaard gebleven.

MarienburgteLeeuwarden. Vandeaanleg opNienoord te

Deze tuin i's welgoedgedocumenteerddoormiddelvan een

Leek, is nogeen schelpengrot bewaardgebleven envoorhet

aantalfraaie kaartenengezichten in detuin. Bij het vor-

toenmalige Groot Terhornete Beetgum maakte Marot

men van eenindruk van een noordelijkeaanleg indeze

eveneens ontwerpen. Verderhad de Fraeylemaborg een

periode en de wijze waarop de adelzichdaarbeweegt, spre-

aanleg in Frans classicistische stijl waarvan de ontwerper

kendergelijke afbeeldingen vaak meertot de verbeelding,

onbekend is.

daneen beschrijving, ali's opde tekeningde perspectivische

Oranjewoud, Oranjewoud. Situatiekaart: C. Boling, 1813. Hierop zijn de Frans classicistische structuren nog goed zichtbaar.
De overtuin en de hoftuin zijn hier al ingevuld in vroege landschapsstijl. Het huis is afgebroken

n

Herema-state, Joure. Zicht op de lange waterpartij naast het huis en de berg met belvédèn
Tekening, achttiende eeuw

Rond 1628lietenJoan Huydecoper, dezoon vanJ.J. Bal,

H E T F R A N S C L A S S I C I S M E EN
DE T U I N E N V A N DE U T R E C H T S E

een handelaar in huiden, en zijn zwager Pieter Belten erde

VECHTSTREEK

eerste buitenplaatsen

bouwen, namelijk Coudestein en

In de provincie Utrecht kwam in de zeventiende eeuw de

Huis ten Bosch in Maarssen. Hiermee begon een tijdperk

Frans classicistische invloed op de tuinarchitectuur

waarin kooplieden, ondernemers en bestuurders, onder

vooral

tot bloei in de Vechtstreek. Door handel rijk geworden ste-

meer door middel van hun tuinarchitectuur,

delingen wilden, net als de oude adel, 'szomers een domi-

tegen elkaar opboden. Deze nieuwe bewoners, van wie het

cilie op het platteland

merendeel niet in de Vechtstreek was geboren en getogen,

hebben en in het

bijzonder

in rijkdom

Amsterdammers kochten gronden langs de Vecht en langs

behoorden, in tegenstelling tot de bewoners langs de Lang-

andere riviertjes en vaarten, zoals deAmstel, deAngstel, het

broekerwetering, doorgaans niet tot de oude adel, maar tot

V/ijkermeer en in de droogmakerijen, als belegging en om er

de nieuwe welgestelden.

van het buitenleven te genieten.

Wanneer we polderkaarten van het Vechtgebied bestuderen, bijvoorbeeld de Nieuwe Kaart van Mynden ende
Loosdrecht (1734) of de Nieuwe Kaert van Loenen (ca. 1733),
valt het op, dat er in de loop van dezeventiende eeuw weliswaar vele buitenplaatsen langs de Vecht werden gesticht,
maar dat hiervan slechts enkele over een echt grote oppervlakte beschikten. Uitzonderingen

waren

Over-Holland,

Ouderhoek en Wallenstein. Hoewel de Frans classicistische
invloed op de tuinen van de Vechtstreek na 1680 onmiskenbaar was, temeer daar kooplieden zoals

bijvoorbeeld

T. Boendermaker van Boom en Boschde Zuideuropese cultuur kenden vanwege de handel met de landen rond de
Middellandse Zee, had niet elk terrein de benodigde diepte
voor een Frans classicistische aanleg langs een lange symmetrie-as, zoals op Slot Zeist en Heemstede werd aangelegd. Wel zijn de meeste terreinen langgerekt van vorm; zij
passen in een of meer voormalige landbouwkavels. Het
oude slotenpatroon van het gebied blijkt dikwijls van doorslaggevende bepaling te zijn voor de inrichting van het terrein, zoals bijvoorbeeld duidelijk tezien isaan de tuinen van
Gunterstein in Breukelen, die gedeeltelijk een driehoeksvorm vertonen. Zij zijn aangelegd langs en evenwijdig aan
DeVecht. Gravure: D. Stoopendaal uit: De Zegepraalende Vecht, 1719

Langs de sterk slingerende Vecht, die van de stad Utrecht
via allerlei kleine nederzettingen liep tot Muiden, waar hij in
de Zuiderzee uitmondde, lagen voordien voornamelijk landbouwgronden met op de oeverwallen een aantal versterkte
huizen, zoals Zuylen, Gunterstein en Nijenrode, die in de
dertiende en veertiende eeuw waren gesticht. Het Muiderslot was echter in de loop van degeschiedenis steedsin handen van de Hollanders gebleven, waardoor hun strategische
invloed in dit gebied in feite groter was dan die van de
Utrechtenaren.

De overige bebouwing langs de rivier

bestond uit eenvoudige boerenhofiteden met bijgebouwen,
waarbij een samenstelsel van moestuinen en boomgaarden
was aangelegd.

het middeleeuwse slagenpatroon van de polder en doordat
de kavelsloten ter hoogte van Gunterstein niet loodrecht op
de Vecht zijn georiënteerd, bleef er voor de siertuin nabij het
huis slechts een driehoek over. Achter de siertuin van
Gunterstein lagen moestuinen en boomgaarden en nog
weer een driehoekige tuin met een rond bassin en drie
kunstmatige bergjes, waarop twee paviljoens en een obelisk
stonden. Zodoende was Gunterstein een van de vele FransNederlandse symbioses, waarbij wel alle elementen van de
Fransclassicistischetuinarchitectuur aanwezig waren, maar
waarvan de structuur in beginsel al werd bepaald in de ontginningsfase van het terrein. Andere buitenplaatsen langsde
Vecht, die voornamelijk in de eerstehelft van de achttiende
eeuw werden aangelegd, waarbij de Frans classicistische
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eendeelvanhun inde moestuinengeteelde produkten op
de Amsterdamsemarkt en soms waseraan de rivier een
industriegevestigd zoals een pottenbakkerijof zoalsbij
Zijdebalen, eendoor waterkracht aangedreven zijderederij.
Opmerkelijkis, dat van veel tuinen de ontwerper niet
bekendis. We kennenalleenDaniel Marotals ontwerper
van Wallenstein en Ouderhoek,Simon Schijnvoetalsde
tuinarchitect vanPetersburg enmen vermoedt dat Adriaan
Dorstmanverantwoordelijk is voor zowel de bouw als de
aanleg vanCunterstein. Het ismogelijk, datzichonder de
eigenaars een aantal amateurtuinontwerpers bevond, die
naareigen inzichtenen met behulpvan voorbeeldboeken,
zelfhun tuinenvorm gaven.

Plattegrond Cunterstein. Gravure uit:Veues de Cunterstein, ca. 1775

Veue Cénéralle du Chasteau de Cunterstein et Dépendances.
Gravure: Willem Swidde, ongedateerd
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invloed duidelijk waarneembaar is,zijn de geheel verdwenenbuitenplaatsen: Huis terMeerbij Maarssen, Zijdebalen
bij Utrechten Petersburg bij Nederhorst Den Berg. Deze
laatstehadeenplattegrond indevormvaneen ongelijkzijdige driehoek. De basis vandedriehoek liep evenwijdigaan
de Vecht en éénvandezijdenliep evenwijdig aande lengterichting van de middeleeuwse kavels.Uithet recentelijk
herontdekteontwerpvan Simon Schijnvoet blijkthoe ook
hijopingenieuze wijze gebruik gemaakt heefivande landschappelijke gegevens.
Specifiek voorde tuinen aan de Vechtwarendetuintheaters endevele tuinkoepels enprielen. Menbeoefendeer
meer dan elders in het land de kunst van de vormsnoei,
zowel in buxus (arstopiaria),als de vormsnoei van hoge
hagenenvanzeldzamefruitbomen, dievaaktotde pronkstukken van de tuin behoorden. De buitens warenniet
alleen eenluxe ofeen belegging; dekooplieden brachten ook

Toen derijkdom van deAmsterdamse kooplieden terugliep,
raakten veel tuineninde Vechtstreek inverval. De meeste,
Over-Holland als eenvandeeerste, werden omgevormd in
de landschapsstijl dieinde tweedehelftvande achttiende
eeuw in de mode kwam. Hiermee ging een uniekstuk
Nederlandse tuinarchitectuur verloren. De vloeiende belijningen van het Arcadische landschapsideaal pastenveel
minderin het rechtlijnige, vlakke polderlandschap, dande
classicistische tuinstijl. Daarbij kwam dat de naaldbomen
diebij dezestijl hoorden, slecht wilden gedijen opde vochtigegronden. De hogezandgronden methunheuvelsen vergezichtenwaren hiertoe beter geschikt en rijke burgers verkozen vanaf het begin van de negentiende eeuw de
Utrechtse Heuvelrug enhetGooi voorhunbuitens. Hieren
daarherinnert eenbewaarde tuinkoepel aanhetwater nog
aan de oude luistervan de Vecht, zoals die bewaard is
gebleven in de gravuresvan De
Zegepraaiende
Vecht, doorD.Stoopendaal enA.deLeth uit 1719.

DeVecht met rechts Vijverhof. Gravure: D.Stoopendaal uit:
De Zegepraalende Vecht, 1719

FRANS C L A S S I C I S T I S C H E

TUINEN

van het huis een lange zichtas geprojecteerd, met aan

IN G E L D E R L A N D

weerszijden besloten compartimenten

met bosketten en

In Gelderland begint de periode van de Frans classicistische

bassins. Ook op het, overigens streng omsingelde, kasteel

tuinstijl eigenlijk met de vergroting van de tuinen van Het

Middachten werd rond 1700 een centrale zichtas gescha-

Loo (vanaf 7689). De eerste aanleg tot aan de Midden-

pen, die ook buiten de tuinen werd voortgezet. Waar in de

dwarslaan was vanaf het hegin in 1684 eigenlijk al ouder-

Vechtstreek de middeleeuwse weteringen en de geringe

wets en vertoonde nog niet de lange as, die zo kenmerkend

kaveldiepte vaak eenbelemmerend gegeven waren, stonden

is voor tuinen die werden ontworpen onder invloed van de

in Gelderland de oude kasteelomgrachtingen en het heuvel-

tuinen van Vaux-le-Vicomte en Versailles, maar toen de

achtige landschap een echte Frans classicistische aanleg

aanleg vergroot werd, isdezelange asvan symmetrie alsnog

vaak in de weg. Zo leenden bijvoorbeeld De Cannenburg,

tot stand gekomen. Onder leiding van superintendant Hans

Rosendael en Zypendaal zich door hun reeds bestaande

Willem Bentinck, die eenintieme vriend van Willem III was,

infrastructuur of heuvelachtige ligging hier minder voor. Het

werkten hier verschillende ontwerpers samen. Bentinck zelf

geaccidenteerde terrein van Rosendael werd desalniettemin

bemoeide zich waarschijnlijk met de waterwerken en stelde,

omstreeks 1722,in de tijd van de eigenaar Lubbert Adolf

samen met de kunstenaar Romeyn de Hooghe, het icono-

Torek,vernieuwd en verfraaid met medewerking van Daniel

grafische programma

van de beeldhouwwerken

samen.

Jacob Roman, dearchitect van het gebouw, hield zich onder

Marot. Torek liet, mede genoodzaakt door de ingewikkelde
waterhuishouding

van het terrein, hierbij de bestaande

meer bezigmet derelatie van dearchitectuur tot de
plattegrond van de tuin en Daniel Marot verzorgde
de decoraties en depatronen van de parterres.
De tuinen van De Voorst en Middachten volgden niet lang hierna in dezelfde stijl. De overeenkomsten in aanleg tussendetuinen van Paleis Het
Loo en die van De Voorst zijn overduidelijk. In
beide tuinen ligt het huis midden op de lengte-as
en achter het huis liggen langs deze as de tuinen
symmetrisch gerangschikt. De deeltuinen bestaan
uit centrale parterres de broderie en opzij daarvan
liggen grasparterres. Op de middenas liggen bassins met hoog spuitende fonteinen. De as wordt
ter beëindiging van het siertuingedeelte met een
halve cirkelvorm (exedra) afgesloten, maar daarachter visueel tot aan de horizon doorgezet.
Achter de bouwhuizen liggen zijtuinen, die hetzij
gesierdzijn met oranjerieplanten in potten, of zijn
ingedeeld in verschillende kabinetten. Deze kabinetten vormen de stilistische tegenpool van de
zichtas: zij zorgen voor beslotenheid en intimiteit
tegenover degesuggereerdeoneindigheid. Doordat
op De Voorst de dwarslaan ontbrak, was deperspectivische werking van de as hier zelfs nogsterker, dan op Het Loo.
De vondst van het perspectief vindt men ook
elders in Gelderland op buitenplaatsen toegepast,
zij het niet zo groots als op Het Loo en De Voorst.
Op Huis Ampsen te Lochern werd aan het begin
van de achttiende eeuw loodrecht op devoorgevel

Paleis Het Loo, Apeldoorn. Foto: 1984
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hoofdstructuren grotendeels in tact. Marot droeg bij aan

In de eerste helft van de achttiende eeuw ging de sym-

een Franse invulling met nieuwe gedecoreerde parterres,

metrische opzet van de tuinen een ondergeschikter rolspe-

grotwerken, fonteinen en cascades met beeldhouwwerken

len. Als wandelaar raakte men kennelijk uitgekeken op de

als de stroomgoden IJssel en Rijn, de nog bestaande schel-

voorspelbaarheid van dergelijke ontwerpen, die men in de

pengalerij met watertrap, de bedriegertjes, de theekoepel en

loop der tijd door diagonale zichtassen en grillige geometri-

een niet meer bestaand spiraalvormig doolhof. Hoewel er

sche patronen van paden binnen de oude laanstructuren

op Rosendael dus geen asvan symmetrie lag, zijn dedeco-

gevarieerder en afwisselender ging maken. Ook verschenen

raties en de elementen van vermaak wel typerend voor de

er asymmetrisch van de as besloten deeltuinen en bosket-

Fransclassicistischestijl. Dedoolhof was bijna letterlijk over-

ten. Het ontwerp vanJacob Marot voor Rhederoord (1743)

genomen uit het tuintheoretische traktaat La

is hier eengoed voorbeeld van. Het huis ligt in het hart van

et la Pratique

du Jardinage

Theorie

vanA.J. Dezallier

een assenkruisvormig lanenstelsel, vanwaaruit diverse dia-

d'Argenville uit 1709. D'Argenville propageerde, hoewel hij

gonale zichtlijnen zijn geprojecteerd, die de oorspronkelijke

voorstander van de symmetrische tuinindeling was, tevens

symmetrische indeling gevarieerder en daardoor minder

het toepassen van zoveel mogelijk natuurlijke gegevens in

nadrukkelijk maken. De hakhoutbossen in dit ontwerp ver-

het tuinontwerp, zoals hagen, oude bomen,

tonen de eerstegrillig verlopende wandelpaden, die we kun-

waterpartijen

en lanen.

nen beschouwen als voorloper van de landschapsstijl

r

- De generale tuut met Je Stadt Lochern-,Je £/è,en..
~4lme in.'t verschiet-.
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De Voorst, Eefde. Gravure uit: P. Schenk, Delineatio domus recreatricis, ca. 1700.
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en 1:4,terwijl hij bovendien de meetkundige verhoudingen

TISCHE

V.V2en 1:1/3vermeldde. De Italiaanse renaissance-bouw-

TUINARCHITECTUUR

De klassieken hechtten, zoals wij onder meer weten uit de

meester Palladio (1508-1580) nam in zijn boek I

boeken De

tr o lib ri

Architectura

(ca. 25 v.C.) van de

dell'

architettura

auat-

(1570) op zijn

Romeinse bouwmeester Vitruvius, aan het woord symme-

beurt weer de verhoudingen van Alberti over, en paste ook

trie een andere betekenis dan wij doen. Voor hen was sym-

andere verhoudingen toe, namelijk 3:5 (de grote sext); 4:5

metrie de harmonie tussen verschillende delen van een

en 5:6 (de grote en kleine terts). De architect Scamozzi

bouwwerk en de harmonie tussen deze verschillende delen

(1552-1616) ten slotte bracht alle kennis over de harmoni-

en het gehele bouwwerk; alles gebaseerd op een gemeen-

sche muzikale verhoudingen samen in zijn boek

Idea

schappelijke basismaat, de zogenaamde modulus. Vitru-

dell'

Neder-

vius beschouwde architectuur als afspiegeling van de mens

landse architecten zoalsJacob van Campen, Pieter Post en

en hij memoreerde dat de afbeelding van de menselijke

Philip Vingboons namen deze theorieën, die in 1640 in het

figuur zowel in een vierkant

BH

universale.

