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C o l o f o n



Still there are moments when the shadows fall

And the low sea of flowers, wave on wave,

Spreads to the pathway from the rosy wall

Saying in coloured silence, “Take our all;

You gave to us, and back to you we gave.

“You dreamed us, and we made your dream come true.

We are your vision, here made manifest.

You sowed us, and obediently we grew,

But, sowing us, you sowed more than you knew

And something not ourselves has done the rest.”

~Vita Sackville West, The Garden, 1946
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S a m e n vat t i n g
Hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies 
verhogen de druk op de binnenstedelijke groenstructuren. Particuliere tuinen maken een belangrijk 
deel uit van dit groenoppervlak. Via verschillende media worden tuineigenaren gestimuleerd meer 
inheemse vegetatie in de tuin op te nemen. Dit vormt de aanleiding voor dit onderzoek waarin 
de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen op de populariteit van tuinstijlen in de naoorlogse 
Nederlandse achtertuinen onderzocht wordt. 

Tot op heden is er naar de historie van de particuliere Nederlandse achtertuinen weinig tot geen 
onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is de populariteit en diversiteit van tuinstijlen in 
het naoorlogse Nederland inzichtelijk te maken en te verklaren aan de hand van prominente sociaal-
culturele ontwikkelingen. Gezien de omvang van het kennisgat is het tweede doel van dit onderzoek 
om aanknopingspunten te leveren voor toekomstig onderzoek. De hoofdvraag die daarbij wordt 
beantwoord is als volgt:

Hoe hebben de tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen zich ontwikkeld tussen 1945 en 2022 en 
hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de hand 
van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van vier analyseniveaus: de 
elementen van tuinieren, de structurele organisatie van tuinieren, de orde en compositie van 
figuren in de tuin en creatieve actie. De belangrijkste primaire bronnen voor dit onderzoek zijn 
publieksboeken over tuinen en tuinieren en tuintijdschriften, hoofdzakelijk Groei & Bloei. 

In Hoofdstuk 2 zijn aan de hand van een literatuurstudie de in- en externe factoren die de keuze voor 
een tuinstijl beïnvloeden herleid. Stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn een invloedrijke externe 
locatie factor. Er zijn drie externe sociaal-culturele invloeden: beschikbare hoeveelheid vrije tijd, 
actuele mode en trends en maatschappelijke mate van milieubewustzijn. Sociale druk bevindt zich 
op het grensvlak tussen externe sociaal-culturele invloeden en interne, persoonsgebonden, factoren. 
Ieder individu is hier in meer of mindere mate gevoelig voor. Zelfexpressie is een belangrijke interne, 
persoonsgebonden, factor. 

In Hoofdstuk 3 is met behulp van selectiecriteria een selectie gemaakt van tuinstijlen. Hieruit volgden 
de border-gazontuin, de rozentuin, de heemtuin, de rotstuin, de heidetuin en de moerastuin als de 
meest prominente tuinstijlen in de naoorlogse Nederlandse tuinstijlen. Van elk van deze tuinstijlen 
zijn in dit hoofdstuk de historie en de ruimtelijke eigenschappen beschreven. Voor de historie is 
gebruik gemaakt van de longue durée benadering. Hieruit blijkt dat voor veel tuinstijlen de historie 
lange lijnen toont met tuinen van professionele ontwerpers. Voor de heidetuin geldt echter dat deze 
van oorsprong exclusief in particuliere tuinen voorkomt. 
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In Hoofdstuk 4 is een kwantitatieve en statistische analyse van primair bronmateriaal uitgevoerd. 
Met behulp van het archief van het tijdschrift Groei & Bloei wordt er een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen in populariteit en diversiteit in de naoorlogse Nederlandse tuinstijlen. De diversiteit 
blijkt het grootst te zijn geweest in de jaren vijftig en zeventig en het kleinst aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw. Iedere tuinstijl toont een unieke ontwikkeling. De border-gazontuin is 
populair tussen 1960 en 1969 en na 1985. De rozentuin is relatief populair tot 1989 en daarna niet 
meer. De heemtuin is populair in 1970 en vanaf 2015. De rotstuin toont een continue daling na 
1955. De heidetuin kent een lange fase van populariteit tussen 1965 en 1985. De moerastuin stijgt 
in populariteit na 1980 en begint recent te dalen. 

In Hoofdstuk 5 wordt aan de hand van voorbeelden van de in- en externe invloeden (Hoofdstuk 2)  
en de ruimtelijke eigenschappen van de tuinstijlen (Hoofdstuk 3) de populariteit van de tuinstijlen 
(Hoofdstuk 4) verklaard. Hieruit blijkt dat deze invloeden op verschillende schaalniveaus de tuinen 
beïnvloeden. Er zijn internationale onwikkelingen, zoals de Rozententoonstelling, de Floriade en het 
N70 jaar die invloed uitoefenen. Er zijn nationale ontwikkelingen zoals populaire ontwerpers die hun 
stempel drukken op de Nederlandse tuinen en er zijn regionale en lokale initiatieven zoals stichting 
Het Tuinpad Op uit Groningen. 

De Nederlandse tuinstijlen hebben zich allen op unieke wijze ontwikkeld tussen 1945 en 2022. Iedere 
tuinstijl is op een ander moment de meest populaire tuinstijl. De ontwikkelingen in populariteit en 
mate van diversiteit kunnen verklaard worden aan de hand van een breed scala aan in- en externe 
invloeden: stedenbouw, vrije tijd, mode, milieubewustzijn, sociale druk en zelfexpressie. Al deze 
factoren beïnvloeden de tuinen vanaf verschillende schaalniveaus van internationaal tot lokaal. 
Hoewel er met dit onderzoek een poging is gedaan het bestaande kennisgat te verkleinen, ligt de 
werkelijke waarde meer in het schetsen van de talloze mogelijkheden voor vervolgonderzoek én het 
voorzien van handvatten om dit uit te kunnen voeren.
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V o o r w o o r d
Deze scriptie over de naoorlogse Nederlandse tuinstijlen is geschreven ter afronding van mijn 
master Landschapsgeschiedenis in Groningen. In dit onderzoek volg ik zes populaire tuinstijlen: 
de border-gazontuin, de rozentuin, de heemtuin, de rotstuin, de heidetuin en de moerastuin. 
Iedere tuinstijl wordt gevolgd van verleden tot heden waarbij de belangrijkste ontwikkelingen 
en invloeden in beeld worden gebracht. Mijn interesse voor dit onderwerp is ontstaan tijdens 
mijn bachelor Landschapsarchitectuur in Wageningen waar ik voor het eerst kennis maakte met 
de relatie tussen creativiteit, historie en de natuurlijke omgeving. In de toekomst hoop ik deze 
relatie nog verder te kunnen ontdekken. 

Voor de begeleiding en ondersteuning tijdens het schrijven van dit onderzoek wil ik mijn 
begeleidster Willemieke Ottens bedanken. Dankzij onze Zoom-meetings kwam ik steeds een 
stukje verder. Daarnaast wil ik ook alle medewerkers bij Groei & Bloei bedanken voor de 
gastvrijheid, behulpzaamheid en interesse. Mijn dank gaat vooral uit naar Bianca en Caroline 
voor hun gezelligheid en ondersteuning. 

