
- grachtentuin -

Veel banken en instellingen hebben topontwerpers ingeschakeld om bij hun 
exclusieve panden een passende tuin aan te leggen. Je zou verwachten dat 
tuinen op historische grond in een klassieke sfeer worden aangelegd, het 
is dan ook interessant om te zien dat moderne invloeden er wel degelijk 
ruimte krijgen. Houten vlonders, stalen ornamentatie en bolacacia’s kenmer-
ken de tuin van Keizersgracht 617, ontwerp: Henk Weijers. Taxusblokken en 
bodembedekkers in de tuin van Herengracht 478, ontwerp: Arend-Jan van der 
Horst en achter de panden van Herengracht 537, ontwerp: Robert Broekema, 
 wuiven siergrassen.

Samenhang
Het contrast in sfeer tussen de gevelarchitectuur en de tuin is interessant, maar 
zeker niet vreemd. Na ingrijpende verbouwingen binnenshuis wordt de tuin 
immers vaak in de sfeer van het interieur voortgezet. Goed voor de samenhang 
binnen-buiten. Maar met het kiezen voor een onconventionele aanpak van een 
grachtentuin kan de opdrachtgever ook zijn vooruitstrevendheid  benadrukken, 
en uitstralen waar hij voor staat. Aan de keuze om tuinen in hedendaagse stijl 
aan te leggen, kunnen ook zakelijke redenen ten grondslag liggen. Hoe een-
voudiger de aanleg is, hoe minder kundige begeleiding nodig is om de tuin in 
goede conditie te houden en hoe lager de kosten van het onderhoud. 
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NTs biedt

Wederzijds voordeel
Behalve het gewone donateurschap van €42,- bieden we drie ‘formats’ aan waar-
mee u toegang krijgt tot de achterban van de NTs. Deze achterban bestaat uit 
onze donateurs, lezers van het Tuinjournaal en de Open Tuinen Gids, de vak-
pers en organisaties werkzaam in de groene vakwereld, alle gemotiveerd om het 
groene culturele erfgoed in Nederland te helpen beschermen, en een grote groep 
actieve tuinenbezitters leeftijd 35+, hbo+, met een hoog bestedingsniveau. De 
NTs biedt haar eigen publiciteitskanalen (drukwerk, website, social media) aan 
om het bedrijf op effectieve wijze extra onder de aandacht te brengen en hoopt 
op die  manier een intensievere samenwerking met bedrijfsdonateurs op te kun-
nen bouwen. Een samenwerking die voor beide partijen een voordeel oplevert.
Steunt u, als bedrijf, onze missie en wilt u gebruik gaan maken van onze nieuwe 
mogelijkheden, mail ons dan op info@tuinenstichting.nl.

Doelstelling ondersteunen
De Wiltfang in Maartensdijk verkoopt kwalitatief goede tuingereedschappen 
voor de kritische tuinliefhebber en de professional, via eigen winkels in Maar-
tensdijk en Laren en via internet. “Het idee van de NTs om bedrijfsdonateur-
schappen in te stellen, spreekt mij zeker aan. Het is een goede manier om 

Tekst - Marian Lenshoek   

Fotografie - Patrick van Raemdonck

Het behouden waard: vormsnoei in het park van kasteel Twickel in Delden. 

Lunchpauze in een grachtentuin

Gebruiksfunctie
Hedendaags of niet, het mooie van deze 
 ‘bedrijfs tuinen’ aan de grachten is dat ze hun ge-
bruiksfunctie behouden hebben en niet alleen 
als representatief plaatje dienen. De kantine met 
openslaande deuren en comfortabele tuinmeubels 
grenzen aan terrassen en er is voldoende zitgele-
genheid om in afzondering of samen met collega’s 
te pauzeren. Zo’n binnentuin biedt  gelegenheid 
klanten in de tuin te ontvangen of er te vergaderen. 
Op loopafstand van je werktafel een bedrijfsbarbe-
cue organiseren is even uniek en wordt door het 
personeel erg gewaardeerd.

Bedrijfstuinen aan de grachten zijn een beetje 
 privaat en een beetje openbaar. Voor publiek 
gesloten, maar een aantal zet zijn deuren open 
 tijdens de jaarlijks terugkerende manifestatie 
Open Tuinen Dagen, georganiseerd door de 
 Stichting Amsterdamse Grachtentuin.

Kantoortuin van Bankiers Theodoor 
Gilissen, Keizersgracht 617.

Werken aan de Amsterdamse grachten is op zich al bijzonder. En als bij het kantoor een tuin hoort, mag de werknemer zich 
helemaal gelukkig prijzen. De grachtentuin is een begrip. Verrassend hoe achter de statige gevels het lawaai en de drukte van 
de stad verstillen en het monumentale groen een oase van rust wordt. 

Tekst en fotografie - Éva Kovács

 

NTs-nieuws

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) biedt bedrijven die de missie van de NTs ondersteunen vanaf 2013 

een bedrijfsdonateurschap aan. Kwekerijen, leveranciers van hoogwaardige tuinproducten, hoveniers, 

tuinontwerpers en -architecten krijgen als tegenprestatie via diverse publiciteitskanalen toegang tot de 

achterban van de NTs, en kunnen aldus hun klantenkring en omzet vergroten. Door de bijdrage die zij 

voor hun donateurschap betalen, helpen zij mee aan een solide financiële basis voor de NTs.

bedrijfsdonateurschap aan

andere doelgroepen die de inzet van de NTs voor 
het groene erfgoed waarderen, zoals bedrijven, 
aan je organisatie te binden,” zegt Bert Brugge-
man, directeur van De Wiltfang.
Bruggeman benadrukt dat voor De Wiltfang van 
belang is dat de NTs zich sterk maakt voor het 
behoud van groen erfgoed in  Nederland en dit 
actief uitdraagt. “Dat is een doelstelling die ons 
aanspreekt en die we van harte ondersteunen. 
Hiermee laten we ook zien dat we ‘verantwoord 
ondernemen’ serieus nemen. Onze doelgroep en 
de donateurs van de NTs delen dezelfde interes-
ses. Wij willen onze klanten laten zien dat wij de 
NTs steunen. Dat is belangrijk voor onze naam en 
bekendheid.”

Voor meer informatie over het bedrijfsdonateur-
schap: www.tuinenstichting.nl.


