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Tijdens deze bijeenkomst wordt een nieuw ‘keur-
merk’ voor de NTs Open Tuinen onthuld en wordt 
de eerste Open Tuinen Gids van het jaar uitgereikt 
aan de directeur van de stichting ‘Groene Hart’. 
Alle eigenaren die hun tuin namens de NTs open-
stellen worden uitgenodigd, evenals aan de NTs 
verwante organisaties en de ‘groene pers’. In het 
vorige Tuinjournaal hebben wij u nog bericht dat 
deze bijeenkomst over ‘de horti in nood’, waar 
de NTs zich ook mee verbindt, zal gaan. Maar in 
verband met de lastige organisatie zijn wij overge-
stapt naar de succesvolle actie rond het Springer-
park. Deze stap wil niet zeggen, dat het streven 
naar het behouden van de bedreigde horti van de 
agenda verdwijnt.

De tweede lustrumdag vindt plaats op vrijdag 24 
september 2010 op Hogeschool Larenstein te 
Velp met een ontwerpdag. Het thema is  ‘Groene 
architectuur, de plant als bouwsteen’. Over een 
van deze plantaardige bouwelementen, de hagen, 
kunt u in dit nummer meer lezen. Deze feestdag is 
dan ook aanbevolen voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het ontwerpen van tuinen, met specia-
le aandacht voor de architecturale  eigenschappen 
van planten. Het is een interactieve dag waarbij 
de ochtend aan lezingen van plantendeskundigen 
en ontwerpers wordt besteed. In de middag kun-
nen de deelnemers in workshops zelf aan het ont-
werpen gaan. De ontwerpers en de studenten tuin-
architectuur van de Hogeschool begeleiden deze 
workshops. Larenstein is gelegen op een landgoed 
en heeft een uitgebreide sortimentstuin waar u vele 
bomen, heesters en planten kunt bewonderen. 

Donateurs, introducés en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Uitgebreide informa-
tie over het programma van de tweede lustrum-
dag en het aanmelden daarvoor vindt u in het 
juninummer, maar u kunt de datum alvast in uw 
agenda zetten.

Inlichtingen bij Rita den Breeje:
denbreeje@planet.nl.

Dertig jaar 
Nederlandse Tuinenstichting

De achttiende-eeuwse buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid krijgt een nieuwe functie als nationaal 
centrum voor tuin- en landschapscultuur. Het initiatief voor de nieuwe functie is genomen door de 
 Vereniging Hendrick de Keyser (de nieuwe eigenaar van het hoofdgebouw), Natuurmonumenten (die 
het landgoed in beheer heeft genomen), Piet van den Bos (van de naastgelegen buitenplaats Waterland) 
en de Stichting Vrienden van Beeckestijn. Gezamenlijk hebben zij een stichting in het leven geroepen 
om de plannen te realiseren. 

Voor het publiek wordt een permanente binnen- en buitententoonstelling ingericht over de relatie 
van de mens met zijn in cultuur gebrachte omgeving. Dit podium moet een sterke fundering bieden 
voor  wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal het een metafoor zijn voor de Nederlandse ontwerp-
kwaliteiten en zal het allerlei activiteiten op dit gebied integreren. Hier is plaats voor debatten, educatie 
en kennisoverdracht waarin ook de moderne problemen, zoals waterbeheer of de veranderende sociale 
betekenis van tuin en landschap een rol zullen spelen. Beeckestijn krijgt tevens congresfaciliteiten.

Beeckestijn krijgt nieuwe bestemming

Podium voor tuin- 
en landschapscultuur
Tekst - Éva Kovács

Beeckestijn is één van de best 

 bewaarde buitenplaatsen van Neder-

land. Op het landgoed is de oudste 

landschapstuin van Nederland te 

vinden, waarin naast de vroege 

landschapselementen ook elementen 

van de formele aanleg te herkennen 

zijn. Tot voor enkele jaren was er in 

het hoofdgebouw een museum met 

stijlkamers gevestigd en volgens de 

plannen zal in de loop van 2010 de 

museale functie wederom terugkeren, 

maar met een nieuwe bestemming.
Landgoed Beeckestijn; huis, tuinen en park vanuit de lucht. 
Foto: Fotostudio Honing.
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De Nederlandse Tuinenstichting bestaat in 

2010 dertig jaar. Dit zesde lustrum laten wij 

niet ongemerkt voorbijgaan. Het jubileum 

wordt met twee lustrumdagen en speciale 

excursies gevierd. De startbijeenkomst vindt 

plaats op 10 maart in het gerenoveerde 

Springerpark in Schoonhoven. De geslaagde 

renovatie, waarbij de Monumentencommissie 

van de NTs betrokken is geweest, is de 

aanleiding om daar het lustrumjaar met een 

feestelijke middag in te luiden. Lezingen over 

de renovatie van het Springerpark en de actie 

die er toe leidde, worden gegeven door Gita 

Straver, destijds voorzitter van de werkgroep 

Springerpark, door wethouder Peter Mattheij 

en door landschapsarchitect Eric Blok die het 

renovatieplan ontwierp. 
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