Verder ben ik de mensen in mijn naaste omgeving erg dankbaar. Het ‘scriptie leven’ groepje, 
Loes, Toos en Willemijn, dank voor de gezelligheid en het bieden van een veilige plek om alle 
ups en downs met elkaar te delen. Mijn lotgenootje Tessa, waarmee ik de laatste maanden in de 
bieb heb doorgebracht, zonder jou had ik het niet volgehouden! Ook al mijn lieve stalgenootjes 
bedank ik voor de nodige afleiding en het zo nu en dan bieden van een luisterend oor. Tot slot 
mijn ouders bedankt voor de mentale support, het controleren op taal- en spelfouten en het 
geven van nuttige feedback. 

Veel leesplezier toegewenst,

Loeka van der Eijk

Wageningen, 23 september 2022

Heidetuin te Driebergen-Rijsenburg. Illustratie auteur.
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I n l e i d i n g
What is left for the study of gardens when garden 

design is taken away?

~ John Dixon Hunt, 1990
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1 .  I n l e i d i n g
1 . 1 .  A a n l e i d i n g 

Groen in de stad, nooit is dit onderwerp zo aan de orde van de dag geweest als nu. Het klimaat is 
langzaam maar zeker aan het veranderen en dat heeft grote gevolgen voor de natuur in Nederland. 
Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van een doorgaande trend van verstedelijking. Tussen 1970 
en 2003 is het stedelijk oppervlak toegenomen van 8 % naar 13 % van het totale landoppervlak (CBS, 
2020). Dit staat gelijk aan circa 400 duizend hectare. Integratie van groen in deze stedelijke omgeving 
heeft een positieve invloed op het urbane ecosysteem en de stedelijke inwoners (Tzoulas et al., 
2007). Niet alleen de fysieke maar ook de mentale gezondheid van deze inwoners verbetert door de 
integratie van groen (Humpel, 2002; Payne, Orsega-Smith, Godbey en Roy, 1998). Daarnaast heeft 
een groene omgeving een positieve invloed op de stedelijke gemeenschap (Kim & Kaplan, 2004). 

Om de groene infrastructuur in de stad uit te breiden zijn er twee opties: meer groen in de openbare 
omgeving en meer groen op particuliere grond. In Nederland bevinden zich circa 4,5 miljoen 
particuliere tuinen met een gemiddeld oppervlak van 125m2 (Bade et al., 2010). Dit is goed voor 
een totaal van 56.250 hectare ofwel 1,7 % van het Nederlandse landoppervlak (Bade et al., 2010). 
Wetenschappers en tuinarchitecten zijn op zoek naar nieuwe manieren om de natuurlijke omgeving 
te integreren in de achtertuin. Zij staan daarin niet alleen, ook binnen de Nederlandse bevolking 
begint het onderwerp te leven. NRC handelsblad is dit jaar, in samenwerking met Tilburg University, 
gestart met het project getiteld De wilde tuin. De vraag die zij stellen is: Wat gebeurt er in tuinen in 
Nederland wanneer je een leeg stukje van de tuin een jaar lang niet aanraakt? (NRC handelsblad, 2022). 
Meer dan 8500 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het onderzoek dat deze winter van start is 
gegaan (NRC handelsblad, 2022). Een andere organisatie die zich bezig houdt met groen in de stad is 
Stichting Steenbreek. Hun missie is: “de trend van de verstening te stoppen, zowel in de publieke als 
private ruimte, en onze leefomgeving in Nederland duurzaam te vergroenen” (Stichting Steenbreek, 
2021). Ook zij zetten zich in om de Nederlandse bevolking te betrekken in het vergroeningsproces. 
Zij doen dit onder andere door het stimuleren van burgerinitiatieven, het verstrekken van informatie 
over de inrichting van een natuurvriendelijke tuin en het organiseren van evenementen als het NK 
tegelwippen (Stichting Steenbreek, 2021). De relatie tussen de gemiddelde Nederlander en zijn tuin 
lijkt, als gevolg van de klimaatverandering en de daaruit volgende initiatieven, snel te veranderen. 
We worden ons steeds bewuster van de kansen en mogelijkheden met betrekking tot de inrichting 
van onze tuin. 

Als landschapsgeschiedenis studente met een achtergrond in de landschapsarchitectuur heb ik 
interesse in de relatie tussen de mens en het ontworpen landschap. Zowel in de rol van de mens in het 
ontwerpen van zijn omgeving, als de invloed van deze omgeving op ons dagelijks leven. Daarbij komt 
mijn passie voor het verzamelen van oude boeken over tuininrichting. Bij het lezen deze tuinboeken 
viel het mij op dat veel auteurs onderscheid maken tussen tuinen in verschillende tuinstijlen én dat 
er, door de jaren heen, steeds andere tuinstijlen uitgelicht worden. De huidige ontwikkelingen in de 



13

Nederlandse achtertuinen, tezamen met mijn interesse in tuininrichting en tuinstijlen, prikkelden 
mij om mij te gaan verdiepen in de relatie tussen actuele ontwikkelingen en de invloed daarvan op 
de inrichting van de Nederlandse achtertuinen.

1 . 2 .  S t a n d  v a n  o n d e r z o e k
Onderzoek naar tuinhistorie ligt op het grensvlak van verschillende disciplines. Het concept tuin 
wordt aangehaald binnen de geografie, botanie, sociologie, antropologie, kunsthistorie, archeologie, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur maar speelt in geen van deze onderzoeksvelden een 
hoofdrol (Hunt, 1999). Dit heeft tot gevolg dat tuinhistorie als vakgebied vooralsnog relatief klein 
is (Oldenburger, 2016). Toch is er een groeiende interesse in de geschiedenis van tuinen, vaak in 
relatie tot buitenplaatsen, stadsparken, begraafplaatsen, villatuinen en kloostertuinen (Oldenburger, 
2016). Dit is waar de stand van onderzoek nationaal en internationaal grote verschillen kent. Waar in 
Nederland tot op heden voornamelijk aandacht wordt besteed aan professioneel ontworpen groen, 
neemt internationaal de interesse in particulier, niet ontworpen, groen langzaam toe. Denk hierbij 
aan volkstuinen, schooltuintjes, buurtgroen en voor- en achtertuinen. In deze paragraaf wordt 
de huidige stand van onderzoek op nationaal en internationaal niveau verder toegelicht waarbij 
specifiek aandacht wordt besteed aan de bestaande kennisgaten. 

