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Bij historische tuinen is vaak 

het dilemma: renoveren of 

reconstrueren? Historische 

documenten, zoals kaarten, 

prenten, plattegronden en 

soms ook beschrijvingen, 

zijn hierbij belangrijke 

uitgangspunten. Omdat 

tuinen in alle tijden aan 

verandering onderhevig 

zijn, is het nodig een 

keuze te maken: welke 

periode is het herstellen 

waard en welk document 

gaat als uitgangspunt 

dienen? Kennis van 

tuinarchitectuurgeschiedenis 

en van hedendaags 

groenmanagement is hierbij 

onontbeerlijk. 

De tuinen van buitenplaats Beeckestein in 
Velsen-Zuid (NH) zijn bijzonder. Ze vormen een 
illustratief voorbeeld uit de overgangsperiode 
tussen formele en landschappelijke aanleg. De 
structuur van het assenstelsel van de formele 
oude tuinen is gehandhaafd, maar de inrichting is 
aangepast. Op de aansluitende nieuw verworven 
gronden is een tuin volgens de toen vrij onbekende 
landschapsstijl aangelegd. Hoe het er vroeger 
uitzag, weten wij dankzij een plattegrond uit 1772: 
‘gemeten, getekend en in dese stand gebracht 
door de Architect, J.G. Michael’. Deze kaart uit de 
glorietijd van de tuinen is gebruikt als basis voor 
verder herstel.

Deels reconstructie 
In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de 
tuinen gedeeltelijk gereconstrueerd volgens deze 
kaart. De tweede fase van de grootse aanpak is 
in 2000 afgerond. Helaas is de reconstructie 
niet voortgezet en vooral in het landschappe-
lijke gedeelte hebben veel elementen hun vorm 
en functie verloren. Zo ook het grote korenveld. 
Op de kaart van Michael is dit een L-vormig veld 
met agrarische bestemming waar rogge, haver 
en gerst werd geteeld. Langs de buitengrens 
liep een slingerend pad met bosketten ertussen. 
 Tijdens het wandelen kreeg de tuinbezoeker zo 
wisselende uitzichten op het veld. Het boeren-
leven werd destijds geromantiseerd en het kijken 
naar landarbeiders, herderinnen en herders en 
zelfs kluizenaars was een geliefd vermaak. Tegen-
woordig is het alleen nog een hondenuitlaatplek.  
 
Zou je de kans krijgen om aan deze Beeckestein-
onwaardige situatie iets te doen, dan zou je voor 
de oorspronkelijke invulling uit 1772 kunnen kie-
zen en een korenveld reconstrueren. Of je kunt 
iets actueels introduceren, iets dat aantrekkelijk is 
voor de bezoeker van nu. Zoals in deze casestudy 
met schetsontwerp uit 2001 voor het vitaliseren 
van een groene ruimte zonder dat de essentie van 
het oorspronkelijke concept wordt aangetast. 

Tuinenfestival en tuinmuseum
De inspiratie kwam voort uit een bezoek aan het 
tuinenfestival in het Franse Chaumont-sur-Loire. 

Een kasteel en een mooi park vormden de achter-
grond voor een twintigtal experimentele tuinen, 
inzendingen van jong talent uit de internationale 
tuin- en landschapsarchitectuur. Soms schokkend 
en provocerend, soms amusant, maar altijd zijn 
er frisse ideeën, materialen, plantencombinaties 
en nieuwe opvattingen. Dit jaar wordt de 27e edi-
tie gehouden. Het complex is sinds 2007 in het 
bezit van Regio Centre en de eigentijdse ontwik-
keling is doorgezet. In 2012 is een park van 10 
hectare toegevoegd, ingericht als voorbeeld voor 
duurzaam tuinieren.

Actueler kan het haast niet. 
Beeckestein heeft alle potentie om een dergelijke 
manifestatie te huisvesten. De experimentele 
kijktuinen zijn op het ongebruikte korenveld 
gepland. Gescheiden door vaste hagen is hier elk 
jaar opnieuw ruimte om tuinen te exposeren. Aan 
de oorspronkelijke functie – beleven en entertainen 
– is in feite niets veranderd. Verder is er gepleit 
voor een ‘Museum van de Tuinkunsten’ met 
permanente en wisselende exposities, lezingen 
en workshops. Voor de voorbeeldfunctie om 
tuinarchitectuur beter te begrijpen en toegankelijk 
te maken, zijn deze tuinen een perfecte locatie. 
Het idee voor een tuinmuseum op deze plek is 
niet nieuw, maar bezuinigingen en onzekerheid 
over de toekomst hebben ontwikkelingen in deze 
richting geblokkeerd. Sinds 2007 zijn de tuinen 
eigendom van Natuurmonumenten. 
Of er plannen voor een verdere ontwikkeling 
klaarliggen, is niet bekend. Dat er een forse 
investering nodig zou zijn, is duidelijk. Toch is het 
merkwaardig dat een tuinenland bij uitstek nog 
niet eerder een publieksvriendelijk kenniscentrum 
op tuinhistorisch gebied opgericht heeft. Nu het 
beter gaat met de economie, is dit misschien een 
mooi moment voor plannen om ons bijzondere 
groene erfgoed te updaten.

< Schetsontwerp voor herinrichten van het 
oorspronkelijke korenveld, geprojecteerd 
op de kaart van Michael.