Nederlands verschenen, op hun beurt weerover.

als in een cirkel past. De

Niet alleen in de bouwkunst vormden maten en verhou-

maten van duim,

dingen een samenhangend systeem, maar tevens lagen zij

palm,

voet en el werden door hem

ten grondslag aan de 'ideale'

als natuurlijke

Ook heren-eigenaars, zoals de muziek- en kunstkenner

basismaten

tuinarchitectuur.

beschouwd in een sluitend

Constantijn Huygens waren zich er van bewust dat pas

stelsel van

door het aanbrengen van eenmathematisch fundament de

Leonardo

nf-nr^yj

architettura

verhoudingen.
da Vinci

zou

ambachtelijke kunst tot dezogenaamde 'artes liberales', de

rond 1492van de menselij-

vrije kunsten werd verheven; dat wil zeggen een van de kun-

kefiguur in een vierkant en

sten waarmee een vrij man in de oudheid zich kon bezig-

een cirkel, een

houden zonder zijn status te verliezen en gedegradeerd te

tekening

worden tot ambachtsman.

maken.
Vitruvius'

mathematiek

In de oudheid bestond het

quadrivium van deze 'vrije', mathematische

kunsten uit

was deels gebaseerd op de theorieën van de wiskundige

vier disciplines, namelijk de getallenleer, de meetkunde, de

Pythagoras (ca. 575 v.C- na 500 v.C), die al vijf eeuwen

astronomie en de muziek, terwijl schilderkunst, beeld-

eerder had ontdekt dat getallenverhoudingen in de muziek

houwkunst en bouwkunst als ambachtelijke kunsten wer-

een belangrijke rol spelen. Welluidende samenklanken of

den beschouwd. Zo konden ook 'amateurs', zolang zij

intervallen kunnen worden uitgedrukt in verhoudingen tus-

maar over de mathematische klassieke kennis beschikten,

sen de kleine hele getallen, de reeks 1:2:3:4. Pythagoras

ertoe overgaan zelf hun tuinen te ontwerpen, zonder daar-

toonde aan dat wanneer men een snaar in het midden

bij hun status te hoeven verliezen.

vasthoudt en vervolgens de helft aanstrijkt, een octaaf van

Sommige in dit boek beschreven voorbeelden doen ver-

degrondtoon wordt gehoord. Zo geeft tweederde snaar een

moeden dat de ontwerpen van Hollands classicistische tui-

kwint ten gehore en drievierde een kwart.

nen en Frans classicistische tuinen zowel volgens muzikale

Vitruvius beveelt aan om in de bouwkunst de rekenkundige

verhoudingen als volgens de oudere meetkundige verhou-

verhoudingen 1:1(prime), 1:2 (octaaf), 2:3 (kwint), 3:4

dingen uitgezet zijn. De verdwenen tuinen bij de voorma-

(kwart), en 3:5 (grote sext) te gebruiken. De meetkundige

lige huizen van Frederik Hendrik vormen eenfraai voor-

verhouding 1V2 (gevormd door dezijde van eenzuiver vier-

beeld van het eerste. In 1621begon Frederik Hendrik met

kant en de diagonaal van dit vierkant) noemt hij niet,

de bouw van paleis Honselersdijk, omgeven door een com-

maar paste hij wel toe, zoals blijkt uit zijn plattegronden.

plex van tuinen, binnen een rechthoekig

In de architectuur van de renaissance werden de klassieke

Aan beide zijden van het huis lagen deeltuinen. De diepte

getallenverhoudingen opnieuw belangrijk. Zo baseerde de

van deze tuinen isgelijk aan de diepte van de ovaalvormi-

Italiaanse vroeg-renaissancistische bouwkundige

ge boomgaarden, en ook gelijk aan de diepte van de daar-

Alberti

grachtenstelsel.

(1404-1472)zich op Vitruvius en nam hij ook de verhoudin-

opvolgende rechthoekige moestuin. Het totale complex

gen van Pythagoras over in zijn boek De

wordt door een middenas in twee gelijke delen verdeeld en

catoria.

re

a edifi

•

Hij vulde ze aan met de grote intervallen 1:3

deze helften zijn ieder weer te verdelen in drie gelijke recht-
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hoeken. Hettotaleachtertuincomplex wordtgevormddoor

Hetzelfde geldt voorhetpaleisHuis ten Bosch, dat Pieter

eenvierkant,gemetentussen het hart vandegrachten en

Postvanaf1647 voorFrederik Hendrik bouwde.(Zieplat-

deeerste ende laatstedwarsiaan. Deafstandvan de voor-

tegrond p. 22.)

gevel tot aanderand vanhet half cirkelvormige voorplein

De tuinen werdengevormd door vier centrale vierkante

is verkregen door de halvebreedtevan de tuin (gemeten

parterres, diesamen een grootvierkantvormden, dat even

vanaf het hart van degracht) om te cirkelenvanuit het

breed wasalsdeachtergevel van hetpaleis,inclusiefaan

midden van de voorgevel. De breedtevan dezijtuinen is

beide zijdenéén zijtuin. Debreedte vandezijtuinennaast

gelijk aan dehalvebreedte vandeachter-deeltuinen. Het

het paleis werd bepaald via de /2-verhouding (doorhet

totaal lijkt nu opgebouwd tezijn volgens de pythagorische

omcirkelen van de diagonaal van het grote middenvier-

harmonische muzikale verhoudingen 1:1 (prime); 1:2

kant). Deaanbeide zijkantengelegen moestuincomplexen

(octaaf); 1:3 (duodecime) en 2:3 (kwint). De uitleg van

achter het paleiszijn zogesitueerd dat breedte en lengte

Honselersdijkzoudantot standgebrachtzijnonderinvloed

van hettotaleachterterrein zichverhouden alszesmaal 2:3

vandeaanbevelingen vooreen 'ideale'villa van Alberti.

(dekwint). Dedieptevanhetvoorterrein tenopzichte van

Huis TerNieuwburg werdin 1630 door Frederik Hendrik

het achterterrein is 3:4 (de kwart). De modulus wordt

gesticht.Detuinendieachterdit paleis werden aangelegd,

waarschijnlijk gevormddoordebreedte vande middenpar-

liggenbinnen eengrachtenstelsel en zijn uitgezetbinnen

tij vande achtergevel.

een vierkant,waarvande zijdengelijkvallenmetde dwars-

Ook ophetzeventiende-eeuwse Hof te Bergen enHofwijk

iaan achter het huis, de twee loodrecht hierop staande

kan men dezeharmonischemuzikale verhoudingen toe-

buitenlanen binnen de hagenen de dwarsiaanachterde

passen; goede achttiende-eeuwse voorbeelden zijn

beide vis- eneendenvijvers. Dit vierkantwerdopgedeeld in

Beeckesteijn en het verdwenen Petersburg aan de Vecht,

negen kleinere vierkanten, gescheiden door paden.

waarvan eentekening bewaard is gebleven,waarbijook

Hierdoorgaandeharmonische verhoudingen v.2 (octaaf);

eenmuziekbalk isafgebeeld. VoorandereHollandsetui-

1:3 (duodecime)en2:2 (kwint) eenrol spelen. De binnen-

nen, bijvoorbeeld Frankendael, Elswout, en Sorghvliet,

stedrievierkantenlangsdehoofdas zijn wederomin vier-

geldtwaarschijnlijkhetzelfde, maarplananalyseszullendit

kantenverdeeld enhettotale eilandbinnende grachten is

nognadermoeten aantonen.

eveneens eenvierkant. Debeëindiging vandeloofgangin
de middenas, gelegen aan
het einde van het complex van deeltuinen, is
vermoedelijk verkregen
doordediagonaalvan het
verst vanhethuis gelegen
vierkant omtecirkelen op
de middenas. Hierdoor
werdookde meetkundige
verhouding V.V2 zichtbaar.De uitleg van deze
tuinen zou danzowel op
harmonische, muzikale
verhoudingen als op
meetkundigeverhoudingen gebaseerdzijn. De
ontwerpervan detuinen
van Huis terNieuwburg,
heeft waarschijnlijk het
boek van Scamozzi tot
voorbeeldgenomen.
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Honselersdijk, paleistuin. Tekening: plattegrond getekend door LA. Springer naar B.F. à Berckenrode en D. Stoopendaal, 1638

W A L C H E R E N , DE T U I N V A N

ZEELAND

volgens de nieuwe Bouw-konst herstelt; en is, met sijnen Hof,

I N DE Z E V E N T I E N D E EN A C H T T I E N D E

omringt van schoone Wateren en Visch-rijkke Vyveren, voor en

EEUW

achter met Ophalende Bruggen. Het Hof is vol allerhande aenge-

Het eiland Walcheren vertoonde in dezeventiende en achttiende eeuw waarschijnlijk het rijkste

buitenplaatsenland-

name gewassen van Kruiden, Bloemen en schoone Vruchten.
Daer buiten is nog een treffelijken Moes-tuin; en daer rontom vele

schap van Nederland, dat bovendien gedeeltelijk bewaard

vruchtbare Boomgaerden en vermakelijke Dreven van hooge

gebleven isin prenten, beschrijvingen en schilderijen. Dat er

Boomen. Voor heen heeft dat toebehoort aan het Geslacht van

in de zeventiende eeuw zoveel buitenplaatsen

op Wal-

Moucheron; naderhand heeft het toegekomen aan de Heeren van

cheren werden gesticht, hangt nauw samen met de bloei

Roubergen; en de tegenwoordige Besitter daer van is, de Heer

van Middelburg

Gillis van Rijckegem, Oud Schepen en Raed der Stad Middelburg.

als handelsstad

en de positie

van

Middelburg als Kamer van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Regenten, kooplieden en andere gegoede bur-

Op de kaart van N.l. Visscher,getiteld: Zelandiae comita-

gers investeerden in land en buitenhuizen.

tus novissima tabula uit 7663 zijn hele aaneengesloten

Een eerste aanduiding van de rijke collectie buitenplaatsen

stroken buitenplaatsen te onderscheiden en op de kaart van

is te vinden in het prentwerk

de gebroeders D. en A. Hattinga uit 1750, getiteld Kaarte

d iae: dat
beeld

i ng

is een
der

lijckheden,
I ijcke

steden,

van
door

Ey Ia n d en

Af-

van het Eijland Walcheren, het Eerste, Rijkste en meest

en

de

bestaat uit buitenplaatsen en landgoederen. Een vergelij-

gebouwen

king tussen de beide genoemde kaarten toont aan dat vele

C ra ef-

buitenplaatsen zijn uitgebreid tussen 7663 en 1750 en ook

bijeen

Wiss cher

bevolkte van Zeeland... lijkt het wel of heel Walcheren

ridder-

en

Zeeiandi,
us

oft e

ca stel en,

h uysen

Nicola

Zelan-

a m ba cht s- hee r-

dorpen,

inde

lijckheyt
dert

besch ryv i nge

h of ste den,

gelegen

Speculum

in

verga-

dat er vele nieuwe buitenplaatsen

zijn gesticht.

De

16 68.

Hattinga's merkten in hun titelbeschrijving op dat zij... 'op

Hier komt onder andere eengekleurde prent in voor van de

deezekaarte met alle mogelijke accuraatheit... alle debee-

buitenplaats Lammerenburg, welke ook te zien is op het

ren Buitenwoningen en Lustplaatsen met haare Huijsen,

schilderij 'Gezicht op de buitenplaats Lammerenburg'

Dreven, Plantagiën etc... hebben aangebracht'. De kaart is

uit

ca. 1660. In diezelfde tijd schilderde Willem Schellinckx het

inderdaad bijzonder gedetailleerd; wezien aan elkaar gren-

tuingezicht,

zende complexen, waarin grachten, kanalen, zichtlanen en

van 'De Munnikenhof'

te Crijpskerke. Uit

beide afbeeldingen valt af te leiden, dat de tuinen toen nog

diagonale lanen nauwkeurig zijn weergegeven. Ook parter-

geen typisch classicistische kenmerken vertoonden, zoals

res, plantages, sterrebossen, moestuinen en boomgaarden

eenzichtas loodrecht op het midden van het huis. Een uit-

zijn te onderscheiden. Voorzover op dezekaart te zien, viert

gebreider boekwerk over Zeeland met veelgravures en aan-

de classicistische tuinstijl hoogtij en was de landschapsstijl

dacht voor buitenplaatsen

nog niet ingetreden op Walcheren. Degrootste of meest bij-

van

Zeeland,

is de Nieuwe

Cronyk

geschreven door M. Smallegange in

1696. De afbeeldingen geven echter niet de tuinen van het
einde van de zeventiende eeuw weer • het hoogtepunt van
de Frans classicistische tuinaanleg - maar hebben nog een
indeling uit circa 1660, toen de verschillende tuindelen,
evenals op bovengenoemde schilderijen nog niet altijd een
duidelijke onderlinge relatie vertoonden, evenmin als een
symmetrische oriëntatie op het huis. Over bijvoorbeeld De
Munnikenhof meldt Smallegange het volgende:

Wat beneden Crijpskercke ligt het heerlijk Lusthuis MUNNIKENHOF genoemt, door deGeestelijke der Abdye van Middelburg in
voorgaende tijden gebouwt, daerdenAbt ensijneCanonikendikwils haer vermaek plagten te nemen. Het heeft een cierlijk
Torenken, met verscheide Woonplaetsen en Vertrekken, nu veel

Zelandiae comitatus novissima tabula, gravure: N.l. Visscher, 1663
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zonderebuitenplaatsendie opvallenop deze kaart zijn 't

opWalcheren tamelijk laat omgevormdzijn in landschaps-

Hof te Domburg, 't Hooge Duyn en Duijnvliet bij

stijl. Tochisheelduidelijk eenkenteringop Arends' teke-

Domburg, Kasteel Westhove, Duijnbeke, 't Huyste Oost-

ningen te bespeuren. Parterres de broderiemetbarokke

kapelle, Duijnhelm, Duynhove, Overduyn, 't HofRijns-

buxus-ornamentatie zijn verdwenen. Hiervoorin de plaats

burg, 't Huijs te Capinge, St. Jan ten Heere, 't Hof

vinden we veel grasparterres.Op tekeningen van Ter

Poppendamme en Oost Poppendamme,Kasteel en Hof

Hooghe (1785) verschijnttussen de laanbomen een lage

van Popkensburg,'t Slot de Hooghe, 't Hof Torenvliet,

heesteraanplant en rondom eensolitaire boom een ovaal

't Hof Lammerenvliet,'t Hof Lammerenburg,'t Hofden

perkmet bijzondere heesteraanplant (ookwelEngelse par-

Triton, 't Huijs deBoede en 't HofVrijburg.

terres genoemd; niet teverwarren metparterres à l'angloi-

De 'tuin' van Zeeland was ook voor achttiende-eeuwse

se, de Engelse parterres in deFrans classicistische tuinen).

kunstschilders een geliefde streek.Bekendzijn dan ook

Op een tekeningvaneenbloemparterre van Poppenroede

tekeningen van onderanderen de tekenaars Cornells Pronk,

Ambacht (1772) zijn kleine heesters, een jonge boomen

hert Schouman enJanArends, vanwiede laatstede meest

ogenschijnlijknatuurlijk groeiende planten te zien, zeker

bekende is.

nietpassend in een strakpatroon. De grasparterres in deze

Arends(1738-1805) tekende eengrotehoeveelheid topogra-

reeks bestaan uit gazonwaarin botanische bloemen zicht-

fische voorstellingen van Walcherse buitenplaatsen tussen

baar zijn. Langsde toegangslaan van St.Jan tenHeere

1770 en 1785, somsingevuld met pen, somsin aquarel.

(1775)

Waarschijnlijkwerktehij in opdrachtvande buitenplaats-

planten tussen delaanbomente bespeuren, diede streng-

bezitters. Een eigenaarprobeerde zijn buitenplaatsvaak in

heid van de laan wat verzachten. Ook de strak geknipte

aanziente doenstijgendoorzijn bezit uitgebreidtelaten

grasoevers toelopendopdeformele bassins worden op deze

tekenen enhetlijkt eropdat hetzelfs modewas geworden

wijze 'verluchtigd'. Deparkenwordenin opzetgroener en

en

°P tekeningenvan Overduin (1772) zijnvaste

om dit doorArends te laten doen.Velevande hierboven

levendiger, zoalsook heelduidelijk tot uiting komt op de

genoemde buitenplaatscomplexen heeft hij bijzonder

tekeningen vande groene grasparterre endemenagerie op

nauwkeurig opgetekend,zoals Hoogduin, Duinbeek, 't

Middenhof (1772) en de loslopende kippen opDuinbeek

Huis te Oostkapelle,Overduin, 't Hof Rijnsburg, St. Jan

(1771). Arendslaat als het ware de overwinning vande

ten Heere, Kasteelter Hooge, 't Hof Torenvliet, 't Hof

luchtige,elegante rococo over delaatstefasevande barok

Lammerenburgen 't Hof Triton, en enkele nieuwe, zoals

zien.Opbepaalde punten vertoontdeze alkenmerken van

de buitenplaats Poppenroede Ambacht, die vanaf 1762

devroege landschapsstijl. Ookdevoordietijd kenmerken-

opnieuwwerd aangelegd.

de intiemere tuindelen, waar men zich kon afzonderen,

De stijl van de buitenplaatsen die Arendstekent isnog
steeds formeel en geometrischte noemen, uitgezonderd
misschien Arnestein. Het lijkt erdus opdat buitenplaatsen

vormen een voorbode van de romantiek,waarindegevoelsmensdeprotagonistisin het theatervande tuinarchitectuur. Voor veel buitenplaatsen heeft Arends de laatste
periode vangrandeurvereeuwigd. Vanwege
deeconomische recessie kwam er,aanhet
eindvandeachttiendeeeuw, mede doorde
voordehandelongunstig verlopen Spaanse
Successieoorlog eeneinde aan debloei van
desteden Middelburg, Zierikzee, Brouwershaven, Tholen, Veere en Arnemuiden. De
landbouwbloeide nog wel, maargeld om er
luxueuze lusttuinenopnatehoudenwas er
nietmeer. Veel van deze buitenplaatsenzijn
in dieperiode helaas verdwenen; de meeste
huizenwerdengesloopt, detuinen raakten
in verval of werdenomgezet innutsgronden.
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Chinese kapel op Oost Capelle.Tekening in potlood, waterverf en bruine inkt: JanArends, 1772

geometrisch aangelegde buitens tot parken in de nieuwere

L.P. R O O D B A A R D (1782-1851)
De tuinarchitect Lucas Pieten Roodbaard is vooral in de

landschapsstijl. Soms is daarbij het gehele terrein opnieuw

provincies Groningen en Friesland bekend geworden van-

vormgegeven, zoals bij Stania-state en de overturn van

wege zijn bemoeienis met de omvorming van de verdedi-

Lyndenstein. In andere gevallen wordt slechts een deel van

gingswerken in Leeuwarden tot wandelparken en de aanleg

het terrein omgevormd en blijven de oude rechtlijnige

van tuinen in landschapsstijl bij particuliere borgen en sta-

hoofdstructuren grotendeels intact; dit is onder meer het

tes. Roodbaard wordt in IJ82 geboren in het Drentse Rolde.

geval op het terrein van De Klinze en bij Overcingel.