N a t i o n a a l o n d e r z o e k

Nationaal onderzoek naar tuinhistorie vindt zijn oorsprong in het begin van de twintigste eeuw. 
Landschapsarchitect Springer is een van de grondleggers in deze professie. Hij schreef onder andere 
over de Oude Nederlandsche tuinen in enkele losse publicaties. Deze publicaties bespreken elk 
een specifieke buitenplaats of kasteeltuin, een regio, een stadspark etc. Zo schrijft hij bijvoorbeeld 
over het park van paleis Het Loo, de buitenplaatsen van Amsterdam en kasteel Roosendaal bij 
Velp (Springer, 1937). In 1937 zijn deze publicaties gezamenlijk gebundeld. Springer benadrukt 
in de inleiding van deze bundel dat de stand van onderzoek naar de Nederlandse tuinhistorie tot 
op dat moment werd gedomineerd door “ondeskundige schrijvers” waardoor zowel nationaal als 
internationaal een vertekend beeld is ontstaan van de Nederlandse tuinkunst (Springer, 1937). In mei 
1922 schrijft Springer in het weekblad Onze tuinen onder andere over Van Sypesteyn en zijn in 1910 
gepubliceerde boek Oud-Nederlandsche tuinkunst (Van Sypesteyn, 1910). Springer (1922) bekritiseert 
Van Sypesteyn’s “partijdigheid en vooringenomenheid” en benadrukt hoe Van Sypesteyn zich te 
veel laat beïnvloeden door buitenlandse geschriften over de Nederlandse tuinkunst en onvoldoende 
zelf onderzoek doet. In dezelfde publicatie bekritiseert Springer ook “het andere Nederlandsche 
boek over de geschiedenis der tuinkunst” Van Schaum getiteld Geschiedenis der Tuinkunst uit 1916 
(Schaum, 1916). Schaum kijkt volgens Springer (1922) te veel door zijn Duitse bril naar de Nederlandse 
tuinkunst. In 1942 publiceert tuin- en landschapsarchitect Bijhouwer Nederlandsche tuinen en 
buitenplaatsen. In dit boek bespreekt hij de ontwikkeling van de Nederlandse buitenplaatsen vanaf 
de gouden eeuw. Ook Bijhouwer is niet geheel objectief. Zo beschrijft hij de gebogen vijvers uit 
de landschapstuinen bijvoorbeeld als “kronkelend als een gepijnigde slang” en de slingerpaden als 
“redeloos”. Volgens Bijhouwer (1942) zijn deze ingrepen het gevolg van “de woeden van de mode” 
in de zoektocht naar natuur. 
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Recenter, in 1987, is tuinhistorisch genootschap Cascade opgericht met als doel onderzoek 
naar de geschiedenis van de Nederlandse tuin en landschapsarchitectuur te stimuleren. Vanuit 
Cascade wordt objectief onderzoek uitgevoerd naar buitenplaatsen, stadsparken, vestingparken, 
begraafplaatsen, villatuinen en kloostertuinen (Oldenburger, 2016). Volgens Cascade wordt er sinds 
de jaren tachtig van de vorige eeuw ruim aandacht besteed aan de Nederlandse buitenplaatsen 
terwijl de andere, voorgenoemde, groenstructuren op de achtergrond blijven (Oldenburger, 2016). 
Specifiek noemen zij hier een kennistekort van de ontwikkeling van groenconcentraties in de grote 
steden en hoe deze zich verhouden tot ontwikkelingen op de buitenplaatsen (Oldenburger, 2016). 
Als voorbeelden worden hier stedelijke plantages, stadsparken, walplantsoenen, begraafplaatsen en 
villaparken genoemd. Opvallend is dat dit allemaal stedelijke groenstructuren zijn waar professionele 
ontwerpers bij betrokken zijn geweest. Volkstuinen, buurtgroen, particuliere voor- en achtertuinen, 
schooltuintjes en ander niet-professioneel ontworpen groen blijft achterwege. Tuinontwerp en 
inrichting door niet-professionele ontwerpers in Nederland wordt niet alleen door Cascade over het 
hoofd gezien. In Nederland is tot op heden geen wetenschappelijk, tuinhistorisch onderzoek verricht 
naar niet-professioneel ontworpen groen, waardoor dit als kennisgat erkend kan worden. 

Toch zijn er enkele publicaties te vinden over de inrichting van particuliere Nederlandse tuinen in 
de naoorlogse periode. In 1989 werd de tuinengids van Nederland uitgegeven. In deze gids werden 
ruim duizend tuinen beschreven, van middeleeuwen tot begin 20e eeuw. De beperking van deze 
selectie werd erkend en in 1996 is de gids herzien. Onder de nieuwe naam Gids voor de Nederlandse 
tuin -en landschapsarchitectuur zijn vier delen verschenen: noord, oost en midden, west en zuid. In 
elk van deze delen is de selectie uitgebreid en de gids bevat nu circa 2000 tuinen geactualiseerd tot 
heden. Hoewel in deze boeken ook enkel professioneel ontworpen tuinen opgenomen zijn, wordt er 
wel aandacht besteed aan het ontwerpen en inrichten van achtertuinen in de naoorlogse periode. 
Hoewel de informatie summier is zijn deze gidsen tot op heden de voornaamste wetenschappelijke, 
tuinhistorische bron op het gebied van tuinontwerp en inrichting in de Nederlandse achtertuinen.

Recenter, in 2016, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht over tuinen en 
tuinieren in Nederland. Dit rapport, getiteld Tussen groen en grijs en geschreven door Kullberg, is 
uitgebracht in het kader van de discussies over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen 
en het stimuleren van sociale cohesie in de woonomgeving. In dit rapport wordt de rol van de tuin in 
de stedenbouw door de jaren heen uitgewerkt. Er is enige aandacht voor tuinstijlen in de particuliere 
tuin al blijft dit beperkt tot de Hollands-classicistische stijl, de cottagetuin en de natuurtuin. Dit 
rapport mag om deze reden niet ontbreken uit dit overzicht. In de rest van het rapport worden 
hoofdzakelijk hedendaagse ontwikkelingen besproken waarbij de historische component wegvalt en 
de tuinstijlen achterwege blijven. 

I n t e r n a t i o n a a l o n d e r z o e k 

Geïnspireerd door de ontwikkelingen binnen de architectuurgeschiedenis is het onderzoek naar 
tuingeschiedenis internationaal zich langzaam aan het verbreden. Gedurende lange tijd speelde 
binnen de architectuurgeschiedenis dezelfde problematiek met betrekking tot niet professioneel 
ontworpen gebouwen als binnen de tuinhistorie. Bouwwerken, opgetrokken door amateurs, 
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werden over het hoofd gezien, tot architect en historicus Rudolfsky in 1964 zijn boek Architecture 
without architects uitbracht. In dit boek bekritiseert Rudolfsky de huidige gang van zaken in de 
architectuurgeschiedenis: “[Architectural history] is preoccupied with noble architecture and 
architectural nobility […]” (p. 12). Hij stelt voor om het zichtveld te verbreden door aandacht te 
besteden aan bouwwerken “zonder stamboom” (p. 12). Hiervoor roept hij het begrip vernacular 
architecture in het leven. 

Dertien jaar later, in 1977, wordt dit concept voor het eerst toegepast in het onderzoek naar 
tuinarchitectuur. Tuinarchitect en kunstenaar Lassus ging in zijn werk Jardins Imaginaires op zoek 
naar de beweegredenen en inspiratiebronnen voor tuiniers in de Parijse buitenwijken. Dit werk bevat 
een grote collectie beeldmateriaal van de meest expressieve tuinen die Lassus (1977) tegenkwam. 
Deze Franse publicatie is niet geschreven vanuit een tuinhistorische hoek, maar het betekende wel 
een belangrijk keerpunt in het onderzoek naar particulier tuinontwerp. 

