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belangrijker wordt samen met en niet   de natuur 
te tuinieren. Hoe goed een aanleg de ecologische 
waarden respecteert en de bio diversiteit helpt ver-
hogen, zou ook een belangrijk toetsingscriterium 
kunnen zijn. Een versterkte  relatie mens-tuin-
natuur.

Aanspreken van alle zintuigen
Hoe meer beleving groene ruimtes bieden, hoe 
waardevoller ze worden. Saskia de Wit belichtte dit 
aspect met een bijzonder  avontuurlijk  voorbeeld 
uit Bad Oeynhausen, de Wasserkrater. De ervaring 
van de ruimte zelf, de routes, het aanspreken van 
alle zintuigen, donker-licht,  nat-droog, geluid- 
stilte, verrassingselementen, het is hier allemaal 
aanwezig. Niet zozeer een tip voor een particu-
liere tuin, maar wel voor het intensief, dicht op je 
huid ervaren van de natuur. 

Ontmoetingsplek
Hoezeer het streven naar een milieubestendige 
en natuurvriendelijke tuin ook de moeite waard 
is, tuinen en parken moeten vooral een mooie en 
aangename plaats zijn. Een ontmoetingsplek om 
te recreëren, te entertainen of bijvoorbeeld de so-
ciale cohesie van omwonenden te versterken door 
groen vrijwilligerswerk. Een waardevolle tuin moet 
duurzaam worden beheerd. Gaafheid is een voor-
waarde, net als een goede ruimtelijke structuur, 
monumentale, niet-alledaagse beplanting, gevari-
eerdheid en ligging. De artistieke waarden blijven 
vaste pijlers bij de beoordeling van  waardevolle 
tuinen van de toekomst. 

Basiswaarden
Al  in de vijftiende eeuw stelde Leon Battista 
Alberti een traktaat op voor waardevolle archi-
tectuur. De basiswaarden Utilitas, Firmitas en 
Venustas (functie, constructie en schoonheid) 
gelden net zo goed voor tuinarchitectuur. Deze 
criteria vormen nog steeds een uitstekend toet-
singskader.
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De hemelwaterafvoer overal afkoppelen van het 
riool en regenwater tijdelijk opslaan in daarvoor 
bestemde systemen kan bewoners veel ellende 
besparen. Hier ligt een taak voor de overheid en 
de waterschappen. Wat tuineigenaren gemakkelijk 
zelf kunnen doen, is het vervangen van tegels en 
dichte bestrating van opritten en parkeerplaatsen 
door halfverharding zoals grind of grasstenen. 
In de tuin zelf zijn allerlei oplossingen mogelijk, 
zoals onderhoudsarme groene bodembedekkers 
in plaats van bestrating. Kleine, iets verdiepte 
paddenpoelen aanleggen is ook niet moeilijk. 
Die verminderen de wateroverlast en verhogen, 
door de toevoeging van een vochtige zone aan de 
tuin, de biodiversiteit. Zeker een toekomstgericht 
aandachtspunt. 

Terug naar de natuur
Margot van Beem besprak de functie van planten-
gemeenschappen, een beplantingsconcept voort-
vloeiend uit de stroming ‘terug naar de  natuur’ . 
Ook in de workshops werd duidelijk dat het steeds 

Wat in de toekomst als waardevol  wordt bestempeld, weten wij niet. Er zijn 
wel stromingen en trends, zoals het omarmen van natuurgeïnspireerde en 
duurzame ontwerpen, die zich al een paar decennia ontwikkelen en naar ver-
wachting ook de toekomstige tuin- en landschapsarchitectuur  zullen beïn-
vloeden. Milieu, ecologie en beleving komen centraal te staan.

Hemelwater
De techniek wint steeds meer terrein, zeker ook bij het verantwoord omgaan 
met hemelwater. Rosanna Schrijver van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten 
– ontwerpers van de Stadstuin Kempkensberg in Groningen – gaf een 
prachtig voorbeeld van hoe in de Stadstuin wateropvang en infiltratie naast 
functioneel ook decoratief kunnen zijn, net als de ventilatieschachten of 
de valwindbrekende metalen constructies. Technische ingrepen, naadloos 
geïntegreerd in het totaalontwerp, zijn onmisbaar in de tuin van de toekomst. 
Dit lijkt een belangrijk criterium voor (stads)tuinen.

Tegeltaks
De beelden van ondergelopen straten na een fikse onweersbui zijn eerder 
regel dan uitzondering geworden. Het water kan niet infiltreren in de bodem 
doordat onze woonomgeving op grote schaal is ‘dichtgetegeld’. Nederland 
moet zich voorbereiden op extreem weer. Dat kan onder meer door de 
hoeveelheid betegeld oppervlak te verminderen, desnoods onder dwang. 

Symposium waardevolle  
tuinen van de toekomst
De Open Tuinencommissie is al 

een tijd op zoek naar definities en 

criteria waarmee in de Open Tuinen 

Gids 2018 een selectie kan worden 

gemaakt van tuinen met bijzondere 

toekomstwaarden. Het symposium 

vond plaats op 23 september 

in Groenekan. Donateurs en 

belangstellenden konden op basis 

van voorbeeldtuinen en een drietal 

lezingen keuzes maken in deze 

zoektocht.

<< Kempkensberg - in het ontwerp geïntegreerd waterbergingssysteem.
< Kempkensberg - metalen windbreekschermen begroeid met klimop.  
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