Zijn vader is werkzaam als hovenier in Assen en mede

Daarnaast ontwerpt Roodbaard een aantal geheel nieuwe

daardoor zal ook Roodbaard voor het beroep van hovenier

terreinen. Eén van deze werken is de Algemene begraaf

gekozen hebben. In 1813 woont hij in Groningen en is dan
ingeschreven met het beroep van hovenier. Dit is niet zijn
enige beroep; in latere jaren wordt hij ook als tapper (herbergier) en portretschilder vermeld. Enkele portretten van
zijn hand zijn bewaard gebleven en bevinden zich onder
meer in de stedelijke verzameling van Leeuwarden, maar
een portret van hem zélf is tot op heden niet gevonden.
Het vroegst bekende tuinontwerp

van

Roodbaard

dateert uit 1819, dit is de parkaanleg bij Bornia-state te
Weidum. Dat zijn werk indruk maakt, blijkt uit hetfeit dat
Roodbaard

in 1820 door de gemeente

Leeuwarden

gevraagd wordt om een ontwerp te maken voor de herin-

Staniastate, Oenkerk. Ontwerp en tekening: L.P. Roodbaard, ca.1833

richting van de Prinsentuin, die zojuist door koning Willem
I aan de stad is geschonken. Vanaf dat moment volgen de

plaats in Leeuwarden die in 1830tot stand komt naar aan-

opdrachten, voor zowel de stad Leeuwarden als voor parti-

leiding van een wet uit 1827waarin gemeenten met meer

culieren uit Friesland en Groningen en een enkele in

dan 7000 inwoners verplicht worden, uit oogpunt van

Drenthe, elkaar

hygiëne, hun doden buiten de bebouwde kom te begraven.

regelmatig op. Vanwege zijn werk in

Leeuwarden, waar hij naast de verandering van de Prinsentuin ook vrijwel alle stadswallen omvormt tot wandelpar-

Roodbaards stijl van werken iszonder meer gerelateerd
aan de landschapsstijl met zijn sierlijk gebogen lijnen, slingerende paden, wisselende doorzichten op fraaie boomgroepen en een uitgebreid sortiment aan bomen. In tegenstelling tot de andere tuinarchitecten uit dezelfde periode
zijn de ontwerpen van Roodbaard zeer gesloten en naar
binnengekeerd. Er is vrijwel nergens een relatie met het
omliggende landschap, doordat het terrein juist aan de
randen van opgaande en gesloten beplanting is voorzien.
Binnen het terrein is wel een veelheid aan zichtlijnen, door
Roodbaard op al zijn tekeningen ook nadrukkelijk aangegeven. Opvallend zijn de zeer sterke slingeringen die
Roodbaard toepast; dit geldt zowel voor de wandelpaden
als voor de oevers van de waterpartijen. De slingerende lijnen verlopen niet alleen horizontaal, ook de grondlicha-

Algemenebegraafplaats, Leeuwarden.Ontwerp entekening: LP. Roodbaard.1829

men golven mee en opvallend daarbij isdat deze golvingen

ken, verhuist hij in 1824 naar deze stad, waar hij tot aan

over een zichtlijn heen gaan. De zichtlijn wordt als het

zijn overlijden in 1851 zal blijven wonen. Hij noemt zichzelf

ware telkens door golvende bewegingen

inmiddels 'architect van buitenplaatsen'.

Oevers aan weerszijden van een waterpartij kunnen ander-

Veel van het werk voor particuliere opdrachtgevers van
Roodbaard heeft betrekking op het omvormen van de oude

doorsneden.

halve meter in hoogte verschillen. Al de verschillende bewegingen van water, paden en grondlichamen vangen elkaar

81

Restauratie Roptastate naar ontwerp van LP. Roodbaard (1832), 1987. Foto: 1988

op en vormen tezamen een harmonieuze compositie.
Het hoogteverschil dat door Roodbaard wordt aange-

genomen hebben van het werk van andere tuinarchitecten
door middel van afbeeldingen in boeken. Veel van de door

bracht in het van oorsprong vlakke terrein, waarop de

hem toegepaste bouwwerkjes en ook enkele plattegronden

Friese state's en de Groningse borgen liggen, levert een

lijken rechtstreeks afkomstig te zijn uit M a ga z ij n

sterk geaccidenteerd geheel op met steile 'bergjes'. Bovenop

van

eendergelijke heuvel plaatst hij meestal een houten koepel

voorbeeldenboek voor tuingebouwtjes, dat in eerste instan-

van waaruit men uitzicht heeft over een groot deel van de

tie werd uitgegeven in 24 afleveringen tussen 1802en 1809,

tuin.

lijkt daarmee een grote inspiratiebron voor Roodbaard te

Helaas is een groot aantal van deze koepels in de

Juins!

eraaden

van Gijsbert van Laar. Dit

loop der tijd verdwenen. De toepassing van een drie-armi-

zijn geweest. De landschapsstijl isdoor Roodbaard op eigen

ge brug, die vaak ook nog onder een helling isaangelegd, is

wijze geïnterpreteerd en tot uitvoering gebracht. Nederland

ongetwijfeld een van de belangrijkste

herkenningspunten

van de tuinen van Roodbaard. We komen deze brug tegen
in de tuinen van Stania-state en Fogelsangh-state.
In zijn totaalcompositie toont Roodbaard wel degelijk
de plasticiteit

van de romantici

die zich los hebben

gemaakt van de stijve en mathematische

vroege land-

kent geen andere ontwerper die in stijl vergelijkbare tuinen
en parken ontwierp en daarbij zo'n succesheeft gehad als
Roodbaard. In het noorden van het land vond zijn stijl
navolging bij J. Vroom sr. en bij G.L. Vlaskamp, die veel
van het plantmateriaal

voor Roodbaards tuinen leverde en

ook zelf tuinen ontwierp.

schapsstijl. Het naar binnen gerichte karakter kan dan wellicht ook verklaard worden uit het Friese en Groningse

Te bezoeken tuinen van Roodbaard zijn: Fraeylemaborg te

landschap, dat te weinig aanknopingspunten

Slochteren

zichten naar buiten. De hoogopgaande

biedt voor

randbeplantingen

en Vestingwerken

in

Leeuwarden (1820-1850), Stania-state te Oentsjerk (1821),

zijn mogelijk ook vanuit functioneel oogpunt, vanwege hun

Overturn Lyndenstein te Beetsterzwaag (1821), Oranjestein

luwtewerking, te verklaren. Op de relatief kleine percelen

te Oranjewoud(1822 en 1842), De Klinze te Oentsjerk

maakt Roodbaard veelvuldig gebruik van elementen als

(1822), Overcingel teAssen (1823), Epema-state teIJsbrech-

hermitages, grotten, onderaardse gangen, koepels, sierlijke

tum (ca. 1825),Ekenstein te Tjamsweer (1827), De Braak te

bruggen, perken in de vorm van een cirkel, ellips of boon.

Paterswolde (182-]), Algemene begraafplaats

Over een opleiding van Roodbaard in de tuinarchitec-
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(1820), Prinsentuin

Leeuwarden

(1830), Ropta-state te Tjamsweer (1832), Martena-huis te

tuur is niets bekend en gezien de gebrekkige bijschriften op

Franeker (ca. 1834), Oosterbroek te Felde (ca. 1836),

de, overigens zeerfraaie, tekeningen is het niet aanneme-

Nieuwe Aanleg te Wolvega (1837), Fogelsangh-state

lijk dat Roodbaard eengeleerd man was. Wel zal hij kennis

Veenklooster(i8i8) en Vijversburg te Ryptsjerk (1844).

te

DE U T R E C H T S E H E U V E L R U G , G O R D E L

maken van woestegronden, en deterreinen op de heuvelrug

VAN H I S T O R I S C H E

waren voor eenappel en eenei te koop. Daarbij kwam dat

BUITENPLAATSEN

De landschapsstijl vinden we in de provincie Utrecht speci-

de medische wetenschap er in die dagen, toen de bacterie

aal op de Utrechtse Heuvelrug tussen Utrecht en Rhenen,

nog niet ontdekt was, van overtuigd was dat veel ziekten

ook bekend als de Stichtse Lustwarande. Deze uit de ijstijd

veroorzaakt werden door vocht en zogenaamde 'kwalijke

daterende stuwwal, met voor Nederlandse begrippen 'bergen'

dampen', zodat dedrogezandgronden alseengarantie voor

als de Crebbeberg (50,2 m.), deAmerongse Berg (68,9 m.)

gezond wonen werden gezien. Maar het meest kwam het

en de Soesterberg (53 m.), bestaat uit onvruchtbare zand-

landschap tegemoet aan het nieuwe schoonheidsideaal van

grond, keileem en grind.

de romantische landschapsstijl, waarbij de ontwerper een

Tot het begin van de negentiende eeuw was dit een arm

aaneenschakeling

van Arcadische scènes en taferelen

gebied met nauwelijks verharde wegen en hier en daar een

schept, die bij de wandelaar bepaalde stemmingen moet

agrarisch dorpje tussendeuitgestrekte heidevelden. Rondde

oproepen. De stedelingen troffen op de heuvelrug alle beno-

wisseling van deachttiende en negentiende eeuw warenoor-

digde ingrediënten als natuurlijke glooiingen, vergezichten,

den als Zeist al in trek voor dagtochtjes vanuit Utrecht.

pittoreske dorpjes, kleinschalige weidegebieden, afgewisseld

Vooral met de komst van Lodewijk Napoleon in 1807 naar

door stukken bos en natuurlijk stromend water. Tijdens de

de stad Utrecht raakte de heuvelrug steedsmeer in de gra-

vroege landschapsstijl werd het geheel verder aangekleed

tie en leken de Vecht en Amstel te hebben afgedaan. De

met slingerende paden, boomgroepen met bloemheesters

groeiende populariteit van de streek voor de bouw van bui-

en vijvers met bruggetjes en tuingebouwtjes zoals ruines en

tenhuizen had nog meer oorzaken. De tijd kenmerkte zich

koepels.Men bouwde dehuizen op de hogere zandgronden,

door een bijzondere lust tot het ontginnen en rendabel

die niet geheid hoefde te worden en stichtte het bijbehoren-

Welgelegen tussen Driebergen en Doorn. Litho: A. Wouters en P.Van de Weijer, ongedateerd (1858)

de boerenbedrijf 'm de overplaats op de klei. De bereikbaarheid werd in i8i8 vergroot door de verharding van de weg
Utrecht-Rhenen en later, in 1843, door despoorlijn UtrechtArnhem.
Tussen1840en 1900schieten debuitenplaatsen dan ook
als paddestoelen uit de grond. In deze tijd borduurt men
nog altijd voort op de landschapsstijl, zoals bijvoorbeeld te
zien is in de reeks van buitenplaatsen langs de Driebergseweg in Zeist, waarvan J.D. Tocher jr. onder meer,
Heerewegen, Hoog Beek en Royen en Molenbosch ontwierp. Bij veelontwerpers wordt de beplanting op den duur
••••. 38*.

zwaarder en door de bebouwingsdichtheid neemt het aantal in elkaar grijpende slingerlijnen sterk toe. Een voorbeeld

Recreatie in het Zeister Bosch. Chalet De Bal. Foto: ca. 1900

hiervan is destijl vanj. Copijn en H. Copijn, diemet sjabloonachtige ellips- en druppelvormen werken en met een groot

te stammen. Na de bosbouwkundige ervaringen van de

aantal zichtlijnen. Wat het assortiment betreft komt de

Fransman D'Amblé, die ten noorden van Zeist met wissel-

nadruk te liggen op het gebruik van exotische bomen zoals

bouw experimenteerde en vooral dankzij de landgoedeige-

coniferen, rode beuk en tulpenboom en boomgroepen of

naren De Beaufort van De Treek, Van Oosthuyse van

boomcoulissen met op kleur afgestemde schakeringen. Het

Sparrendaal en Stoop van Molenbosch, veranderde de hele

verspreid tonen van de beplanting met een rijk en gekun-

heuvelrug geleidelijk aan van heide in bos. Dit proces van

steld assortiment is hierbij belangrijk. Men noemt dit de

bebossing vond plaats tot in de twintigste eeuw.

'gardeneske' benadering. Bij de tuinarchitect L A Springer

Tussen 7900 en 1940 beleeft de heuvelrug tuinarchitecto-

ligt hierbij denadruk op degrote dendrologische verscheiden-

nisch een laatste bloeiperiode. Op de plaats van oude bui-

heid.

tenplaatsen verrijzen dan nieuwe villa's, zoals Berkenhove,

Vooral de in deze tijd geliefde coniferen deden het goed

Nieuweroord, Ma Retraite, De Brink, Schaerwijde enKers-

op de heuvelrug, terwijl bijvoorbeeld aan de Vecht op het in

bergen. Vaak ook worden buitenplaatsen omgevormd tot

landschapsstijl omgevormde Gunterstein de sparrenlanen

openbaar park, zoals bijvoorbeeld Beerschoten-Willinckshof

moesten worden gerooid, vanwege ziekte en schimmel. De

het Blookerpark in de overtuin van Zandbergen, het Van

spar had ook een economische betekenis. In de houthandel

Boetzelaerpark in de overtuin van Sandwijck en het Wilhel-

waser behoefte aan snelgroeiende bomen met mooie, rech-

minapark in Zeist. De parken worden vaak aangelegd uit
speculatief oogpunt, teneinde de
omliggende grond aantrekkelijk te
maken voor villabouw.

Composi-

torisch vormen de villa's met hun
tuinen en het park één geheel. Na
de Tweede Wereldoorlog worden de
huizen vaak verkocht aan allerlei
instellingen en vindt er splitsing en
verkoop van de gronden

plaats.

Aanpassingen aan de nieuwe functies als kantoor, kostschool, conferentieoord

of

bejaardentehuis

maken nieuwbouw en ontsierende
voorzieningen als parkeerplaatsen
noodzakelijk en door de onttrekking
van grondwater verdrogen de beken
Recreatie in het Zeister Bosch. De Koekepa

en verkommeren de parkbossen.

TUINSIERADEN

EN

VERMAAKS-

ARCHITECTUUR

IN

DE

HOLLANDSE

moorse, Zwitserse, Chinese, Egyptische, Russische en
Turkse gebouwtjes, maar ook uit bijvoorbeeld een Chinese
hoge brug, een Russischewip of een Russische schommel-

LANDSCHAPSTUIN

In de tweede helft van de achttiende eeuw werden in

molen. Naast de tendens naar cosmopolitisme en exotica

Europese tuinen en parken honderden bijzondere bouw-

waren ook tuinsieraden met een hang naar het ascetische

werkjes neergezet. Dit was ook in Nederland eennieuwver-

of ongecultiveerde leven populair. Dit blijkt uit Van Laars

schijnsel in de tuinkunst, ontstaan in de late barok, maar

voorbeelden van kluizenaarshutten, boerenherbergen, een

vooral typerend voor parken aangelegd in landschapsstijl.

knuppelhouten brug, een ophaalbrug en rustiek tuinmeu-

Deze 'tuinsieraden' waren dikwijls zo bizar van vorm, dat

bilair. Van de kluizenaarshut, die de welgestelde grondbe-

men in Engeland deze dwaasheden naar het Franse folie:

zitter en zijn bezoek moest herinneren aan een leven in

'folly' noemt. De tuingebouwtjes hadden in de tijd van

afzondering als bezinning op de dood, bevatte het interieur

Lodewijk XV tot doel eenplaats te bieden aan intieme ont-

een levende kluizenaar of bewoner, uitgerust met doods-

moetingen en besloten gezelschap, verwijderd van de eti-

hoofd en -kist. Wie zich dit niet kon permitteren gebruikte

quette en regels van het hofleven. In de landschapsstijl

een levensgrote houten pop. Ook de schijnruïne was een

dienden zij vooral ook om het landschap te stofferen, dat

geliefd tafereel om het gevoel van vergankelijkheid enster-

wil zeggen de wandelaar schilderachtige blikvangers te bie-

felijkheid op te roepen. Verder geeft het boek een bonte

den als aanknopingspunten tussen het groen. Tegelijkertijd

mengeling

dienden zij om bepaalde emoties en associaties te ontlok-

belvédères, schijnkapellen, en prielen, waarvan er een bij-

van tuinsieraden

als tempels,

paviljoens,

ken en een zekere mate van vervreemding te bewerkstelli-

voorbeeld gevormd is door walvisribben. De gebouwtjes

gen, waardoor de wandelaar zich los kon maken van zijn

deden soms dienst als schuur of opslagplaats, maar ook als

alledaagse besognes en zich als een waar romanticus kon

theepaviljoen, melkhuisje, duiventil, hoenderhok of kippen-

overgeven aan zijn gevoelens. Vaak hadden zegeen directe

paleis.

gebruiksfunctie.