Weer later, in 1984, brengt Jackson het woord vernacular voor het eerst in relatie tot groenstructuren 
in zijn boek Discovering the Vernacular Landscape. In dit boek onderzoekt Jackson de vernacular 
landscapes van America. Zoals de titel suggereert komen in dit boek tuinen niet aan de orde, het 
onderzoek vindt plaats op grotere schaalniveaus. Jackson wordt gezien als een pionier op het 
gebied van onderzoek naar vernacular landscapes (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993). Binnen de 
tuinhistorie wordt dit onderwerp voor het eerst onder de aandacht gebracht tijdens het 14e jaarlijkse 
Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture in 1990 waar Dixon Hunt zijn 
collega’s de vraag stelt: “What is left for the study of gardens when garden design is taken away?” 
(Conan, 1999). Op dit Colloquium, getiteld The vernacular garden spraken tien onderzoekers over 
dit onderwerp (Dumbarton Oaks, 2002). Onderwerpen liepen uiteen van The Vernacular Landscape 
of Ancient Rome door Favro tot New Mexico, “The Vernacular Garden: Its Past and Present” door 
Jackson (Dumbarton Oaks, 2002). Drie jaar later, in 1993, wordt een selectie van deze presentaties 
gepubliceerd in het gelijknamige boek The vernacular garden (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993). In 
dit boek wordt het begrip the vernacular garden gedefinieerd als “A garden which did not come into 
being as a result of the powerful intervention on the site of some wealthy patron or of some “name” 
designer.” (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993, p. 3). De relatie tussen deze definitie en de definitie 
van Rudolfsky circa dertig jaar eerder is onmiskenbaar. Onder deze vernacular gardens valt een grote 
selectie groenstructuren waaronder schooltuinen, volkstuinen, particuliere tuinen, buurtgroen 
en meer. Van deze groenstructuren zijn de volkstuinen het meest onderzocht, zowel vanuit een 
hedendaags, antropologisch perspectief als vanuit een historisch perspectief (e.g. Cabedoce en 
Pierson, 1996; Conan, 1993; Jarlöv, 1982 en Nilsen, 2014). 

In dit onderzoek komen enkele centrale thema’s aan bod: tuinstijlen, tuintijdschriften en naoorlogse 
tuinontwikkelingen. Deze drie thema’s zijn allen individueel aangestipt in tuinhistorisch onderzoek. 
Longstaffe-Gowan (1993) schrijft in zijn aandeel van het voornoemde boek The vernacular garden over 
de tuinen van marineofficieren in Engeland tussen 1700 en 1830. Hij beschrijft de overeenkomsten 
en verschillen van twaalf tuinen in ‘renaissance stijl’. Deze tuinen zijn ontworpen door professionele 
ontwerpers maar vertellen ons desondanks iets over de invloed van mode en zelfexpressie op 
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de inrichting van een tuin in een specifieke stijl. In dit zelfde boek schrijft Lewis (1993) over twee 
prominente tuintijdschriften uit Amerika: Sunset en Southern Living. Hij schrijft over de invloed van 
deze tijdschriften op consumenten en hoe de tijdschriften vormend zijn geweest voor de hedendaagse 
tuincultuur in hun respectievelijke regio’s. Over de ontwikkelingen in de tuininrichting in naoorlogse 
tuinen is geschreven door Willes (2014) in haar boek The gardens of the British working class. In 
dit boek beschrijft zij hoe sociaal-culturele en maatschappelijke ontwikkelingen de tuinen van de 
Britse arbeidersklasse, vanaf de zestiende-eeuw tot aan heden, gevormd hebben. Hiermee is Willes 
de enige auteur, tot op heden, die een volledig beeld schetst van de invloed van sociaal-culturele 
en maatschappelijke ontwikkelingen op de inrichting van de achtertuin in de naoorlogse periode. 
Andere publicaties over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld het boek The London town garden 1700-
1840 van Longstaffe-Gowan uit 2001, beperken zich tot een historisch tijdvak waarbij de periode na 
1945 achterwege blijft. 

De huidige stand van onderzoek, zowel nationaal als internationaal in beschouwing genomen, 
levert enkele belangrijke conclusies op. Nationaal kan in zeer ruime zin worden geconcludeerd dat 
onderzoek naar vernacular gardens binnen de wetenschap nog ontbreekt. Internationaal wordt in 
toenemende mate aandacht besteed aan deze vernacular gardens. Hoewel veel onderzoekers de 
focus leggen op collectieve groenstructuren, zoals volkstuinen, wordt sinds 1993 in toenemende 
mate aandacht besteed aan particuliere tuinen. Over tuinstijlen, tuintijdschriften en naoorlogse 
tuinontwikkelingen zijn enkele publicaties verschenen. Het bestaande onderzoek naar tuinstijlen is 
echter nog steeds beperkt tot professioneel ontworpen tuinen, en het onderzoek naar tuintijdschriften 
betreft twee Amerikaanse tijdschriften. De tuinstijlen in de Nederlandse particuliere achtertuinen 
zijn tot op heden niet onderzocht of in beeld gebracht en ook de Nederlandse tuintijdschriften van 
de naoorlogse periode zijn binnen de wetenschap nog niet aan bod gekomen. Daarnaast is het enige 
bestaande onderzoek over de invloed van sociaal-culturele en maatschappelijke ontwikkelingen op 
de inrichting van de naoorlogse tuin gewijd aan de Britse tuinen van de arbeidersklasse. Over de 
invloed van deze ontwikkelingen op de naoorlogse Nederlandse tuinen, opgetrokken in een tuinstijl 
en van iedere klasse, is tot op heden nog niets bekend. Daarmee kan dit als kennis-gat aangemerkt 
worden. 

1 . 3 .  T h e o r e t i s c h  k a d e r
In dit onderzoek wordt de tuin benaderd vanuit de sociale antropologie. De relatie tussen tuinieren 
en sociale antropologie is gelegd door Conan. In Perspectives on garden histories (1999) introduceert 
hij the social anthropology of gardening. De tuin kan benaderd worden vanuit de sociale antropologie 
omdat de tuin, als creatief proces, zowel bijdraagt aan, als beïnvloed wordt door culturele en 
historische veranderingen (Conan, 1999). De benadering van de tuin uit deze hoek is relatief nieuw. 
Om van een theoretisch kader te kunnen spreken dient deze benadering nog verder uitgewerkt 
te worden (Conan, 1999). Conan doet enkele suggesties, als opstap naar een formeel theoretisch 
kader. Hiertoe introduceert hij vier verschillende analyseniveaus: elementen van tuinieren, 
structurele organisatie van tuinieren, orde en compositie van figuren en creatieve actie. Afhankelijk 
van het onderzoek zijn de niveaus op verschillende wijze toe te passen (Conan, 1999). De sociaal 
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antropologische benadering van Conan (1999) wordt in dit onderzoek aangevuld met de longue 
durée benadering voor de vernacular garden, zoals deze wordt voorgesteld door Beneš (1999). De 
longue durée benadering komt voor in verschillende wetenschappelijke disciplines maar voor de 
tuinhistorie is deze nog beperkt uitgewerkt (Beneš, 1999; Hunt, 1999). In onderstaande paragrafen 
worden de sociaal antropologische analyseniveaus (1-4) alsmede de longue durée approach verder 
toegelicht met betrekking tot dit onderzoek. 

A n a ly s e n i v e a u  1 .  E l e m e n t e n  v a n  t u i n i e r e n

Binnen dit analyseniveau worden alle karakteristieke activiteiten, behorend tot de tuin, beschreven 
en geduid (Conan, 1999). Toegepast op het tuinieren in tuinstijlen in Nederland heeft dit vooral 
betrekking op het ontwerpen en inrichten van de tuin. Welke objecten en vormen worden er 
opgetrokken in de tuin en met welk doel wordt dit gedaan? 

A n a ly s e n i v e a u  2 .  S t r u c t u r e l e  o r g a n i s a t i e  v a n  t u i n i e r e n 

Binnen dit tweede analyseniveau wordt tuinieren in een bredere maatschappelijk culturele context 
geplaatst. Het gebruik van en de houding tegenover de tuin kan afhankelijk zijn van culturele 
normen en waarden (Conan, 1999). Inzicht in de verhoudingen tussen bijvoorbeeld mens en natuur, 
binnen en buiten, werk en recreatie in een cultuur kan inzicht geven in de plek van tuinieren in de 
maatschappij (Conan, 1999; Hunt, 1999). 