De decorfunctie van defolly was dermate belangrijk, dat

onder

andere

Voor voorbeelden kon de grondbezitter
terecht

Magazijn

van

zameling

van

en

sieraad,

lusthoven,
die,

met

bij het populaire

Tuinsieraaden:
modellen
voor

groote

voornamelijk
weinig

kosten

boekwerk
of

van
en
van
te

ver-

soms alleen dezijde die in het zicht lag architectonisch was
vormgegeven. Wat aan de voorzijde een gotisch bouwwerk

aanleg

leek, was van achteren vaak niet meer dan een schuur.

kleine

Soms was de landschapskunst zelfs zo verweven met de

dezulke

decorkunst, dat men zich beperkte tot het schilderen van

maken

een voorstelling op een houten schot.

z ij n , door Gijsbert van Laar (1802-1809). In maar liefst

Het hoogtepunt in defolly-cultuur valt in de tweede helft

790platen toont hij op gedetailleerde wijze tuingebouwtjes

van de achttiende eeuw. Veel welgestelde buitenplaatsbe-

in bijvoorbeeld neoclassicistische of neogotische stijl. Wie

zitters lieten toen hun 'Arcadische parkwandeling' voorzien

zich een man van de wereld wilde tonen kon kiezen uit

van dikwijls meerdere van dergelijke tuinsieraden. Beroemd
was de collectie op de buitenplaats Velserbeekte Velsen. In
1776 schrijft de Duitser H. Sander al over een boerenwoning op Velserbeek, geschilderd op schotten, over een
Chinees gebouw, een kluizenaarshut met kluizenaar, een
stel walvisribben en eengotische kapel met geheim gemak.
De kunstenaar H. Numan tekende tussen 7793en T/98verschillende bijzondere bruggen op Velserbeek, evenals een
gotische ruïne, een Chinees schellenhuisje, een kluizenaarshut, een burcht en een koepel. In het M a ga z ij n
Tuinsi

eraaden

van

is een aantal tuinsieraden

van

Velserbeek afgebeeld, namelijk het Chinese schellenhuisje
(pi.142), het boerenherbergje of jeneverhuisje (pi.157), de
kluizenaarshut (pl.i8i en 182) en de woning van een dag'Tempel der

iieraaden door C. van Laar

huurder ofjager (pl.189 en 190). De kluizenaarshut, het
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Chinese koepeltje en het jeneverhuisje zijn, hoewel veran-

die dankzij een mechaniek respectievelijk pijp rookte, garen

derd, nog op Vetserbeek aanwezig. (Zie ook: Velsen,

spon en blafte. Verder verwonderde Petzold zich over een

Velserbeek.)

jager in aanslag, een pop als kluizenaar, gotische, Griekse

Naast de boerenwoningen werden soms ook een boer op

en Chinese tempeltjes en eenvijver gevuld met houten zwa-

het land, een veerman en grazend veeals levende stoffering

nen, eenden en zeemeerminnen. Tegenwoordig is in Broek

gebruikt. Zo ontwierp J.D. Zocherjr. nogal eens een koe-

in Waterland nog eenfraaie Tartaarse koepel te bewonde-

kamp met melkerij, waar eenherderinnetje of melkmeisje -

ren, die Cornells Koker liet bouwen in 7792. (Zie ook: Broek

evenals bij Marie-Antoinette

in Waterland,

in haar laiterie in Versailles -

melk offreerde aan de bezoeker. (Zie ook: Ridderkerk, Het

EenZuid-Hollands voorbeeld van een parvenu-verzameling

Huys ten Donck; Amsterdam, Vondelpark en Den Haag,

was die van de buitenplaats Welgelegen te Rijswijk. De

Westbroekpark.)

eigenaar, D. Boer,sinds 1820 uitbater van het zogenaamd

Halverwege de negentiende eeuw, ten tijde van de garde-

Japansch Magazijn, liet in 1873 voor vrienden een serie van

neskelandschapsstijl, toen de landschapstuinen vooral met

drieëntwintig foto's van zijn buitenplaats maken, met een

solitaire exotische bomen en heesters werden gesierd, ver-

bijbehorend gedicht van Jan Wap. In 1877 verscheen de

langde de compositie een spaarzamer gebruik van tuinsie-

Catalogus

bevattende

raden. Het zwaartepunt van de versiering kwam toen opde

heden

veelkleurige beplanting zelf te liggen. Een tweede golf van

van

folly-cultuur

I u sth u i s Welgelegen

kwam over Nederland vanaf ongeveer 1850,

en
oudheid

de

verschillende
en

zeldzaammonumenten

kunst

[. . .]

onder

van

het
Rijswijk.

toen parvenu's - vaak na een verblijf in Nederlands-lndië -

Hierin iste lezen wat er aan tuinsieraden aanwezig was op

zich een buitenverblijf aanschaften en dit op geheel eigen

Welgelegen: een Chinese grot en dito kiosk, een poort van

wijze, vaak gespeend van culturele kennis, herinrichtten tot

admiraal Tromps buiten, een gotisch prieel, houten schot-

siertuinen,

ten met daarop een kasteelruïne, jagers, vissers, koeien,

zoals bijvoorbeeld

de Villa Soekasari

in

Dordrecht van Herman Otto van der Linden, waar een

paarden, ooievaars; een buste van koning Willem I, een

kleine vuurspuwende vulkaan stond. (Zie ook: Dordrecht,

standbeeld van de dichter Tollens, boerenhuizen, urnen,

Merwesteynpark.)

een colonnade, rustieke bruggetjes, boeddha's, Romulus en

Een aparte plaats nemen in die tijd ook de Broeker tuinen

Remus, het Heilige Graf, een vinkenhuisje van prins

in. De tuinarchitect
Erinnerungen
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Kralentuin.)

C.E.A. Petzold schrijft
aus

meinem

in zijn
Leben

Willem Ven nog veel en veel meer. Defoto's tonen duidelijk dat hier sprake is van een groot smaakverschil met

(1890) dat hij de tuin van de heer Bakker in Broek in

achttiende-eeuwse tuinsieraden. Van een schilderachtige

Waterland bezocht in 1842. Hij heeft daar ogenschijnlijk

stoffering van het landschap is geen sprake meer, eerder

levendefiguren gezien, een man, een vrouw en een hond,

van een rariteitenkabinet of een parvenu-landschapsstijl.

Gotische ruïne op Welgelegen, Rijswijk. Foto: 1873

LIEVEN ROSSEELS ( 1 8 4 3 - 1 9 2 1 ) ,

den beschikten over eigen kwekerijen, hadden een bekende

E E N B E L G I S C H E T U I N A R C H IT E C T I N

vader en grootvader die hen in het vak waren voorgegaan

ZUID-NEDERLAND

en werkten vanaf circa 1870 als zelfstandig

tuinarchitect.

In de negentiende eeuw werden de meeste tuin- en park-

Daarom is het interessant het werk van beide tijdgenoten

ontwerpen in Nederland gemaakt door leden van de tuin-

te vergelijken.

architectenfamilies Zocher, Copijn en Van Lunteren of door

In 1877maakte Lieven Rosseels zijn ontwerp voor dever-

gemeentearchitecten. Dezen bestreken met hun opdrach-

groting van de voormalige Engelse Hof langs de Maas in

ten vooral het deel boven de grote rivieren. In Zuid-

Maastricht (eerder aangelegd in 1706, 1776en 1837),voor-

Nederland waren in die tijd nauwelijks bekwame tuinar-

taan genoemd het Stadspark. Eenjaar daarvoor maakte

chitecten en om die reden werd er nogal eens de hulp

Louis Paul Zocher zijn ontwerp voor het westelijk gedeelte

ingeroepen van tuinarchitecten

van het Vondelpark, gecombineerd met het

uit België, Duitsland en

villapark

Frankrijk. Al eerder, aan het begin van de negentiende

Willemspark. Beide parken zijn qua ruimtelijke opzet te

eeuw, gebeurde dat op de buitenplaatsen Amstenrade en

vergelijken.

Neubourg, waar de Duitser Maximilian

Friedrich Weyhe

Wanneer we het westelijk deel van het

Vondelpark en het Stadspark Maastricht

naast elkaar

uit Düsseldorf werd uitgenodigd ontwerpen te maken.

bekijken, valt op dat het Stadspark gekarakteriseerd wordt

Vanaf circa 1870 werkten leden van de Belgische families

door de restanten van oude vestingwerken, zoals een deel

Rosseelsen Fuchs in Nederland en in 1890 ontwierp de

van de oude stadsmuur, de Heipoort en het rondeel De Vijf

Fransman Achille Duchêne, die onder andere bekend isvan

Koppen, die opfraaie wijze zijn ingepast en worden omge-

zijn werken op Vaux le Vicomte en Park Nordkirchen, de

ven door open zichten, mooie weiden en vijvers. Het park

geometrische tuin op kasteel Eijsden.

biedt uitzicht op de Maas en heeft een rijke verzameling

Niet omdat zij een betere opleiding hadden genoten, maar

bijzondere bomen, typisch voor de gardeneske landschaps-

omdat zij vanuit een andere cultuur werkten hadden bui-

stijl. Defontein werd in 1887aangebracht. Ook dateert de

tenlandse tuinarchitecten

zogenaamde 'pont rustique', oorspronkelijk geheel van

vaak een verfrissende en soms

vernieuwende inbreng in de Nederlandse

tuinarchitectuur.

hout en later in ijzer en beton uitgevoerd, uit de tijd van

Dit gold ook voor de werken van Lieven Rosseels, die in het

Rosseels. Op oude prentbriefkaarten is sprake van eencas-

laatste kwart van de negentiende eeuw in Nederland bene-

cade, een brug met rotswerken en door het park verspreide

den de grote rivieren als tuinarchitect actief was.

rotsformaties, veelal aan de voet van de verschillende

Lieven Rosseels werd geboren in een Leuvensefamilie van

bomen.

kwekers en tuinarchitecten.

Het park van Zocher heeft eveneens open zichten met wei-

Zijn grootvader

Guillaume

Rosseels, van beroep tuinarchitect en kweker, is bekend

den en vijvers, maar mist het uitzicht op de rivier, de ruïnes

geworden van de aanleg van de plantentuin

van de vestingwerken en de typische gardeneske variatie

van de

(1817). In 1831 noemt

aan bomen. Ook de rotswerken en de pont rustique ont-

Guillaume zichzelf 'engelschen hovenier'. Dit zal ongetwij-

breken hier. Wellicht iseendeel van het stijlverschil terug te

Rijksuniversiteit

in Leuven

feld betekend hebben dat hij kundig was in de landschapsstijl. Zijn zonen Egide (1800-1877) enJacques (1805-1869)
werden beiden ook zeer gewaardeerde tuinarchitecten en
kwekers. Egide werd met meer dan tweehonderd medailles
geëerd, onder andere een van de stad Brugge (1851), waar
hij het Astridpark en de Gentpoortvest ontwierp, en een
van de wereldtentoonstelling in Parijs (1878). In 1869 kreeg
Egide bovendien een eerste prijs voor het ontwerpen van
het Stadspark in Leuven, waarvan de uitvoeringswerkzaamheden aan broerJacques werden gegund. In ongeveer
1870 nam de zoon van Egide, genaamd Pierre Livin, in
Nederland Lieven genoemd, het bedrijf van zijn vaderover.
Lieven Rosseels is te beschouwen als een tijdgenoot encollega van Louis Paul Zocher. Zij hadden veel gemeen: bei-

Kronenburgerpark, Nijmegen, rotsformatie. Foto: ca. 1880
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voeren op het verschil in bodemgesteldheid; denattepol-

Het negentiende-eeuwsefenomeen van eenkleine, exoti-

dergrond was namelijk minder geschikt voor exotische

sche rotspartijineen vijverofbassingecombineerdmeteen

boom-enheestersoorten, dandeLimburgse bodem.Maar

fontein of cascade is waarschijnlijkzuiver Fransvan oor-

de door Rosseels toegepaste schilderachtige rotsformaties

sprong enwerddoor Rosseels naar Nederland overbracht.

behorenbeslist tot eenandereontwerpvisie en waren een

Het Stadspark in Maastricht was niethetenige park waar

nieuwfenomeenin deNederlandse tuinarchitectuur.

hijdezestijlhanteerde. Wezien ookinde latere werken van

Hetidee van degekunstelde rotsformatieszienwijhet eerst

Rosseels rotsformaties,cascades, verticalerotswanden en

bij Engelse gardeneske ontwerpers alsJ.C. Loudon,die in

eilanden met horizontaal geformeerderotsen, dit alles

1838algeïnspireerdraaktedoorhet kunstmatige rotsland-

meestal gecombineerd met knuppelbruggen enfonteinen.

schap opHooleHouse vanLady Broughtonin Cheshire uit

Voorbeelden hiervanzijn: het Volkspark (of Plantsoen) in

1820. Ookeerdere voorbeelden uit deEngelse landschaps-

Bergen opZoom, ParkValkenberg in Breda enhet Stads-

stijlzoals detuinen vanStourhead, Stowe en verschillende

park te Leuven (Brusselse Vest).Het mooiste ensemble op

ontwerpen vanHumphreyRepton hadden alrotsformaties,

dit gebied is te vinden in het Kronenburgerpark te

maar dezewarenof verwerktin eentuinsieraadofland-

Nijmegen, waar naast de oudestadsmuur met uitzicht-

schappelijkingepastmet liefst inheemse steensoorten. In

punt enderuïnevandekruittoren, eenrotswanden grot

degardeneske periode werden rotspartijen,evenals andere

met cascade te vindenzijn. 't ValkhofenhetHunnerpark

tuinonderdelen,meerals eenafzonderlijk te bewonderen

te Nijmegen en ook het Mgr. Nolensparkin Maastricht,

kunstwerk beschouwd. Men ging niet alleen omgevings-

grenzendaanhetStadspark, zijnvoorbeelden van Rosseels'

vreemde steensoorten gebruiken,maar ookimitatiesteen.

werkenwaarin hij opzeerschilderachtige wijzedelen van

Alpine steensoorten werdenvaakgecombineerd met coni-

deoude stadsmuurheeft geïntegreerd.

feren•defavoriete exotische boomsoort indietijd -tot een

Op deontwerpenvan Lieven Rosseels zien wedat hijook

zogenaamdeZwitserse partij. Via Engeland is hetfeno-

in deopbouw vandeplattegrond eenFranse maniervan

meenwaarschijnlijk verspreid naar Frankrijk, waarJ.C.A.

werken had,aansluitendbij destijl vanG. Thouin, bekend

Alphand inzijn park ButtesChaumont in 1864 een enorm

doorzijn werkPlans raisonnes de toutes les espèces de

kunstmatig rotseilandopwierp,verticaaloprijzenduit het

jardins uit 1820, enbij EduardAndré,bekend vanL'

Art

water met bovenopeenkoepel. Ongeveer gelijktijdig met

des jardins

Alphand, begonnen in EngelandJames Pulham andSon

terreineerst werdvoorzien vaneen ovaal- ofeivormig mid-

uit 1866.Dezemanier houdt in dat het

methetontwerpvoorde aanlegvaneen horizontaalgefor-

denveld,waaromheeneenwandelingwerd geprojecteerd,

meerde rotspartij vanimitatiesteenin het Batterseapark in

met aansluitendkleinere, ovaalvormige velden. Het is een

Londen.

opvallende, enigszins sjabloonmatigemanier van ontwerpen - ook bekendvan de ontwerpen van het Sarphatipark
enWesterpark inAmsterdam waarvande Engelse tuinarchitect William Robinsonin zijn
The parks,
des
Paris

promena-

(%gardens

of

(T86Q) opmerkt:'Plan

of garden, showing how fond
the French landscape-gardeners are ofdescribingsectionof
eggs while laying out their
walks'. Concluderend kunnen
we zeggen dat Rosseels een
duidelijke Frans-Belgische signatuur in
gg

Zuid-Nederland

heeft achtergelaten.
Valkenberg, Breda. Prentbriefkaart: ca. 1910

DE I N V L O E D V A N T W E N T S E T E X T I E L -

Tot in de achttiende eeuw wordt het Twentse land gedo-

F A B R I K A N T E N OP T W I N T I G S T E

mineerd door kleinschalige landbouw. De boeren bewerken

EEUWSE B U I T E N P L A A T S E N ,

kleine essen en hebben de woeste en nog onontgonnen

V O L K S P A R K E N EN T U I N D O R P E N

gronden in gemeenschappelijk bezit. De huisnijverheid is

Het ontstaan van het typisch Twentse landschap, de ont-

voor hen, zeker in de wintermaanden, een welkome aan-

wikkeling van de buitenplaatsen met hun tuinen en de

vulling op het armzalige bestaan. Zij leggen zich daarbij

aanleg van de openbare parken en tuindorpen staan in

vooral toe op het spinnen en weven van vlas, eengewas dat

Twente in nauw verband met de industriële ontwikkeling,

zij zelf verbouwen. Voor de afzet van de produkten zorgen

in het bijzonder van de textielindustrie.

defabrikeurs of reders, die het eindprodukt van de boeren
kopen, transporteren en verhandelen.
Aan het eind van deachttiende eeuw
stijgt de vraag naar de produkten van de
huisnijverheid zodanig dat de fabrikeurs
katoen gaan aanvoeren om door deboeren te laten bewerken. Bij de boerderijen
worden vervolgens opslagruimtes

ge-

bouwd en op verschillende plaatsen worden kleine

werkplaatsen

gevestigd.

Omdat defabrikeur regelmatig ter plaatse moet zijn voor handel en toezicht,
richt hij hier eeneenvoudige 'heerschapskamer' in. Dit is meestal een stenen
kamer, die aan een boerderij

wordt

gebouwd en waar de fabrikeur enkele
dagen achtereen kan verblijven. Heerschapskamers liggen in die tijd onder
meer bij de boerderijen Smalenbroek en
Stokhorst. Rondom Almelo en Oldenzaal liggen in de achttiende eeuw ook
tuinen die louter bedoeld zijn om van het
buitenleven te kunnen genieten, bestaande uit een geometrische aanleg met
daarin slechtseentheekoepel of tuinhuis.
De heerschapskamers zijn niet de
oudste buitenplaatsen in Twente. Door
adellijke families waren in de voorgaande eeuwen reedsgrote, meestal versterkte buitenhuizen gebouwd in het zuiden
van Twente. De bijbehorende

tuinen

worden in de loop der tijd uitgebreid en
verfraaid. In de omgeving van Diepenheim ligt nog altijd eengroot aantal van
deze huizen: Huis te Diepenheim, Weidam, Wegdam, Nijenhuis,

Westerflier

en Warmelo. Een ander bekend adellijk
huis met een zeer uitgebreide aanleg is
Volkspark te Enschede naar ontwerp van D. Wattez, 1873. Foto: ca.1925

Twickel.

Na deafscheiding vanBelgië van Nederland in 1830 is de
Vlaamse lakenmarkt niet langer toegankelijk voor de
Nederlandse handelaren.De kleinschalige textielindustrie
inTwente ondervindt hiervan eenenormeimpuls.Er vindt
schaalvergroting plaats, nieuwe, groterewerkplaatsen en
fabrieken wordengebouwd,de huisnijverheid wordt verdrongen. Deze ontwikkelingis mede mogelijkgemaakt
doorde aanleg van spoorlijnen ennieuwgegraven kanalen,
waardoordetransportmogelijkheden met andere delen van
het landsterk verbeterd worden.
De textiel-fabrikeurs, die in eersteinstantie alleen de
afzet vandegoederen verzorgen, worden nufabrieksdirecteuren. De winsten die zij maken wordenbelegd in de
industrie zelf maar wordenookgebruiktvoorde aanleg
vanrijkebuitenplaatsen, diein eerste instantie bedoeldzijn
voorbewoningindezomermaanden, maaralsnelookpermanent bewoond worden. Deze buitenplaatsen, in de
landelijke omgevingvan vooral Midden-en Oost-Twente,
moetenonderlingconcurreren in aanlegenschoonheid. De
tuinen worden alle aangelegd in landschappelijke stijl.
Bekende voorbeeldenzijn Het Amelink (ca. 1800) en
Schuttersveld (ca.1834) bij Enschede.
Aan het eind van de negentiende eeuw wordende
gemeenschappelijke woeste gronden verdeeld en wordt op
grote schaal begonnen met deaanleg vanbos.Hierbijzijn
ondermeer Staatsbosbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij betrokken. Deze laatste is mede opgericht
dooreen aantal Twentsefabrikanten, die in de bosbouw
een goede vorm van geldbelegging zagen. De houtopbrengsten zijnbestemdvoorstuthout inde Zuid-limburgse
mijnen.Daarnaast wordt ergeëxperimenteerd metnieuwe
vormen van landbouw; nieuwe technieken wordenuitgeprobeerden (model)boerderijen gesticht. Voorbeelden
hiervan zijn de cirkelvormige akkersten noordenvanhet
buurtschap Manderendeferme ornée-aanleg ophet landgoed Het Stroot, waarparkaanleg en weilanden geïntegreerdzijn.
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in het beginvan de twintigsteeeuw wordendoor de
industriëlen opgrote schaal landhuizen en villa's gebouwd
buiten de steden en stedelijke nederzettingen.Vooral het
afwisselende en sterkgolvende landschapten oostenvan
Oldenzaal enEnschede is daarbijzeerintrek. De mogelijkhedendieditlandschap biedtworden ten volle gebruikt bij
de aanleg van parken in landschapsstijl metglooiende
gazons, natuurlijkaandoende vijvers enfraaie vergezichten. Voorbeelden hiervan zijn: Egheria op de Tankenberg
tussen Oldenzaal en De Lutte, De Hakenbergtussen

Oldenzaal en Denekamp en De Hooge Boekei, Het
Stokhorst, De Tolen Het Wooldrik, alle ten oostenvan
Enschede.
Deindustrialisatie veroorzaakt eenbevolkingstrek naar
destedenwaar dearbeiders aanvankelijk onder armzalige
omstandigheden zijngehuisvest. Inhet begin vande twintigste eeuw wordt op initiatief van de fabrikanten op
bescheiden schaal begonnenmet debouwvan aantrekkelijke wijken met goede arbeiderswoningen, onder meer
geïnspireerd doorde tuinstadgedachtevande Engelsman
EbenezerHoward.Het tuindorp 't LansinkinHengelo
(7977-1913en 7976-7926,) en de wijkenDe Rietin Almelo
(ca. 1920) en Pathmos in Enschede (1914-1928) zijnhier
voorbeelden van.
Ook de eersteopenbare volksparken komen totstand
op initiatiefvandefabrikantenfamilies. Eenvande eerste
echte volksparken in Nederland is het Volkspark in
Enschede dat doorde ervenvan de textielindustrieel H.J.
van Heek in 18~J2 wordtaangelegd naarontwerpvanD.
Wattez. In1918 wordt indezelfde stadhet G.J. van Heekpark aangelegd. De oorspronkelijke vormgeving vanP.H.
Wattez uit 1918 isinditparknogzeerduidelijk te herkennen. Ditgeldt ook voorhet Volkspark in Rijssen, dat in
1920 naarontwerpvan LA. Springer wordtaangelegd op
initiatiefvan defabrikant TerHorst. In Almelo komt in
1919 het Egbert ten Cate-park tot stand.
Alsontwerpers vandetuinenenparken in Twente worden
de tuinarchitecten Wattez en LA. Springer veelvuldig
genoemd. VaderD.enzoon P.H.Wattez werken veelin de
omgeving vanEnschede, onder meerop 't Stroot (1814en
later), De Welle(1890), De Kotten (ca.1890),Abraham
Ledeboerpark (1890 en later), Het Wooldrik (1893),
Smalenbroek (1894), De Weele (1911), HoogeBoekei
(1925) en het Van Lochemsbleekpark (1929). Springer is
voornamelijk werkzaam in de omgeving vanOldenzaal.
Ditheefttemaken met hetfeit dat Springergoed bevriend
is met de architectKarel Muller, die op zijn beurt weer
familie isvande Oldenzaalsefabrikanten-familie Celderman.
Voorbeelden vanontwerpen vanSpringerzijn: Egheria
(1911), Kalheupink (1913), Hulsbeek (1918) en de
Algemenebegraafplaats (1919).

VOORBEELDEN VAN JONGERE

legd informele stijl, meestal nabij het huis, alsovergang tus-

T U I N K U N S T IN G E L D E R L A N D

sendearchitectuur en het park. Ook Scherpenzeel had even

Van de terugkeer van regelmatige structuren in de tuin-

voor Middachten eenrozentuin gekregen naar ontwerp van

architectuur

LA. Springer. Andere rozentuinen vinden we in Gelderland

naast negentiende-eeuwse

parkarchitectuur,

landschappelijke

zijn in de provincie Gelderland fraaie

op de Voorst, waar eveneens LA. Springer in 7908 een

voorbeelden te vinden. Het plan van H.A.C. Poortman, die

rozentuin ontwierp, op De Wiersse(1912)naar ontwerp van

in 7907 werd verzocht eennieuwe aanleg op het terrein bin-

Alice de Stuers, op Duno (1926) naar ontwerp van S.Voor-

nen de grachten van kasteel Middachten te ontwerpen,

hoeveen op Rosendael (na 1904).

toont eenveelvoud vanformele deeltuinen. Rechtachter het

Voor huis Verwolde maakte H.A.C. Poortman in 1926

huis ligt eenparterre de broderie en links en rechts daarvan,

binnen het dubbele grachtenstelsel, als overgang naar het

tussen de binnen- en de buitengracht, een samenstel van

omringende park in landschapsstijl, een geheel nieuw tui-

bloementuinen, rozentuinen, en boomgaarden, gecombi-

nencomplex. Modern was dat deze 'pleasureground', waar-

neerd met een boulingrin (klosbaan), een croquetveld, een

aan een tennisbaan en een oranjerie grensden, opzij, ten

doolhofje en een tuintheater. Poortman heeft voor zijn

zuiden van het huis was aangelegd, grenzend aan eenter-

ingrediënten deels teruggegrepen op de historische tuinen,

ras. Deze deeltuin bestond uit een grasparterre, eenver-

maar de deeltuinen zijn dicht op elkaar en niet in symme-

diepte parterre de broderie, gevolgd door een grotere barok

trische vakken aangelegd, waardoor het geheel nogal ver-

bekroonde grasparterre, omzoomd door mixed bloembor-

snipperd overkomt. Door het gebruik van rozen, vaste

ders en taxushagen. Deze bloemborders, zoals we die ook

bloemdragende planten en veel eenjarigen, waarmee men

vinden op De Wiersse, treffen we vooral aan als liefhebberij

in de omgeving van het huis wilde pronken, waren dezetui-

van vrouwelijke ontwerpers en tuinbezitters, die zich voor

nen bovendien veelkleuriger dan declassicistischetuinen uit

het gebruik van kleurenschema's van de bloemen, de com-

de zeventiende en achttiende eeuw. Tegenwoordig zijn der-

positie op hoogte en vaak ook opgeur,lieten inspireren door

gelijke bewerkelijke tuinen nauwelijks meer te onderhouden

de Engelsetuinarchitecte Gertrude Jekyll.

en veel ontwerp-elementen uit de tijd van Poortman zijn
dan ook vereenvoudigd.

Omstreeks 7890 werkte H.A.C. Poortman

ook op

Zypendaal. Hij wijzigde hier de parterre voor het huis en

De rozentuinen waren een gewilde nouveauté in de

maakte een nieuw plan voor een bloementuin op devoor-

periode van dejongere tuinkunst. Zij werden altijd aange-

malige moestuin. Nieuwe tuinen in regelmatige stijl zijn ook

Middachten, De Steeg. Foto: i
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bekendvan IJsseMiedt (1925),waarLA. Springereen nieuwe
parterre de broderie ontwierpin de oude moestuin;van
Hoevelaken, waarP.H. Wattezin1927eenrechtlijnige aanleg ontwierp en van DeWildenborch, waar mr. A. Staring
omstreeks 7931 tuinenin een moderne regelmatige stijlheeft
ingericht.
Ookdedoolhofstondindezetijd opnieuw inde belangstelling. Inhet parkvankasteelRuurlo werd aan het eind
van de negentiendeeeuw een trapeziumvormige doolhof
aangelegdnaar voorbeeld van de doolhof op Hampton
Court uitdetijdvankoning-stadhouder Willem III. Op kasteel Staverdenwerdin 7907, als onderdeel van eendoor
P.H.Wattezontworpen tuinencomplex, eendoolhofuit het
voorbeeldboek vanA.J. Dezallierd'Argenville uit7709 overgenomen.
Ondanks de opkomst van de architectonische tuinstijl
vanontwerpers alsD.F. Tersteeg, diein Gelderland opde
Zwaluwenburgen opdeBilderbergwerkte, bleefSpringerde

gemengde stijl trouw. Hij ontwierp in1883 v00r de Ulenpas
eenrondwandeling opheteiland achter hethuis enin 7922
maakte hijvoor het kasteelterrein tussenWaardenburg en
Neerrijnen eenontwerp met vergezichten overopen weiden
en tussen een aantal boomgroepen. De tuin- enlandschapsarchitect S. Voorhoeve bleefookinde landschapsstijl
werken, vaak gecombineerd met eenformeleaanleg bij het
huis.Nieuwwasweldat hijhet bestaande landschap dikwijls alsuitgangspunt nam. Inde heuvelachtige omgeving
van Renkum, waarhij veelwerkte,gebruiktehij hoogtekaarten om tot comfortabele en natuurlijk aandoende
padenpatronen tekomen. Van7977 tot 7937maakte hij op
Duno devergezichten weervrijenliet hijdehellende bossen
zodanig kappen,datervanafdebalkons en terrassen weer
zichtenontstonden opdeRijn. Voorhoeve zettezich als een
van deeerste tuinarchitecten ook invoorhet natuurbehoud.

DE E E R S T E JAREN V A N DE B O N D

Botanicus vanAmsterdam,A.J.van Larengesteld ophet

V A N N E D E R L A N DSE

wintercongresvande N.M.T.P.Aangezien hetwoord 'Tuin-

TUINARCHITECTEN

(B.N.T.)

In TQOÔ werd in hettijdschriftDe Bouwwereld

bouw' een andere betekenis werd toegedacht dan
een

'Tuinkunst', werderin dedaaropvolgende discussie gepleit

felle discussie gevoerd overhetgebruikvanrechte ofgebo-

voorhetoprichten vaneen apartevereniging. De tuinarchi-

gen lijnen als meest passend voor de tuinaanleg.

tect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen,leraar aan de

Ogenschijnlijkgingdeze discussie, tussen de tuinarchitecten

Rijkstuinbouwschool te Wageningen, werdverzocht het ini-

D.F.Tersteegen LA. Springer, zuiverovereen vormentaal,

tiatieftenemen omdetuinarchitecten bijelkaarte brengen.

maar de dieperliggende gedachte erachterwasde vraag

Op16 mei7922werdinhetArnhemse Hotel Riche de Bond

wiens vak het ontwerpen van tuinen nu eigenlijkwas.

van NederlandscheTuinarchitecten (B.N.T.) opgericht.

Hoorden de tuinenonderhetgezagvan de architect te wor-

Dezezelfstandige vereniging had als doelstellingen onder

denaangelegd met rechtelijnen, of onderleidingvan een

meer'deontwikkelingende waardering dertuinkunstals

tuinarchitect, metgebogen lijnen?Behalve datsteeds meer

zelfstandige kunst',hetbehartigen van de'belangen van de

bouwkundig-architecten tuinen bij villa'sdiezij ontwierpen

leden envandebeoefenaars dertuinkunst in de ruimsten

in hoofdlijnenzelf vormgaven, warener ooknogde plan-

zin' enhetbevorderen vanhetonderwijs in de landschaps-

tenkwekers die tuinontwerpenproduceerden, meestal met

architectuur. Infebruari 1923werdinUtrechtde eerstealge-

hetnevendoelzoveel mogelijk vanhuneigenplantente ver-

mene vergadering gehouden eneen definitiefbestuurgeko-

kopen. Doordeze tendensen enook doordat opdrachtgevers

zen met als leden H.A.C. Poortman (voorzitter), H.F.

met grote landgoederen steeds schaarser werden, dreigde

Hartogh Heys vanZouteveen, L.A.Springer, P. Westbroek

het beroep tuinarchitect aan het beginvandeze eeuw het

enmej.J. Hingst.

prestige te verliezen, dat het deeeuwdaarvoornog volop

Aangezien deB.N.T. in eerste instantieeen vereniging van

had.

onafhankelijke tuinarchitectenwildezijn, waser de eerste

Erbestond voordebelangenbehartigingvan tuinarchitec-

jaren sprake vaneen opdelingin zelfstandige tuinarchitec-

tengeen eigen vereniging. Menwas lid vaneen plaatselijke

tenenmedewerkers opeen tuinarchitectenbureau. In7925

vereniging ofontmoetteelkaarin eenvande verschillende

werddenaam vandevereniging echter veranderd in Bond

afdelingen van de N.M.T.P.: de Nederlandsche Maat-

vanNederlandsche Tuinkunstenaars enwerdde kunstmati-

schappijvoor Tuinbouw en Plantkunde.In de regioDen

gescheiding opgeheven. Welwerden ernogstrenge bepa-

HaagwasbijvoorbeelddeHaagsche Kunstkringeen belang-

lingengehanteerdtenaanzien van kwekers-tuinarchitecten.

rijkeontmoetingsplaats. Tuinarchitecten werden hiertotde

Vanwege hun belangenverstrengeling mochtenzij geen lid

afdeling Bouwkunsten Kunstindustrie gerekend, waartoe

worden vande bond.

ook de architectenbehoorden. Leden hiervanwaren, aan

De B.N.T.trachtte zich intensief te bemoeienmet het

hetbegin vandeze eeuw, onderanderen de tuinarchitecten

onderwijs ophetgebied van tuinarchitectuur.Reeds kortna

C. Brandes, A.P. Smits,J.P. Fokkeren H. Roeters van

de oprichting maakten H. Ramaer(lector natuurtekenen

Lennep, vanwiede eerste drie tevens architectwaren, en de

aan de Landbouwhoogeschool in Wageningen) en C.

architecten P.J.H.Cuypers, H.P. Berlage, J. Wils, S.de

Bleeker (zelfstandig tuinarchitect en hoofd van de

Clerq, H. van der Kloot Meyburg, H. Fels, en Th.