A n a ly s e n i v e a u  3 .  O r d e  e n  c o m p o s i t i e  v a n  f i g u r e n

Onderzoek naar de orde en compositie van figuren staat vaak centraal in historisch onderzoek naar 
de tuin. Conan (1999) spoort de onderzoeker van de tuin op sociaal antropologische wijze aan om 
verder te kijken dan alleen orde en compositie van figuren. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken 
van de betekenis en de ecologische waarde van de verschillende onderdelen. Ook kan er, in plaats 
van naar het uiterlijk van de tuin, gekeken worden naar de geluiden, geuren en gevoelens, opgewekt 
door de tuin (Conan, 1999). Met betrekking tot onderzoek naar tuinstijlen in de particuliere tuin is 
dit analyseniveau vooral relevant om de betekenis van de tuin voor zijn eigenaar te onderzoeken. 
Hier gaat het dan om feitelijke betekenis zoals bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid tijd, die te 
besteden is aan het onderhouden van de tuin.

A n a ly s e n i v e a u  4 .  C r e a t i e v e  a c t i e

Binnen dit analyseniveau wordt het perspectief omgedraaid. Er wordt niet langer gekeken naar 
de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de tuin maar, andersom, naar de invloed van 
ontwikkelingen in de tuin op de maatschappij (Conan, 1999). Elke vernacular garden komt tot stand 
door creatieve acties van een of meerdere individuen. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe ideeën, 
betekenissen en ervaringen kunnen voortkomen uit de tuiniercultuur, die daarmee kunnen leiden 
tot sociale en culturele veranderingen. 

L o n g u e  D u r é e

Het begrip longue durée is Frans voor langere duur. Het begrip werd in 1958 geïntroduceerd door 
Braudel, lid van de franse École des Annales (Lee, 2018). Deze groep historici zet zich in voor de 
ontwikkeling van de geschiedenis discipline (Lee, 2018). Op hoofdlijnen betekent de longue durée 
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benadering in de geschiedenis: het plaatsen van een fenomeen in een langer narratief (Braudel, 
1982). Tijd wordt benaderd als een sociaal construct in plaats van enkel een chronologische 
parameter (Braudel, 1982). In tuinhistorisch onderzoek naar vernacular gardens kan deze methode 
op een unieke manier toegepast worden. Beneš (1999) stelt voor om op zoek te gaan naar de relatie 
tussen vernacular gardens en hoge kunst over een lange periode. Op deze manier kunnen invloeden 
van de hoge kunst op de amateurtuin alsmede de invloeden van de amateurtuin op de hoge kunst 
inzichtelijk gemaakt worden (Beneš, 1999). 

1 . 4 .  O n d e r z o e k s m e t h o d e
P r o b l e e m s t e l l i n g

Uit de stand van onderzoek volgen enkele kennisleemten in de tuinhistorie. Hoewel tuinstijlen tot de 
voornaamste onderzoeksonderwerpen behoren in tuinhistorisch onderzoek, zijn deze in zijn geheel 
onderbelicht met betrekking tot de vernacular gardens. Zo is het onbekend welke tuinstijlen in welke 
mate voorkomen in de Nederlandse achtertuinen van de naoorlogse periode of waar deze tuinstijlen 
vandaan komen. Daarbij is er ook geen bestaande kennis over de factoren die van invloed zijn op de 
keuze voor een specifieke tuinstijl door een individu en welke sociaal-culturele ontwikkelingen deze 
factoren beïnvloeden. 

D o e l s t e l l i n g  e n  h o o f d v r a a g

Het doel van dit onderzoek is de populariteit en diversiteit van tuinstijlen in het naoorlogse Nederland 
inzichtelijk te maken en te verklaren aan de hand van prominente sociaal-culturele ontwikkelingen. 
Gezien de omvang van het kennisgat en de grote hoeveelheid onontgonnen, primair bronmateriaal 
wordt er vanuit de breedte naar dit onderwerp gekeken. Het tweede doel van dit onderzoek is 
daarom om aanknopingspunten te leveren voor toekomstig onderzoek. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van een grote hoeveelheid voorbeelden om de ondervonden ontwikkelingen te illustreren. 
Vanuit deze doelstelling kan de volgende hoofdvraag worden opgesteld: 

Hoe hebben de tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen zich ontwikkeld tussen 1945 en 2022 
en hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de 
hand van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode?

Om deze vraag naar behoren te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in vier delen. Elk 
onderdeel beschikt over een individuele doelstelling en bijbehorende deelvraag. Om deze deelvragen 
te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de analyseniveaus, zoals deze in het theoretisch 
kader beschreven staan. In elk hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en 
diverse bronnen. Het gehele onderzoek kan daarmee als interdisciplinair gezien worden. De rol, 
de methodiek en de voornaamste bronnen worden nogmaals schematisch weergegeven in het 
onderzoeksschema op pagina 22.

H o o f d s t u k  2 .  D e  o n t w o r p e n  t u i n

In dit hoofdstuk wordt gezocht naar de invloed van interne en externe factoren op de inrichting 
van de vernacular garden. Dit hoofdstuk past daarbij in de verkennende fase van dit onderzoek. 
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Er wordt gepoogd te verklaren welke factoren de voornaamste invloed hebben op de keuze voor 
verschillende tuinstijlen. Hierbij hoort de volgende deelvraag:

Welke interne en externe factoren zijn van invloed op de inrichting van de vernacular garden en 
de keuze voor een bepaalde tuinstijl? 

Sub-vragen:

a. Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen in de stedenbouw in verschillende tijdvakken en hoe 
hebben deze invloed uitgeoefend op de inrichting van onze tuinen?

b. Hoe wordt de tuin benaderd door zijn eigenaar en hoe beïnvloedt dit de inrichting van de 
tuin?

c. Welke functie heeft een tuin en welke interne en externe factoren zijn daarop van invloed?
d. Hoe beïnvloeden de interne en externe factoren de keuze voor een tuinstijl? 

Daarmee valt dit hoofdstuk binnen analyseniveau 2: de structurele organisatie van tuinieren. De 
rol van de tuin wordt bekeken vanuit een bredere maatschappelijk-culturele context om zo duiding 
te geven aan de voornaamste factoren van invloed op het tuinontwerp. Dit wordt uitgevoerd met 
behulp van vergelijkend literatuuronderzoek en geïllustreerd aan de hand van representatieve 
praktijkvoorbeelden. De belangrijkste bronmaterialen voor dit onderzoek zijn wetenschappelijke 
literatuur, archiefstukken, beleidsdocumenten en rapporten. De conclusies van dit hoofdstuk worden 
meegenomen naar hoofdstuk 5 om daar bij te dragen aan het verklaren van de populariteit van de 
verschillende tuinstijlen door de jaren heen. 

H o o f d s t u k  3 .  D e  N e d e r l a n d s e  t u i n s t i j l e n

Centraal in dit hoofdstuk staan de Nederlandse tuinstijlen. De aard van dit hoofdstuk is definiërend. 
Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in de meest prominente tuinstijlen van de 
Nederlandse periode. Daarbij worden selectiecriteria opgesteld om de belangrijkste tuinstijlen te 
selecteren. Om deze tuinstijlen helder in beeld te krijgen, wordt van de geselecteerde tuinstijlen de 
geschiedenis, de ruimtelijke inrichting, alsmede het algehele ontwerp toegelicht. Hierbij hoort de 
volgende centrale deelvraag:

Wat zijn de meest prominente tuinstijlen in de Naoorlogse Nederlandse tuinen?