Tuinbouwwintercursus in Haarlem) een plan voor verbete-

Wijdeveld, van wiede viereersten zich op hun beurt ook

ringvandetuintekencursussen. Enige tijd laterwerd ereen

bezighielden met groenstructuren of deinrichting vantui-

speciale commissie voorhetonderwijs inhetleven geroepen

nenenplantsoenen bij hun gebouwen.

met H.F. Hartogh Heysvan Zouteveen als voorzitter en

In1917werdeen eerste poginggedaan de tuinarchitecten te

mej.J.Hingst (directrice vandetuinbouwschool voormeis-

verenigen doordeoprichtingvaneen eigen bond. Deze had

jes 'Huis te Lande'in Rijswijk)alssecretaris. Ook organi-

echter een zeerkleinaantal leden envielna kortetijd uit-

seerde deB.N.T. zelfcursussen enconferenties. Door mid-

een.In het voorjaarvan1922kwam opnieuw een discussie

delvandiverse rapporten speelde deB.N.T. een initiërende

opgangrondomdevraag: "Ishetgewenst dat tuinarchitec-

enbeslissende rolbij hettot stand komen vaneen opleiding

ten zich organiseren en is de Nederlandse Maatschappij

voortuin- enlandschapsarchitecten in Wageningen. Omde

voor Tuinbouw en Plantkundedaarvoorhet aangewezen

tuinkunstonderde aandachtvanhetpubliektebrengen en

lichaam?" Dezewasdoor de hortulanus van deHortus

dewaardering voorhet vakvantuinarchitect te verhogen,
93

organiseerde de B.N.T.in de beginjarenook diverse ten-

werpenvan eenaffiche werd onderde leerlingenvande

toonstellingen waaropwerkvanleden tezien was.

Academievan Beeldende Kunsten in Rotterdameen prijs-

Deeconomische crisis in dejaren dertigwas onder de tuin-

vraag uitgeschreven.

en landschapsarchitecten desondanks goed merkbaar.In

In 1940was detentoonstelling voorheteerst tezieninhet

het begin werden weliswaar veel parken als werkver-

gebouw vandeHaagsche Kunstkring. Op 9maart werd de

schaffingsproject aangelegd, maarvoorhetontwerp werden

tentoonstellinggeopenddoorde voorzittervan de Haagsche

meestalgeen onafhankelijke tuin- en landschapsarchitecten

Kunstkring, architectA.H.Wegeriff, waarbijhij inzijn ope-

meeringeschakeld. In oktober 7939 besprak de Algemene

ningsrede detuinarchitectals schakel tussen de architect en

Ledenvergadering van de B.N.T.het teruglopende aantal

de 'Natuur' plaatsteendehoopuitsprakdat, ondanks de

opdrachten.Erwerden ideeën geopperd om het vakgebied

slechte tijden, opdrachtgevers het belangvande inschake-

verder onderde belangstelling van potentiële opdrachtge-

ling van een onafhankelijketuinarchitect zoudenblijven

vers tebrengen. JuinarchitectOtto Schulz stelde vooreen

inzien.

'doorloopende tentoonstellingvanin uitvoeringzijnde pro-

Vervolgens werden nogverschillende andere steden doorde

jecten' te maken. Dit resulteerde in eenreizende tentoon-

tentoonstellingaangedaan, totdat deTweede Wereldoorlog

stellingmetfoto's en plattegrondenvanondermeer villa-

het verder reizen onmogelijkmaakte. Tijdens de bezetting

tuinen, enkele kasteeltuinen, eenbegraafplaats,tuinen bij

verslechterde deberoepspositie vandeonafhankelijke tuin-

instellingen, plantsoenen en bijdragenvooropenbare par-

architectgeleidelijk aan nogverder. Na deoorloghadhet

kenvanvierentwintigtuinarchitectenendrie gemeentelijke

ontwerpen vanvilla-enlandhuistuinen nietlangerprioriteit

plantsoenendiensten. Door detoenmaligevoorzitterJ.T.P.

en zagende ledenvan de bond zich geconfronteerd met

Bijhouwer werd een brochuresamengesteld ten behoeve

geheel andere ontwerpopgaven alsgevolg vande wederop-

van 'Propagandavan den tuinarchitect' en voorhetont-

bouwvan Nederland.

Eerste algemene vergadering van de Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten, februari 1923 te Utrecht. Zittend achter de tafel het bestuur, v.l.n.r.: P.Westbroek, LA.
Springer, H.A.C. Poortman, H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, J.Hingst. Staand v.l.n.r.: CA. Cool, J.W.M. Sluiter, J.Bouwens, A.H. Haarsma van Oucoop, J.J. Denier
van der Con, S.Voorhoeve, J.T.P. Bijhouwer, A.J.van Laren, CA. Overdijkink en D.F. Tersteeg
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VAN GROENE STERREN

NAAR

RANDSTADCROENSTRUCTUUR
De planmatige

ontwikkeling

van grote recreatieparken

beschouwd. Behalve als recreatiegebieden moesten de
Groene Sterren bovendien fungeren ah bufferzones tegen
de oprukkende verstedelijking of industrialisatie.

kwam tot stand in dejaren zestig van deze eeuw, een tijd

Als voorwaarden voor subsidiëring van grondverbetering en

dat het funktionalistische

aanleg, stelde het Ministerie van Cultuur Recreatie en

gedachtegoed in de ruimtelijke

ordening nog volop opgang deed: wonen, werken enrecreë-

Maatschappelijk Werk dat er enerzijds een goede planma-

ren waren ruimtelijk en organisatorisch van elkaar geschei-

tige opzet aan het ontwerp ten grondslag moest liggen en

den eenheden. Men zag recreatie letterlijk als het re-creë-

anderzijds dat een noncommerciële beheerswijze gewaar-

ren; het her-scheppen van lichaam en geest, opdat men

borgd werd. Hiertoe werden recreatieschappen in het leven

weer optimaal konfunctioneren in de maatschappij. In die

geroepen, die bestonden uit vertegenwoordigers van de

zin was (openlucht)-recreatie een onlosmakelijk onderdeel

provincie, de betrokken gemeenten en soms ook het Rijk.

van het arbeidsproces en sinds 1966 werd het aantal vrije

De ontwerpen werden doorgaans door de Provinciaal

dagen voor de werknemers dan ook wettelijk geregeld.

Planologische Diensten gemaakt in samenwerking met

In 'De Structuurschets voor de Ruimtelijke

ontwikkeling

Provinciale Waterstaat.

van de openluchtrecreatie in Nederland' uit 1964 werden

De stijl waarin de eerste Groene Sterren werden opgezet, is

elf grote recreatieprojecten onder de naam van 'Groene

te definiëren als funktionalistische

Sterren', aangewezen. In 196J, in de 'Tweede Nota ruim-

grootschalige, op actief gebruik gerichte vorm van de

telijke ordening in Nederland' waren dat er al zevenen-

negentiende-eeuwse parkstijl, met een variatie aan open en

twintig.

De meeste lagen in Noord- en

Zuid-Holland.

Landschappelijk veranderde er veel in die tijd. Overal verschenen stadsuitbreidingen

met hoogbouwflats, die het

landschapsstijl: een

besloten ruimtes en vloeiend lopende paden, waarin vaak
sportaccommodaties zijn opgenomen.
Gaandeweg werd de belijning van de landschappelijke vor-

landschap eenandere dimensie gaven. Het wasde tijd van

men gestileerder met recht afgevlakte oevers en af en toe

de grootschalige ruilverkavelingen en de sanering van klei-

rechte paden, die echter nonhiërarchisch en via ronde

ne, minder rendabele landbouwbedrijven.

bochten toch grillig verliepen. Opmerkelijk is dat men in

Waar geprodu-

ceerd moest worden werd in principe niet gerecreëerd of

dezefunktionalistische periode er niet in slaagde een uitge-

aan natuurbehoud gedaan; waar gerecreëerd werd ging

sproken nieuwe ontwerpwijze te creëren voor dit parktype.

alles wat aan het boerenland herinnerde op de schop. Wie

Dit kwam mede doordat zowel de ontwikkeling als het ont-

eenproductiebos beheerde, moest ervoor waken niet teveel

werp in handen van de overheid was, waarbij verschillende

recreatie of natuur in zijn plannen te verwerken, anders

deskundigen in verschillende stadia aan het plan werkten

ontving hij geen landbouwsubsidie. Zelden kreeg het land-

en er weinig ruimte voor eenpersoonlijke

schap een eenduidiger stempel opgedrukt dan in deze

overbleef. Hierdoor kregen ook de specifiek lokale land-

periode.

schappelijke omstandigheden weinig aandacht. Doel was

ontwerpsignatuur

tachtig

in de eersteplaats om 'de recreant' een aangename, groe-

zeker twintig miljoen mensen zou tellen; men verwachtte

ne entourage te bieden en men viel hiervoor gedeeltelijk

dat niet alleen de bevolking flink zou blijven groeien, maar

terug op de aloude landschapsstijl. De terreinen werden,

De prognoses waren dat Nederland in de jaren

ook de economie en daarmee de steden en het wegennet.

waar mogelijk, door groengordels of opgeworpen heuvels

De Groene Sterren werden dan ook hoofdzakelijk gepland

afgescheiden van het landschap, waarvan men verwachtte

in het westen van het land in de nabijheid van degrote ste-

dat het al spoedig door snelwegen doorsneden zou zijn,

den, waarmee zij door rijkswegen waren verbonden. Een

ofwel verstedelijkt, geïndustrialiseerd of doelmatig verka-

goede bereikbaarheid per auto en ruime parkeergelegen-

veld. Daardoor kregen de ontwerpen dikwijls een naar bin-

heid vormden belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp,

nen gericht karakter. Vaak was het planologisch inpassen

dat moest bestaan uit bos, speel- en ligweiden en plassen

van eenzandwinplas of puinheuvels een randvoorwaarde.

voor watersport met voorzieningen voor oeverrecreatie. Als

Anders dan in de landschapsstijl, was er dus geen sprake

meest ideale verhouding werd de verdeling eenderde bos,

van een schijnbaar 'eindeloos landschap' met ontworpen

eenderde weide en eenderde water geacht, een concept

zichten naar buiten. Ook werden in de recreatiegebieden

zoals dat ooit was gebruikt bij het Amsterdamse Bos, dat

nauwelijks exoten, maar grotendeels inheemse boomsoor-

als de eerste Groene Ster avant la lettre kan worden

ten gebruikt, waarbij snelgroeiende soorten werden afge95
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Kaart uitde Tweede Nota voor de Ruimtelijke ordening met daarop aangegeven deGroene Sterren, 1967
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wisseld met langzamer groeiende soorten: het zogenaamde

hersteld, waren de eerste kenteringen in het Groene

wijkers/blijvers-systeem. De Tweede Nota besteedde ook

Sterren-beleid. Zij braken met hetfunktionalisme

aandacht aan het 'veiligstellen van de bestaande land-

den de voorboden van een meer geïntegreerde aanpak van

schapstypes', maar desondanks bleven natuurbehoud en

het landschap met behoud en ontwikkeling van ecologische

natuurbouw

waarden, landschappelijke identiteit en actieve recreatie,

in de recreatiegebieden van ondergeschikte

en vorm-

betekenis.

die in ig8i zou uitmonden in de Stuurgroep, Werkgroep en

De eerste projecten die ter hand werden genomen waren:

Projectgroepen van de Randstadgroenstructuur, met verte-

de Brielse Maas, Het Twiske, de Maarseveense Plassen,de

genwoordigers van de Provincies, Ministeries van Land-

Rottemeren, de Oude Maas en Bernisse. Tijdens de uitvoe-

bouw en Visserij en van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke

ringsfase groeide echter de twijfel over dejuiste opzet. Een

Ordening en Milieu. Vanaf dat moment gingen bestaande

groot aantal politieke en sociaal-economische

ontwikkelin-

en nog te ontwikkelen recreatiegebieden een onderdeel vor-

gen, maar ook veranderde ontwerpopvattingen

in de jaren

men van een nieuwe inrichtingsfilosofie, die enerzijds gere-

zeventig waren hier debet aan.

lateerd werd aan lokale streekplannen en anderzijds aan

Ten eerste was er de teruglopende bevolkingsgroei en de

een keten van onderling samenhangende groengebieden.

twijfel aan de gestelde prognoses. Vervolgens was er de

De Randstadgroenstructuur, die in 79^5 in de Nota 'Ruim-

groeiende weerstand en mondigheid bij de agrariërs en het

telijk kader Randstadgroenstructuur'

stijgen van de grondprijzen, die aankoop van terreinen

een langetermijnplanning

steeds moeilijker maakten. Daarbij was de invloed van de

het landelijk gebied binnen de Randstad te verhogen, de

milieubeweging groeiende: steeds vaker wezen natuurbe-

recreatiemogelijkheden

schermingsorganisaties op de verstoring van

tegenwicht te bieden tegen de voortgaande verstedelijking.

natuurlijke

werd ingevuld met

streeft ernaar de kwaliteit van

te verbeteren en een natuurlijk

gemeenschappen die de Groene Sterren met zich mee-

Zij moet gaan lopen van Dordrecht via Rotterdam, Delft,

brachten. (Zie ook: Leidschendam, Vlietland.) Bovendien

Den Haag en Leiden naar Haarlem en vanaf Het Gooi

veranderde de smaak van het publiek: men kreeg behoefte

naar Utrecht enAmersfoort en vormt aan drie zijden (west,

aan actieve recreatie en aan recreatie in de buurt van de

noord en oost) de randen van het (nog) voornamelijk agra-

woonomgeving. Een van de voornaamste

achterliggende

rische landschap van het Groene Hart van Holland. Door

redenen hiervoor was de oliecrisis in 1973, die enerzijds een

samenhang aan te brengen tussen bossen, parken, recre-

andere kijk op het begrip auto teweegbracht, en anderzijds,

atiegebieden,

praktisch gezien, op autoloze zondagen de Groene Sterren

natuurgebieden wordt zowel de actieve gebruikswaarde

onbereikbaar maakte. Door middel van inspraak en buurt-

voor de mens, als de ecologische potentie van het gebied

groepen ijverde men dan ook voor speelstraten, verkeers-

vergroot. Ondanks de veranderde inzichten functioneren de

drempels en groen in de nabijheid van de woning.

Groene Sterren daarbinnen nog altijd als vitale recreatiege-

In de architectuur had zich al eerder een omslag in het

bieden.

funktionalistische

Zie onder andere: Recreatiegebied Rottemeren, Brielse

denken ontwikkeld en de nieuwe inzich-

ten deden ook hun intrede in de

landschapsarchitectuur.

landbouwgronden,

Maas, Het Twiske, Haarlemmermeerbos,

Het belang van de 'genius loei': de kwaliteit van de omge-

Spaarnwoude,

ving, begon een steedsgrotere rol te spelen. Het historisch

Midden Delfland en Bernisse.

gegroeide agrarische landschap, het behoud van natuurwaarden en extensieve recreatie zag men niet langer als
gescheiden eenheden. Eenpluriforme aanpak stuitte echter
aanvankelijk op de monofunctionele,

over verschillende

ministeries verspreide, belangen van landbouw,

natuurbe-

heer, bosbouw en recreatie.
Projecten als de Reeuwijkerhout, waar werd gekozen voor
een opzet met behoud van de bestaande kavelstructuren,
het Loetbos, waarin agrarische bestemmingen

werden

opgenomen en de voltooiing van Het Twiske, waar de
structuur van het historische landschap gedeeltelijk werd

bosbouwgronden

Reeuwijkerhout,

Vlietland,

en

Oude Maas,
Hitlandbos,

EEN P O S T M O D E R N E

WANDELING:

DE K A S T E E L T U I N E N A R C E N

langs een 'klassieke' tuin met een waterpartij geïnspireerd
op de tuin van Versailles, een sprookjesbos, een Grand

Na deperiode van het modernisme, waarin de vorm als het

Canyon met een bamboebos, een twaalf meter hoge kas

ware voortvloeide uit de functie, staat de postmoderne

met subtropische begroeiing, eengerestaureerd kasteel met

mens voor een 'embarras du choix': een keuzeprobleem.

drijvend terras in de slotgracht, een speelfort met een kin-

Dit leidt onder meer tot het naast en door elkaar gebruiken

dertuin, modeltuinen, Oosterse tuinen, een golftuin, tallo-

van stijlen en een vrijelijk citeren uit de tuinarchitectuurge-

ze exposities van kunst en bloemschikkunst en muziekop-

schiedenis; eenpluralisme dat kenmerkend is voor de post-

tredens in het openluchttheater.

moderne ontwerp- en levenswijze en dat vooral goed her-

ideeën voor 'Elck wat wils': van onderhoudsarme,

De modeltuinen bieden
kind-

kenbaar is in zowel het ontwerp als het concept van de

vriendelijke tuinen voor bij de doorzonwoning tot en met

tuinen van de in 1988 geopende Kasteeltuinen van Arcen.

eenJapanse tuin en een tuin ingericht door een bekende

De Kasteeltuinen van Arcen zijn, hoewel zij inmiddels een

presentator van tuinprogramma's en auteur van groenboe-

grote plantencollectie herbergen, geen Hortus Botanicus;

ken.

zij zijn geen Floriade, hoewel er een groot kwekersaanbod

Het kasteel Arcen zelf werd vanaf1653 gebouwd op de fun-

is te zien noch een Keukenhof, hoewel er drie miljoen

damenten van een ouder kasteel, dat in 1646 geheel ver-

bloembollen zijn geplant. Zij zijn ook geen historische tuin

woest was door de troepen van Frederik

of pretpark; zij zijn van alles wat en vormen daarmee een

Aanvankelijk

themapark met De Tuin als thema. Hiermee sluiten zij

bouwd. Het totale complex, bestaande uit een classicistisch

aan op de tendens van de late jaren tachtig om steeds

hoofdgebouw met zijvleugels aan een voorplein met voor-

meer themaparken aan te leggen met een deels recreatief,

burcht, kende tussen 1653en 1780 vijf bouwheren van het

deelseducatief karakter.

geslacht Van Celder. Voor zover het steedswisselendeoor-

In rijk geïllustreerde kleurenfolders wordt de toekomstige

logsgeweld ter plaatse het toeliet, had het kasteel nuts- en

Hendrik.

werd alleen de voorburcht met toren ge-

bezoeker geïnformeerd dat hij niet bang hoeft tezijn dat hij

siertuinen, naar de mode van de tijd. In 1763werd er ook

voor niets zal komen. Eris namelijk genoeg te beleven: een

een oranjerie op het terrein gebouwd, die later afbrandde.

wandeling door een prachtig, afwisselend

Vanaf 1917 bewoonde de kunstschilder Prof. Friederich

natuurdecor,

Kasteeltuinen Arcen. Luchtfoto van de rozentuinen met de 'barokvijver': 1995
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AugustDeusserArcen.Hij gebruiktehetkoetshuis als ate-

een uureen bonte specht horen, doorde GrandCanyon wan-

lier.In 1972 werddoorzijn dochterAntonie Deusserhet tij-

delenen succulenten bewonderen in de indrukwekkende,

dens de Tweede Wereldoorlog beschadigde endoor steeds

modernistisch vormgegeven kas. Terwijl de kinderen zich

wisselende militaire bezettingverwaarloosde huismethet

amuseren inhetSpeelfort ofopde speel- en zonneweide, ver-

omliggende terrein,waaropalleen nogenkele oude bomen

dieptmoederzichinde bloemschikkunst endrinktvadereen

stonden, ondergebracht ineen stichting.Deze verkocht het

glas droge witte wijn in een vandevleugels vanhet kasteel.

goed aan de Stichting het Limburgslandschap.In 1983

Zelfs denaam vanhethiergevestigde restaurant 'Palladio'

begon men met de restauratie-werkzaamheden vanhet

verwijst naardeclassicistische bouwmeester, diein de post-

kasteel. Men besloot detuinen te 'renoveren' tot een toe-

moderne architectuurgraagwordt geciteerd.

ristische trekpleisterentevens terpromotie vande kwekers

Detuinen vanArcenscoren hoogin dezin van tegemoet-

in het naburige Lottum, als permanente expositieruimte

komen aan de wensen van de veeleisende consument en

van rozenen anderetuinplanten in te richten. In 1986

tegelijkertijd laag in debetekenis vanauthenticiteit. Van

werd met de aanplant van 120.000 bollen de start

enige stilistische offunctionele eenheid tussen huis,tuinen

gemaakt.Alstuinarchitect werdde ontwerperNiek Roozen

enlanderijenis geen sprake. Ook Roozen lijkt zichniet bij-

inde armgenomen. Oppostmoderne wijze verdeelde hijde

zonderindetuinhistorie tehebben verdiept. Zospreekt hij

ruimte in verschillende deeltuinenmet elkeeneigen sfeer

bijvoorbeeldvaneen Versaille-achtig rosarium, terwijl rosa-

en karakter,waar de wandelaar als het ware'zappend'

riapasbijna drieeeuwen later,indetijd vande gemengde

doorheen kan lopen.

landschapsstijl voor het eerstvoorkwamen.Ook determ

Wie inArcenzorgvuldiggerestaureerde historische kasteeltui- 'romantisch' wordt tepasente onpas gebruikt. Een tuinonderdeelinArcen bestaaternietbijdegratievan zichzelf,
nen verwacht als bij Kasteel Het Loo inApeldoorn, ofde tuinen van bevlogen tuinkunstenaarszoalsdetuinen vankasteel

maar verwijst voortdurend naareen andere bekende groot-

Sissinghurst vanVita Sackville-West, detuinen bij Chiverny

heid: naar Versailles, naar eenoerbos, naar de Oosterse

vanMonet,ofdeschijnbaareenvoudige, smaakvolle tuinen

tuinkunst of naar de Victoriaansetuincultuur met haar

van kasteelWalenburg bij Langbroekvan hetechtpaar

mozaïekbedden. Dedoor de 'educationpermanente'ont-

Canneman-Philipse, komt bedrogen uit. Arcen isvooral veel

wikkeldebezoeker wordt hiermeeenerzijds aangesproken

enmendientniettelangbijalles stil testaan.Niet te lang

opeen zekere inhoudelijkekennis, anderzijds wordt ervoor

bijde historie, wantdaarwordt slechtszijdelings naarverwe-

gezorgd dat dezelfde bezoeker, verwend doorsnel wisselen-

zen enookniettelangbij denatuur. Arcen wil de bezoeker

de beelden van televisie, door deveelvoud aanindrukken

welkennis laten maken metfacettenvan de tuinkunst, maar

geboeidblijft. Bovendien moet er ook voor kinderen een

hemnietlastigvallen met teveel duffe tuinhistorie ofhove-

hoogwaardigaanbodzijn. Deze 'everybody-happy'-formu-

nierskennis, noch metteingewikkelde Latijnse namen, moei-

le,diemede wordtgestimuleerddoorde betrekkelijke nabij-

zaamgekweekte plantencombinaties en 'eentonige' natuur.

heidvandeParijse vestiging vanDisneyland, noopteinde

Omdat depostmoderne mensvooral haast heeftentoch

jaren negentig ookdebestaande Nederlandse pret-en the-

nietswilmissen, zijnde vogelgeluiden inhetsprookjesbosdan

maparken tot evaluatie van het geboden programmaen

ookviaeen geluidsinstallatie te horen. Zo kanmen binnen

opwaardering vande attracties.
Arcenbiedt dusvooraleenaardig dagjeuit voorhet hele
gezin.Daarnaast geeft hetookideeën mee voorthuis.Met
dit laatstesluit Arcenaan op denieuwetendens vanhet
'cocoonen': hetthuisgezelligmaken.Naeen oplevingin de
belangstelling voordebinnenhuisarchitectuuris,vanafde
tweede helft vandejaren tachtig, ookdeinrichting van de
tuin aan eenherwaardering toe. Door degunstige economischeomstandigheden, detechnische ontwikkelingen en
hetuitgebreide distributienetwerkishetaanbodvan materialenenplanten groterdan ooit endoorde communicatietechniekenkan men bovendien nog kennisnemenvan

Kasteeltuinen Arcen Rozenperken met 'barok-beelden'. Foto: 1995

allemogelijke geografische en/of'historische stijlen.

V E R K L A R E N D E L I J S T V A N G E B R U I K T E T E R M E N EN B E G R I P P E N

a-ha:onzichtbare afscheiding van een dierenweide, gevormd door
een diepe (droge) sloot met steile walkanten, waardoor geen visuele
verstoring door hekwerken ontstaat
allee:rechte laan, regelmatig beplant met bomen ofbegrensd door
hagen
anglo-chinese stijl:vroege landschapsstijl met toepassing van kleinschalig landschappelijke elementen en Chinese motieven. Zie inleiding. DeChinese stijl zoals die in Groot Brittannië ontstond werd in
Frankrijk gemengd met de landschapsstijl en tot anglo-chinese stijl;
zie ook Chinese stijl
arboretum:een collectie levende bomen met zoveel mogelijk soorten
en groeivormen. Arboreta werden aangelegd om het plezier van het
verzamelen, maar ook uit wetenschappelijk oogpunt
architectonische stijl: regelmatige tuinstijl voor middelgrote en kleine tuinen, parken en begraafplaatsen, aangelegd met een of meer
relatief korte assen van symmetrie, vaak in relatie met een huis of
een ander hoofdgebouw. Muren, keermuurtjes, bassins, bloembakken en andere architectonische elementen maken deel uit van deze
stijl (vanaf ca. i860). Zie inleiding
attractiepark: park waarin als vermaakselement allerlei bezienswaardigheden zijn tentoongesteld en waar attractievoorzieningen zijn
aangelegd, meestal met een kermisachtig karakter, vaak bedoeld om
de bezoekers een 'dagje uit' te bezorgen
aviarium:een vogelhuis met vaak exotische vogels als decoratief
onderdeel van een tuinaanleg
basse-cour:binnenplein ofvoorplein, gewoonlijk gelegen voorof
achter de hoofdpartij van een aanzienlijk huis of kasteel
bassin:zie waterkom
bastion:zie bolwerk
bedriegertjes:verborgen fonteintjes die plotseling gaan spuiten,
als vermaakselement in tuinen of parken
begraafplaats: zie buitenbegraafplaats en kerkhof
belt:kunstmatige heuvel
belvédère:berg, waarop soms een toren of tuinhuis is geplaatst als
uitzichtspunt, of: toren opeen huis dat uitziet over een jachtgebied
berceau:zie loofgang
berg:kunstmatig opgeworpen heuvel dienend als uitzichtspunt
binnentuin:tuin gelegen opeen strook grond tussen twee grachtenstelsels rondom een kasteel, of: een tuin door bebouwing omsloten
bloemhout: bloemdragende heesters
bloemperk:geometrisch gevormd plantbed voor bollen en exotische
planten (zestiende, zeventiende eeuw)
bolwerk:uitspringend vijfhoekig gedeelte van een vestingwal
boomsingel: zie singel
boordbed: rand in een tuin, van onbepaalde breedte, beplant met
vaste planten en een- en tweejarigen
border:zie boordbed
borgofburg:Oud Germaans voorversterkte plaats,kasteel of stad.
In Groningen vanaf ± 1500:aanzienlijke woning met bijgebouwen
van een Ommelander edelman, meestal ontstaan uit een steenhuis
of op de plaats van een steenhuis
borgenflora: zie stinseflora

bosket ofbosquet: hakhoutbos of productiebos, doorsneden door
rechte ofkronkelende paden en omzoomd door hoge hagen
botanische soort:plantensoort zoals hij inheems ofuitheems in het
wild voorkomt
boulingrin:Frans voor klosbaan; Engels:bowling green; zie klosbaan
bouwhuis:bedrijfsgebouw behorend bij een kasteel of landhuis,
meestal gebouwd op het voorplein, haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw
buitenbegraafplaats: begraafplaats gelegen buiten de muren en/of
singels van de stad
buitenplaats ofplaats:aanzienlijk buitenverblijf met omringende
tuin- en parkaanleg
burchtofburg:versterkte plaats, kasteel of stad
buurtgroen:groenvoorziening per groep flats of groep wooneenheden, met voorzieningen als zitbanken, een zandbak en speeltoestellen of trapveldje
cascade:zie watertrap
charmille:zie loofgang
Chinese stijl:vroege landschapsstijl met toepassing van Chinese
architectuur-elementen als tempels, pagodes en bruggen
colonnade: zie galerij
comédie:zie theater
cottage-stijl: Engelse decoratieve stijl die voor villa's en villatuinen
teruggrijpt opde traditionele woningen en tuinen van boeren en
handwerkslieden, ook als deeltuin
courtine:deelvan een vestingmuur of-wal tussen twee bastions of
rondelen
decoratieve stijl:zie architectonische tuinstijl
donjon:middeleeuwse woon- of vluchttoren
doolhof:een tuin, bestaande uit door hagen afgescheiden paden,
die dikwijls doodlopen. Als speelelement zijn het middelpunt en de
uitgang van deze tuin moeilijk te vinden
duiventil:duivenhuis meestal op paal
duiventoren:duivenhuis, in de vorm van een toren
dwingen versterking van een stad in devorm van bolwerken en wallen
eclecticisme:mengeling van voorgaande (bouw)stijlen toegepast in
de negentiende en begin twintigste eeuw
Engels hout:zie bloemhout
Engelse landschapsstijl: zie landschapsstijl, vroege en late
Engelse parterre:zie graswerk
enveloppe:doorlopende beschermingswal rondom een vesting,
soms voorzien van een gedekte weg
exoot:uitheemse boom of heester
espalier:latwerk, voornamelijk gebruikt om fruitbomen langs te
leiden
exedra:in de architectuur: oorspronkelijk diepe nis of halfronde
ruimte; in de tuinarchitectuur: een halfcirkelvormige afsluiting van
tuin of deeltuin
faisanterie:vogelhuis voor fazanten
ferme ornée:aanleg waarop de nutsgronden worden gemengd met
sierelementen, teneinde een pittoresk effect te bereiken
folly:romantisch bouwwerk als compositorisch element in

landschapsarchitectuur
Fransclassicistische stijl:in Nederland: tuinstijl waarbij de
Franse opvattingen van classicistische principes werden toegepast
(1680-1750).Zie inleiding
Franse parterre:zie loofwerk
fruitmuur: zie leimuur
funktionalisme: zie Nieuwe Zakelijkheid
funktionalistische landschapsstijl: een modernistische, op actief
gebruik gerichte vorm van de negentiende-eeuwse parkstijl, met een
variatie aan open en besloten ruimtes en vloeiend lopende paden,
waarin ook vaak sportaccomodaties zijn opgenomen. De grote
(recreatie)parken in funktionalistische landschapsstijl hebben doorgaans een naar binnengericht karakter en veel inheemse boomsoorten. Deverhouding water:weide:bos is ongeveer 1/3:1/3: 1/3
galerij: overdekte gang die in de Frans classicistische stijlperiode
veelal de afsluiting van een tuin vormde
ganzevoet-struktuur: struktuur van drie tot vijf rechte lanen in een
bos,die binnen een halve cirkel op één plaats bij elkaar komen
gardeneske landschapsstijl: tuinstijl die de tuin als kunstwerk
beschouwt en bestaat uit een vaak naar binnengerichte landschapsstijl of gemengde stijl, waarin exotische bomen (waaronder veel
coniferen), bloeiende heesters en veelkleurige planten worden
gebruikt, die solitair of in groepjes worden 'geëxposeerd', gecombineerd met een kunstzinnige 'aankleding' van het landschap in de
vorm van sierhekwerk, rotspartijen en bloemslingers of -mozaïek
gazon:grasvlakte (van fijn soort gras) die regelmatig met de machine wordt geschoren en dus voortdurend kort is;het maaisel wordt
afgevoerd
gemengde stijl:tuinstijl waarbij de landschapsstijl in combinatie
met regelmatige strukturen wordt toegepast. Zie inleiding
geriefhout:houtaanplant voor eigen gebruik, zoals voor reparatie,
hekwerken en gereedschappen
gezichtslaan:zie zichtlaan
grand canal:zie zichtkanaal
grasland:grasvlakte die slechts één à twee maal per jaar
(met zeis of maaibalk) wordt gemaaid en waarin hoge grassen en
kruiden groeien; het maaisel wordt afgevoerd
grasparterre:zie graswerk
grasveld:grasvlakte (van ruwere grassoort) die slechts enkele malen
per jaar wordt gemaaid en waar ook andere soorten planten in kunnen voorkomen; het maaisel blijft in veel gevallen liggen
graswerk:sierperk opgevuld met gras en eventueel gedecoreerd met
enkele buxus-patronen en bloemenranden
haag:geschoren heg
hakhoutbos:aangeplant bos van laag geboomte, waarvan het hout
regelmatig gekapt wordt
havezate:riddermatige hofstede ofadellijke bezitting in Drenthe,
Overijssel en de Graafschap, waaraan bepaalde rechten verbonden
waren
heempark:park voornamelijk ingericht met inheemse wilde planten
heemtuin:tuin met inheemse wilde planten, dievaak op basis van
ecologische principes in groepen zijn geplaatst in een speciaal daarvoor gecreëerd milieu, dikwijls gecombineerd met oude cultuurgewassen. Heemtuinen hebben doorgaans een educatieve functie en
zijn tevens bedoeld om bepaalde soorten van uitsterven te behoeden
heg:afscheiding van regelmatig gesnoeide bomen of struiken
hellingbos:restant van een natuurlijk ontstaan bos opeen heuvel-

achtig stuk terrein dat voor de landbouw niet geschikt was om ontgonnen teworden. De hellingbossen op de kalkrijke grond onderscheiden zich door hun karakteristieke onderbegroeiing; het droge
type is het orchideeënrijke type, het natte typekent onder andere
de daslook, de gele anemoon en de voorjaarshelmbloem
heremiet:zie kluizenaar
heremiethuis: zie kluizenaarshut
hermitage: zie kluizenaarshut
hofstede: huis met omliggende tuinen en boerenbedrijf
Hollands classicistische stijl:tuinstijl in Nederland waarbij de
Hollandse opvattingen van classicistische principes werden toegepast (1620-1680). Zie inleiding
hovenier:tuinbaas met praktische kennis over het kweken van
bomen en planten (historische betekenis)
huisplaats:plaats ofeiland binnen de omgrachting, waarop huis en
bouwhuizen meestal in hoefijzervorm gerangschikt, zijn gebouwd
en veelal beplant met iepen of linden
ijskelder:gegraven keider opeen beschaduwde plaats in het bos,
waar men 's winters het ijs uit de vijvers bewaarde om dit 's zomers
tegebruiken voor het koelen van dranken
iridarium:tuin in regelmatige stijl, beplant met verschillende
soorten irissen
Japansetuin:tuinen in Japanse trant, aangelegd in West Europa
vanaf omstreeks 1880. Deze tuinen worden gekarakteriseerd door
het gebruik van bloemdragende heesters en naaldbomen in een met
mossen bedekte bodem, composities van natuursteen en Japanse
elementen als tuinverlichting en bruggetjes
jeneverhuisje:stookhuisje als tuinsieraad geplaatst in landschappelijk aangelegde parken
jongeretuinkunst:tuinkunst in Nederland tussen 1870en 1940.
Dit is de periode na de dood van J.D. Zocher jr. tot aan de Tweede
Wereldoorlog. Zie inleiding
kabinet:ruimte omsloten door hoge hagen, of open of gesloten
tuinprieel
kasteel:versterkt stenen huis van een adellijk heer ten tijde van het
leenstelsel
kasteeltuin:tuin gelegen binnen deommuring van een kasteel of
binnen het eerste grachtenstelsel
kerkhof:begraafplaats om of nabij een kerk gelegen
kettingbrug:hangbrug waarvan het bruggedek gedragen wordt door
van oever tot oever gespannen kettingen. Het is een vermaakelement in de landschappelijk aangelegde parken
kiosk:een tuinhuis in Chinese stijl
kloostergangtuin ofkruisgangtuin:tuin gelegen in het centrum van
een kloostergang
kloostertuin:kruidentuin, moestuin en boomgaard gelegen binnen
kloostermuren
klosbaan:enigszins verdiepte grasbaan waarop het klosspel (een balspel) werd gespeeld
kluis:zie kluizenaarshut
kluizenaar: bewoner van een kluizenaarshut, die heeft gekozen voor
een teruggetrokken leven in de natuur, ofeen pop voorstellende een
kluizenaar. Zie ook kluizenaarshut
kluizenaarshut:een woning van een kluizenaar als decoratief
element in een parkaanleg. Deze symboliseerde in de romantiek
het teruggetrokken leven in de natuur
landgoed:een grote bezitting ophet platteland, ten dele in cultuur