Sub-vragen:

a. Wat is de geschiedenis van deze tuinstijl?
b. Hoe wordt een tuin met deze tuinstijl op hoofdlijnen ingericht? 

Op dit hoofdstuk zijn analyseniveau 1, elementen van tuinieren, en analyseniveau 3, orde en 
compositie van figuren van toepassing. Analyseniveau 1 komt terug in het beschrijven van de 
inrichting van de tuin op hoofdlijnen. Ook analyseniveau 3 komt hier aan de orde, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de mate van onderhoud, behorend tot een tuin in een specifieke tuinstijl. Bij het 
beschrijven van de geschiedenis van de tuinstijlen wordt gebruik gemaakt van het Longue durée 
principe. De tuinstijlen worden in een langer narratief geplaatst waarbij zij, waar dit van toepassing 



20

is, ook in relatie worden gebracht met hoge kunst. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksmethoden. De geschiedenis van de tuinstijlen wordt achterhaald met behulp 
van beschikbare literatuur. Dit wordt waar nodig aangevuld met representatieve praktijkvoorbeelden 
en archiefonderzoek. Waar geen bestaande literatuur beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt 
van archiefonderzoek en primair bronmateriaal. Om de inrichting van de tuin op hoofdlijnen te 
bepalen wordt een primaire literatuurstudie toegepast op beschikbare publieksboeken alsmede 
een ruimtelijke analyse gedaan van praktijk en voorbeeld tuinontwerpen. De belangrijkste bronnen 
voor deze onderzoeken zijn wetenschappelijke literatuur, archiefstukken, ontwerpplattegronden, 
beeldmateriaal en publieksboeken. Over publieksboeken als bron wordt uitgeweid in paragraaf 
1.5 Bronmateriaal van de amateur. De eigenschappen van de verschillende tuinstijlen worden 
meegenomen naar hoofdstuk 5 om daar bij te dragen aan het verklaren van de populariteit van de 
verschillende tuinstijlen door de jaren heen.

H o o f d s t u k  4 .  D e  p o p u l a r i t e i t  v a n  d e  t u i n s t i j l e n

In dit hoofdstuk wordt de populariteit en diversiteit van de verschillende tuinstijlen in de 
naoorlogse periode inzichtelijk gemaakt in verschillende grafieken. De rol van dit hoofdstuk is 
daarmee inventariserend. Ten behoeve van deze analyse wordt de naoorlogse periode opgedeeld 
in tijdvakken van 5 jaar. Beperkte toegang tot bronmateriaal uit de periode tussen 1945 en 1955 
betekent dat de analyses slechts uitgevoerd worden voor de periode 1955-2022. De populariteit van 
de tuinstijlen wordt beoordeeld ten opzichte van andere tuinstijlen in een betreffend tijdvak, maar 
de ontwikkelingen worden ook per tuinstijl over een langere periode bekeken. Daarnaast wordt 
ook de diversiteit aan tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen inzichtelijk gemaakt. De deelvraag 
behorend tot dit hoofdstuk is als volgt:

Hoe ontwikkelt de populariteit en diversiteit van de Nederlandse tuinstijlen zich in de naoorlogse 
periode?

Op het onderzoek in dit hoofdstuk zijn geen analyseniveaus van toepassing. In dit hoofdstuk wordt 
door middel van een kwantitatieve en statische analyse van primair bronmateriaal de relatieve 
populariteit en diversiteit van de tuinstijlen inzichtelijk gemaakt. De toegepaste formules worden 
in het hoofdstuk toegelicht. De belangrijkste bron voor deze analysestap is het tijdschrift Groei & 
Bloei voor de periode 1960-2022 en het Bijblad tuinbouw en plantenkunde, bij het vakblad voor de 
bloemisterij, voor de periode 1955-1959. Al deze uitgaven zijn fysiek aanwezig in het archief van 
Groei & Bloei. In hoofdstuk 5 wordt een aanzet gegeven om de ontwikkelingen zoals beschreven in 
dit hoofdstuk te verklaren. 

H o o f d s t u k  5 .  N a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g e n 

In dit hoofdstuk wordt alle gewonnen informatie uit de voorgaande hoofdstukken samengevoegd. 
Het doel van dit hoofdstuk is om de ontwikkelingen in populariteit en diversiteit (hoofdstuk 4) te 
verklaren aan de hand van de naoorlogse ontwikkelingen in de in-en externe factoren (hoofdstuk 
2) en de eigenschappen van de tuinstijlen (hoofdstuk 3). De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt 
beantwoord is de volgende:
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Hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de 
hand van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode?

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van analyseniveau 2, structurele organisatie van tuinieren en 
4, creatieve actie. Analyseniveau 2 wordt gebruikt om de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen 
op de keuze en uitvoering van tuinstijlen in beeld te brengen. Met behulp van analyseniveau 4 
wordt dit perspectief omgedraaid om de invloed van tuinieren op sociaal-culturele ontwikkelingen 
aan te stippen waar dit van belang is. Om dit onderzoek uit te voeren wordt gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek, archiefonderzoek, praktijkvoorbeeld analyse, statistische analyse en, waar 
nodig, ruimtelijke analyse. De belangrijkste bronnen zijn daarbij wetenschappelijke literatuur, 
beleidsdocumenten en rapporten, statistieken, krantenartikelen en archiefstukken. In de Conclusie 
wordt alle verzamelde informatie samengevoegd om de hoofdvraag te beantwoorden. 

O n d e r z o e k s s c h e m a

Bovenstaande informatie staat schematisch weergegeven in het onderzoeksschema op de volgende 
pagina. De grijze pijlen geven de relatie tussen de verschillende hoofdstukken en onderwerpen weer. 

A f b a k e n i n g

T i j d s a f b a k e n i n g

Dit onderzoek betreft het tijdvak 1945-2022. Dit resulteert in vijftien tijdvakken van vijf jaar. 
Beperkte beschikbaarheid aan publicaties uit de periode 1945-1955 betekent dat de populariteit- 
en diversiteitsanalyse wordt uitgevoerd over de periode 1955-2022. Hierbinnen vallen dertien 
tijdvakken van vijf jaar en een slottijdvak van 3 jaar. Binnen dit onderzoek wordt naar de gehele 
periode (1945-2022) verwezen met het begrip naoorlogs. 

T h e m a t i s c h e  a f b a k e n i n g

Binnen dit onderzoek wordt de ontwikkeling van tuinstijlen onderzocht vanuit de sociale antropologie. 
Belangrijke distinctie is dat binnen dit onderzoek enkel vernacular gardens aan bod komen. 
Ontwerpen door professionals worden enkel als voorbeeld gebruikt. Ook wordt er niet onderzocht 
hoe verschillende individuen invulling geven aan dezelfde tuinstijlen. De tuinstijlen worden in hun 
algemeenheid in beschouwing genomen. 

Wel wordt er gezocht naar de invloed van grootschalige sociaal-culturele ontwikkelingen en trends 
op de inrichting van de tuin. Specifiek wordt hier gekeken naar de invloed van deze sociaal-culturele 
ontwikkelingen op de populariteit en diversiteit van de verschillende tuinstijlen. 

R u i m t e l i j k e  a f b a k e n i n g

In dit onderzoek wordt gekeken naar de tuin als afzonderlijk element. De tuin wordt enkel in relatie 
geplaatst tot de woning en de overige context wanneer dit van belang is voor het onderzoek. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen voor-, zij-, of achtertuinen, tenzij dit expliciet genoemd wordt. 
Ook de geografische ligging van een tuin in Nederland speelt geen rol, tenzij anders aangegeven. Dit 
onderzoek betreft tuinen verspreid over het gehele land alsmede hypothetische, niet uitgevoerde, 
tuinontwerpen. 
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1 . 5 .  H e t  b r o n m a t e r i a a l  v a n  d e  a m a t e u r
Bij het bestuderen van de vernacular garden is het van belang gebruik te maken van de bronnen die 
de amateur tot zijn beschikking heeft. Op het gebied van tuinieren zijn ‘doe het zelf’ tuinboeken en 
tuintijdschriften de meest geschikte bronnen (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993). De instructies, 
gegeven in deze publicaties, schetsen een beeld van de belangrijkste dagelijkse handelingen en de 
actuele mode in de tuin (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993). Een van de eerste Nederlandse teksten 
over tuinieren is waarschijnlijk te vinden in T bouck van Wondere uit 1513. Hierin begint op pagina 
45 “Een tractaet vā planten en̅ greffien” waarin aanwijzingen worden gegeven over grondbewerking, 
waterhuishouding en de teelt van verschillende planten (Scholtens, 2011). Gezien de lange traditie 
van tuinboeken vormen deze een betrouwbare bron voor de meest actuele ontwikkelingen in 
de tuininrichting (Hunt en Wolschke-Buhlman, 1993). De voorbeelden, gebruikt in deze boeken, 
zijn vaak afkomstig uit de professionele tuinkunst maar worden zo gepresenteerd dat de ideeën 
toegepast kunnen worden door de gemiddelde tuineigenaar (Lewis, 1993). Ook tuintijdschriften zijn 
uitermate relevant voor het onderzoeken van de vernacular garden (Hunt en Wolschke-Buhlman, 
1993). Vanwege de hoge frequentie van uitgave en commerciële aard zijn tuintijdschriften een vrij 
directe reflectie van de actuele mode (Ritchie et al., 2016). Zij zijn er immers niet bij gebaat te 
publiceren over onderwerpen die de consument niet aanspreken. Onderzoek van Lewis (1993) naar 
tuintijdschriften toont bovendien aan dat de smaak van de consument wordt beïnvloed door de 
inhoud van de tijdschriften die hij leest. 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten publieksboeken. Een groot deel 
van de publieksboeken zijn ‘algemene’ tuinboeken met informatie over de inrichting en verzorging 
van de tuin in een grote diversiteit aan tuinstijlen. Enkele voorbeelden zijn Het groene leven van 
Muller-Idzerda (1982), Het complete tuinboek van Smink (1977) en De tuin van Hoogvelt (2003) De 
andere tuinboeken zijn boeken over een specifieke tuinstijl zoals bijvoorbeeld Het heidetuinboek 
van Van de Laar (1974), De rotstuin van Schacht (1980) of Natuurtuinieren van Nieuman (1983). Een 
volledige lijst van alle voor dit onderzoek gebruikte publieksboeken is te vinden in de Bibliografie 
onder het kopje Publieksboeken (7.2). In totaal is er gebruik gemaakt van circa 20 verschillende 
tuinboeken uit de periode 1948-2003. Van deze boeken wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt in 
hoofdstukken 3 en 5.

De populariteitsanalyse in hoofdstuk 4 wordt uitgevoerd aan de hand van het tijdschrift Groei & 
Bloei vanaf 1960 en het voorafgaande bijblad tuinbouw en plantenkunde bij het vakblad voor de 
bloemisterij voor de periode 1955-1959. Er is besloten van het tijdschrift Groei & Bloei gebruik te 
maken, omdat het tijdschrift uitgegeven wordt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantenkunde. Dit is een grote landelijke organisatie met, tot op heden, veel 
lokale verenigingen, waardoor het tijdschrift op meerdere vlakken van maatschappelijk belang is. 
Een tweede reden is de lange geschiedenis van het tijdschrift welke terug leidt tot 1872. In totaal 
zijn er 146 willekeurig geselecteerde uitgaven ingekeken. In de periode 1955-2022 zijn tot op heden 
ongeveer 830 uitgaven verschenen. De gemaakte selectie is dus goed voor ongeveer 17,5 % van 
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de uitgaven. Over de geschiedenis van Groei & Bloei en het tijdschrift wordt verder uitgeweid in 
hoofdstuk 4. 

Een laatste belangrijke bron voor dit onderzoek zijn oude krantenartikelen. Deze vertellen iets over 
de actuele ontwikkelingen middels artikelen en advertenties. Met behulp van de website Delpher 
zijn lokale en nationale krantenartikelen en advertenties ingezien. Deze worden gebruikt om actuele 
tentoonstellingen, nieuwe openbare groenstructuren, actuele publieke opinie en andere relevante 
ontwikkelingen in beeld te brengen. Deze bron wordt hoofdzakelijk gebruikt in de hoofdstukken 3 
en 5.



D e  O n t w o r p e n  t u i n
2

“The garden is a mirror of the maker and the 

user, in whom it is reflected simultaneously” 

~ Erik de Jong, 2021
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2 .  D e  o n t w o r p e n  t u i n
Op de inrichting van een tuin is een groot aantal factoren van invloed. Zo bestaan er externe locatie- 
en sociaal-culturele factoren en interne, persoonsgebonden, factoren (Conan, 1999). Misschien wel 
de meest voor de hand liggende externe locatiefactor is ‘de tuin in de stad’. Stedenbouwkundige 
beslissingen hebben in de eerste plaats invloed op vorm, locatie en omvang van de tuin. Dat is echter 
niet de enige manier waarop de stedenbouw de tuin beïnvloedt. Stedenbouwkundige beslissingen 
hebben bijvoorbeeld ook invloed op de bereikbaarheid van openbare groenvoorzieningen, 
speelplaatsen, sportverenigingen en andere recreatiemogelijkheden. Toegankelijkheid tot deze 
voorzieningen kan invloed hebben op de functie en dus de inrichting van de tuin (Hunt, 2015). Ook 
komt het met enige regelmaat voor dat er wet- en regelgeving opgesteld wordt door gemeentes, 
woningbouwverenigingen en andere vergelijkbare partijen met betrekking tot de inrichting van de 
tuin (e.g. Montijn, 2002; Van Schendelen, 1997). Een bekend voorbeeld hiervan is regelgeving over 
de plaatsing en de uitstraling van een schutting aan de straatkant. In het eerste deel van dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste ontwikkelingen in de 20e- en 21e -eeuwse Nederlandse stedenbouw 
toegelicht. Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen in de stedenbouw binnen verschillende 
tijdvakken en hoe hebben deze invloed uitgeoefend op de inrichting van onze tuinen? 