gebracht ten behoeve van landbouw, veeteelt en bosbouw, ten dele
als buitenverblijf dienend
landschapsstijl, vroege:tuinstijl in Nederland waarin een ideaal
landschap werd nagebootst. Karakteristiek voor deze stijl zijn kleinschaligheid en beslotenheid (1750-1815).Zie inleiding
landschapsstijl, late:tuinstijl in Nederland waarin een wijds landschap werd nagebootst. Karakteristiek voor deze stijl zijn vergezichten, open ruimten en boomcoulissen (1815-1870).Zie inleiding
latwerk: een tuindecoratie geconstrueerd van dunne latten, waarlangs klimplanten of jonge twijgen worden geleid. Ook gebruikt
men latwerken om fruitbomen en linden langs te leiden. In de
Frans classicistische tuinen gebruikte men latwerk om besloten
ruimten te creëren
leiboom: een boom die langs een muur oflatwerk geleid wordt door
de twijgen eraan vast tebinden. Fruitbomen worden vaak langs
muren geleid en men ziet vaak linden vóór huizen langs latwerken
geleid als oude vorm van zonwering
leimuur een meestal ophet zuiden gelegen muur, waarlangs lage
fruitbomen worden geleid. De muur houdt de zonnewarmte langer
vast en biedt bescherming tegen dewind. Erbestaan verschillende
vormen van leimuren. Zie ook slangemuur en mur à retranchements

Nieuwe Zakelijkheid: bouwstijl die de functie en deconstructie van
een object als uitgangspunt neemt
openbaar park: algemeen toegankelijk park in ofbuiten stad ofdorp,
aangelegd ten behoeve van het publiek. Zie ook: stadspark, volkspark, plantage
oranjeboom: citrusboom, gekweekt in kuip:citroen, limoen, sinaasappel, mandarijn
oranjerie: een winterbewaarplaats, oorspronkelijk voor oranjebomen.
Daarnaast in gebruik voor niet winterharde planten, meestal met
openslaande glazen deuren en luiken op het zuiden
overbos: bos deeluitmakend van een buitenplaats, gelegen aan de
overzijde van die buitenplaats, gescheiden door een weg
overplaats:deel van een buitenplaats gelegen aan overzijde van die
buitenplaats, gescheiden door een weg
overtuin:tuin deeluitmakend van een buitenplaats, gelegen aan
overzijde van die buitenplaats of: tuin behorende bij een huis,
gelegen aan de overzijde van een weg
pagode:chinees bouwwerk toegepast in de Chinese en angloChinese stijl

loofbank: latwerk in de vorm van een overdekte zitgelegenheid
begroeid met klimplanten
loofgang: latwerk in devorm van een gang met halfronde overkapping of een gang gevormd door bomen die zogesnoeid en geleid
zijn, dat zeeen overkapping vormen

park: een uitgestrekt terrein bij of rondom een kasteel oflandhuis,
bestaande uit bos en weiden, door vijvers en kunstmatige aanleg
verfraaid, ofeen afgeperkt stuk grond in of nabij een stad ofdorp,
beplant met bomen en heesters en opengesteld voor het publiek
palmboompje: Buxus sempervirens
parterre: zie bloemperk, loofwerk, graswerk
parterre à l'angloise:zie graswerk
parterre de broderie: zie loofwerk

loofpoort: latwerk in devorm van een poort, begroeid met klimplanten
loofprieel: latwerk in devorm van een open prieel, begroeid met
klimplanten
loofwerk: sierperk met bloem- en bladmotieven van buxus, afgewisseld met vulmaterialen zoals steen- en/of marmerslag, schelpen
en/of zand, dat gezien vanaf een terras of vanuit de hoofdverdieping
van een huis, het best tot zijn recht komt

parterre de compartiments: loofwerken met een tweezijdig symmetrisch patroon
patte d'oie: zie ganzevoet-structuur
paviljoen: zie tuinhuis
pergola: loofgang gevormd door een aantal pijlers of palen die een
raamwerk dragen, waarlangs klimplanten worden geleid
pinetum: collectie levende naaldbomen met zoveel mogelijk soorten
en groeivormen

lusthof:zie kasteeltuin, of: een tuin aangelegd voor het genoegen
van de eigenaar
lusttuin: zie kasteeltuin
lusthuis: zie tuinhuis
menagerie: gebouw waarin exotische dieren en/of vogels worden
gehouden, ofverzameling exotische dieren ofdierenweide, ofverzameling exotische vogels in bassin
motte: zie belt

pittoreske landschapsstijl: stroming in de landschapsstijl, waarin
taferelen, composities en licht/donkerpartijen worden opgebouwd
als in de schilderkunst, zoals bijvoorbeeld in de decorschilderkunst
en in delandschapsschilderkunst van de Italianisanten
plantag(i)e: aanplant van bomen in regelmatig verband,
ter verfraaiing vaneen plaats ofvroegopenbaar park
plate-bande:zie rabat
prieel: zie tuinhuis

mozaïekperk:sierperk in regelmatige patronen opgevuld met
gekleurde bladplanten
mur à retranchements: een muur met hoekige inhammen, gebouwd
zonder steunberen, meestal aan de zuidzijde van een moestuin
gelegen, waartegen lage fruitbomen worden geleid. Zie ook leimuur
naantje: oorspronkelijk: arbre nain. Kleine,laaggeénte vruchtboom
natuurtuin: terrein met natuurlijke begroeiing, dat alleen door maaien onderhouden wordt en waar de plantensoorten nadat ze zijn uitgezaaid ofuitgeplant, zich zelfverder spontaan verbreiden
neo-stijl: architectuurstijl uit de negentiende of vroeg-twintigste
eeuw, waarbij devormgeving ontleend is aan motieven uit een eerdere stijlperiode zoals gotiek, Renaissance, barok en classicisme
Nieuwe landschapsstijl: zie gemengde stijl

quinconce-verband: plant-verband van bomen, zoals vijfstippen op
een dobbelsteen. Hierdoor ontstaan rechte en diagonale zichten
tussen de bomen door
rabat:randbed rondom een loofwerk van buxus
ravelijn: tussen twee bolwerken in devestinggracht gelegen eilandje,
ter dekking van de vestingmuur
recreatieterrein: uitgestrekt terrein buiten de steden gelegen ter
opvang van dagtoeristen. Karakteristieke elementen zijn ligweiden,
waterplassen en dagcampings
redoute:kleine veldschans, die alleen uitspringende en geen
inspringende hoeken heeft
regelmatige stijl: iedere stijl gebaseerd op regelmatige ontwerpprincipes zoals symmetrie en geometrie
reposoir: zie loofbank
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ridderhofstad: riddermatige hofstede of adellijke bezitting in
Zeeland, Utrecht en een gedeelte van Gelderland, waaraan bepaalde
rechten verbonden waren
rosarium: rozentuin aangelegd in regelmatige stijl
rustieke stijl: in de tuinarchitectuur als toepassing bij follies, banken, prielen en bruggen: stijl waarbij gebruik gemaakt wordt van
grillig, natuurlijk gevormd hout, ofeen cementsoort waarmee grillig
hout wordt nagebootst, vaak gecombineerd met natuursteen (lava)
of imitatie natuursteen. Bij cottages en villa's ook geromantiseerde
plattelandsstijl
ruïne:vervallen bouwwerk als decoratief tuinelement in landschappelijk aangelegde parken als symbool van de vergankelijkheid.
Meestal werden deze tuinsieraden als ruïne gebouwd
schathoes/schathuus: veestal
scheerheg: zie haag
schellenhuisje: tuinhuis in Chinese stijl met bellen ter versiering
schelpengalerij: een open decoratief tuinelement uit de classicistische periode, in devorm van een aantal sierlijke nissen, bekleed
met vele soorten schelpen
schelpengrot: een decoratief tuinelement uit de classicistische
periode, in de vorm van een kabinet of grot, bekleed met vele
soorten schelpen
singel:een strook terrein met loofhout beplant of omzoomd,
rond een centraal stuk grond of aan de buitenzijde van een gracht
slangemuur: een slingerende muur, gebouwd zonder steunberen,
meestal aan de zuidzijde van een moestuin gelegen, waartegen lage
fruitbomen worden geleid; zie ook leimuur
speelhuis: zie tuinhuis
spiegelbol: bol van spiegelglas op standaard; tuinsieraad uit de
tweede helft van de negentiende eeuw. Wanneer men in de bol
kijkt, wordt een deel van detuin in de bol weerspiegeld
stadsdeelgroen: groenvoorziening bestaande uit een middelgroot
park met uitgebreide speel-,wandel- en sportvoorzieningen
stadsgewestpark: groenvoorziening bestaande uit een groot park
met grootschalige recreatievoorzieningen
stadspark: openbaar toegankelijk park gelegen binnen de bebouwing
van een stad
state: een complex van woonhuis, bijgebouwen, boerderijen en
stallen dat zich heeft ontwikkeld uit een Friese burcht
sterre(n)bos: hakhoutbos of productiebos kruisgewijs of diagonaalsgewijs doorsneden door lanen
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steenhuis: versterkte plaats in de middeleeuwen in de vorm van een
toren, dikwijls gelegen op een omgrachte verhoging; ter verdediging
van een of meer families die soms elders woonden. Zie ook donjon
stibadium: zitbank gebouwd in neo-pompejaanse stijl
stins: Fries voor steenhuis na 1400. De stins ontwikkelde zich tot
aanzienlijke woning met bijgebouwen van een Fries edelman
stinse(n)flora of stinze(n)flora: flora karakteristiek voor een terrein
rondom een stins, of flora karakteristiek voor een terrein rondom
een kasteel oflandhuis. Stinseplanten zijn verwilderde cultuurplanten, die door de mens zijn aangebracht of zich spontaan hebben
gevestigd op het kunstmatig ontstane milieu. Onder de stinseplanten bevinden zich veelbol- en knolgewassen, oorspronkelijk afkomstig uit Midden-Europa en het Middellandse Zeegebied
stookkas:gestookte kas waar tropische planten kunnen o.'erwinteren
style mixte:zie gemengde stijl
succulentarium: verzameling vetplanten

sunken garden:verdiepte tuin
terras:horizontaal stuk grond, gelegen tegen een helling,
of horizontaal stuk grond rondom oflangs een verdiepte tuinaanleg
theater: een decoratief tuinelement uit de classicistische periode,
in devorm van een toneel met coulissen en decors van hoge hagen
theekoepel/tuinkoepel: tuinhuis, oorspronkelijk met koepeldak.
De grondvormen zijn vierkant, rechthoekig, zeshoekig en achthoekig. Ook ziet men wel eens een ronde tuinkoepel. Tuinkoepels
liggen vaak op een punt in de tuin waar de tuineigenaar een fraai
uitzicht had op het omringende landschap en de koepel bovendien
zichtbaar was voor devoorbijgangers als teken van status
themapark: attractiepark waarbij de nadruk ligt opeen bepaald
thema
treillage:zie latwerk
tuin: afgeperkt ofafgezonderd niet alte groot stuk grond, door bijzondere aanleg door middel van beplantingen, zich onderscheidend
van het omliggende terrein. Zie ook verantwoording
tuinarchitect: ontwerper van tuinen. Ditwoord wordt in Nederland
gebruikt sinds r8oo
tuindorp:deel van een stad of dorp, aanvankelijk dikwijls gebouwd
op initiatief van een industrieel, met gevarieerde, vaak -maar niet
altijd -traditionalistische laagbouwwoningen met tuinen en openbaar groen, dikwijls bedoeld als ideale woonomgeving voor medewerkers van een bepaalde fabriek of tak van industrie. Veel tuindorpen gaan terug opde tuinstadgedachte. Zie tuinstad
tuinhuis: open of dicht gebouwtje op een karakteristieke plaats in
tuin of park
tuinstad: stad opgezet volgens de ideeën van Ebenezer Howards
G a r d e n c i t i e s o f t o - m o r r o w (1902), bestaande uit
een samenhangend stedebouwkundig complex met veel collectieve
en private (groen)voorzieningen bedoeld voor de midden en lagere
klasse als een alternatief voor volle, ongezonde stadswijken.
In Nederland zijn geen complete tuinsteden volgens dit model
aangelegd, wel zijn er wijken opdit idee gebaseerd
tuinwijk: deel van een stad of dorp met woonwijken bestemd voor
de midden en lagere klasse met huizen met eigen tuinen, dikwijls
gepland volgens funktionalistische principes als onderdeel van een
groter stedelijk geheel
Turkse tent: tuinhuis in Oosterse of exotische stijl
uithof:op het platteland gelegen gebouw van een klooster, dienend
voor agrarisch bedrijf
vestingwerk: verdedigingswerk van een stad
vijver: waterpartij in natuurlijke vormen en met natuurlijke oevers
vijverkom: zie waterkom
villa rustica: buitenverblijf op het Italiaanse platteland in de
zestiende eeuw, waar wonen en werken in een landbouwbedrijf zijn
gecombineerd
villa suburbana: buitenverblijf in Italië in de zestiende eeuw
vinkenbaan: terrein ingericht om vinken te vangen
vinkenhuis: huis met bomen omringd, bij een vinkenbaan gelegen
vista: zie zichtas
volkspark: park ten gerieve van de arbeidersklasse aangelegd met
sport- en recreatievoorzieningen
volière:vogelhuis
vormboom:in bepaalde vorm geknipte boom, meestal van het
geslacht Buxus ofTaxus
warmoezerij: kwekerij waar warmoes wordt geteeld, zijnde groene

groente, bonen, koolen wortelen
waterkom:vijver in regelmatige vorm met kunstmatige bodem,
wanden en randen
watertrap: kleine kunstmatige waterval bestaande uit meer vallen
die elkaar trapsgewijs opvolgen
waterval:natuurlijke ofkunstmatige valvan het water
weide:grasvlakte in de landschapsstijl die gemaaid of begraasd
wordt, al naar gelang de keuze van beheer
wijkgroen:groenvoorziening voor een woonwijk bestaande uit een
klein parkje ofeen groensingel met speel- en wandelvoorzieningen
wildbos:hakhoutbos ofproductiebos, al of niet omzoomd door hoge
hagen, waar doorheen slingerende paadjes lopen
wintertuin:kas of serre waarin niet-winterharde planten 's winters
zodanig zijn opgesteld dat men ervan kan genieten
windsingel:een singel aangelegd om de wind te keren
wilde-plantentuin:tuin of park waar wilde inheemse planten zijn
aangeplant ofuitgezaaid op plaatsen waar ze gewenst zijn en waarin
ongewenste soorten selectief worden gewied. Deze tuinen hebben
doorgaans een educatieve functie en zijn tevens bedoeld om bepaalde soorten voor uitsterven te behoeden
woongroen:collectief groen direct om een, volgens funktionalistische principes opgezet, woonblok of flat, soms met voorzieningen
zoals zitbanken en een kinderspeelplaatsje
woonpad:een openbaar pad met aan weerszijden grasveld of
opgaande beplanting, dat een wooneenheid (groep woningen)
verbindt met de straat. Door het gebruik van het woonpad hoeven
woningen niet direct aan de straat en het trottoir gekoppeld te zijn,
maar kunnen zij tussen het openbare groen liggen
zichtas:een in het ontwerp getrokken denkbeeldige lijn, vanuit de
as van symmetrie van een huis ofander uitgangspunt naar een
bepaald karakteristiek punt in het verschiet getrokken, waarlangs
het uitzicht vrij is
zichtlijn:een in het ontwerp getrokken denkbeeldige lijn, vanuit een
huis of ander uitgangspunt naar een bepaald karakteristiek punt in
het verschiet getrokken
zichtkanaal:kanaal gelegen in het verlengde van de as van symmetrie van een huis
zichtlaan:laan gelegen in het verlengde van de as van symmetrie
van een huis, uitzicht biedend op een karakteristiek punt in het
verschiet
zodenbank: een gemetselde zitbank waarop graszoden met wilde
planten ter afdekking een zacht kussen vormen
Zwitserse stijl:bouwstijl in chalet-vorm of in rustieke vorm, van
tuinhuizen en dierenverblijven in de laat landschappelijke periode
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