In het tweede deel van dit hoofdstuk gaat het over het samenkomen van de externe en interne 
factoren in de vernacular garden. De uiteindelijke inrichting van de vernacular garden wordt in de 
eerste plaats bepaald door de benadering van zijn gebruiker (Hunt, 2004). Er zijn op hoofdlijnen 
twee benaderingen voor de inrichting van de vernacular garden: een functiegestuurde inrichting 
en een designgestuurde inrichting (Cooper, 2006; Hunt, 2004). Wat is het verschil tussen deze 
benaderingen en hoe beïnvloeden deze de inrichting van de tuin? De twee benaderingen worden 
vervolgens in verband gebracht met de externe locatie en sociaal-culturele factoren en de interne, 
persoonsgebonden, factoren. Sociaal-culturele factoren, van invloed op de tuininrichting, zijn 
bijvoorbeeld de actuele tuinmode, verspreid via tijdschriften, boeken, televisie, reclamefolders en 
meer (Linssen, 2011). Maar ook de nieuwe tuin van de buurman of zelfs de sociale druk om aan 
culturele normen en waarden in de wijk te voldoen kunnen van invloed zijn op de inrichting van de tuin 
(SCP, 2016). Ongeacht de hoeveelheid externe beïnvloedende factoren op de tuin is het uiteindelijke 
tuinontwerp altijd het resultaat van het werk van een individu (Conan, 1999). Persoonlijke ervaringen, 
eisen en voorkeuren hebben invloed op de manier waarop de externe factoren geïnterpreteerd en 
verwerkt worden door het individu. In de conclusie van dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de 
invloed van de interne en externe factoren op de inrichting van de vernacular garden. Daarbij wordt 
gepoogd te verklaren welke factoren de voornaamste invloed hebben op de keuze voor en daarmee 
de populariteit van verschillende tuinstijlen. 

2 . 1 .  D e  t u i n  i n  d e  s t a d
De particuliere tuin is onlosmakelijk verbonden aan het huis en daarmee aan een grotere 
stedelijke context. Stedenbouwkundige ontwikkelingen en besluiten zijn zeer bepalend voor de 
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inrichting en functie van de tuin. In het naoorlogse Nederland hebben zich enkele grootschalige 
stedenbouwkundige ontwikkelingen voorgedaan die allen hun weerslag hadden op de omgang met 
tuinen en tuinieren. 

Te beginnen in de vooroorlogse periode. Na de 
verstedelijking aan het eind van de 19e eeuw groeide 
onder de bevolking de vraag naar rust en ruimte (Richert 
en Lapping, 1998). Niet alleen in Nederland, maar ook 
in de rest van Europa gingen stedenbouwkundigen op 
zoek naar oplossingen. Een van de oplossingen kwam 
van de hand van Howard: The garden city (Howard, 
1898). Een garden city was een nieuwe kern, buiten de 
bestaande stedelijke kern, waarbinnen groen en wonen 
hand in hand gingen (Figuur 2). Het doel van deze 
nieuwe urbane omgeving was het combineren van de 
voordelen van stad en land (Richert en Lapping, 1998). In 
Nederland werd dit concept opgepakt en toegepast op 
zogenaamde tuinwijken. Nieuwe, groene wijken aan de 
rand van de bestaande stedelijke kernen. Een voorbeeld 
van een tuinwijk is Vreewijk in Rotterdam (Figuur 3). Deze 
nieuwe tuinwijken hadden een brede, groene opzet met 
ruime tuinen (SCP, 2016). De hoop was dat de arbeiders 
hun vrije tijd meer in huiselijke kring zouden besteden 
en minder in het café. Hoewel alle tuinen in particulier 
eigendom waren, golden er regels voor de inrichting. Zo 
was het niet de bedoeling dat de tuin ingezet werd voor 
de productie van voedsel, de voortuin was uitsluitend 
bedoeld als siertuin (Figuur 4, Van Schendelen, 1997). 
De regels voor de inrichting van de achtertuin waren 
minder strikt. Hoewel het nog steeds niet de bedoeling 
was dat deze als moestuin ingericht werd, was dit over 
het algemeen wel toegestaan (Montijn, 2002). Ondanks 
de strenge regels voor de inrichting, maakte de tuin wel 
onderdeel uit van het ideaalbeeld van een woning: een 
huis met een tuin (Constantine, 1981). 

Na de oorlog ontstaat er een tegenbeweging in de vorm 
van het modernisme en het functionalisme (SCP, 2016). 
In de periode van wederopbouw groeit de bevolking 
snel en neemt de vraag naar woonruimte toe. Wegens 
ruimtegebrek in de grote steden, gaat men op zoek 
naar nieuwe oplossingen (Jobse, Kruythoff en Musterd, 

Figuur 2. Het garden city model van Ebenezer 
Howard. Dit model toont een serie garden 
cities gelegen op gelijke afstand vanaf een 
bestaande stedelijke kern. Bron: Howard 
(1898).

Figuur 3. Plattegrond van een gedeelte van 
Vreewijk, Rotterdam. De wijk heeft brede, 
groene straten en de woningen hebben allen 
voor en achtertuinen. Op meerdere plekken 
in de buurt zijn openbare groenstructuren te 
vinden. Bron: Stadsarchief Rotterdam (1916). 
Inv. nr. 1980-363.
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1991). Onder invloed van de ideeën van planoloog Van 
den Berg (1957) en de nota Ontwikkeling van het westen 
des lands (1958) ontstaat het idee van een landelijk 
groeikernenbeleid (Jobse, Kruythoff en Musterd, 1991; 
PBL, 2012). Het doel van het groeikernenbeleid was om 
de overloop uit de grote steden op te vangen in nieuwe 
suburbs. Ofwel, gebundelde deconcentratie (Jobse, 
Kruythoff en Musterd, 1991; Brand, 2002). In nieuwe 
woonwijken wordt gekozen voor hoogbouw met een 
ruime opzet (Van der Cammen en De Klerk, 1986). Bij 
het ontwerpen van de wijken staat functionaliteit en een 
hoog bouwtempo centraal. Een van de concepten die 
hierbij toegepast werd is ‘stedenbouw door stempels’ 
(Figuur 5). Als gevolg hiervan heeft een steeds kleiner 
deel van de bevolking toegang tot een privétuin. In plaats 
daarvan is er openbaar groen voor collectief gebruik. De 
particuliere tuin heeft een onvoldoende democratische 
associatie (de Jong en Dominicus-van Soest, 1999). 
Tuinen bij nieuw aangelegde eengezinswoningen worden 
steeds kleiner van omvang. Tuinieren wordt langzaam 
maar zeker gezien als werk, buiten is voor sport en spel, 
ontspanning en ontmoeting (Van der Horst, Kullberg en 
Deben, 2001; Van Schendelen, 1997). 

In de eerste jaren na de realisatie van de groeikernen 
nam de bevolking in de steden snel af. De groeikernen 
trokken bovenmodale gezinnen en hoger opgeleiden, 
terwijl de lager opgeleiden met lagere inkomens in 
de binnensteden achterbleven (Jobse, Kruythoff en 
Musterd, 1991). In de jaren zeventig en tachtig werd 
een eind gemaakt aan het groeikernenbeleid en deed 
de compacte-stadideologie zijn intrede: inbreiding in de 
stedelijke kernen (Jobse, Kruythoff en Musterd, 1991; 
PBL, 2012). Op verscheidene plekken wordt er, in plaats 
van hoogbouw, weer voor laagbouw gekozen (PBL, 2012). Nieuwe, meer organische wijkvormen, 
zoals de bloemkoolwijk, doen hun intrede. Een voorbeeld hiervan is de wijk Rozendaal uit Leusden 
(Figuur 6). Langzaam maar zeker beginnen mensen weer een tuin te krijgen, hoewel deze niet groot 
is (SCP, 2016). Volledig vrij om de tuin naar eigen smaak in te richten waren mensen echter nog 
niet. In veel koop- en huurcontracten waren regels opgenomen met betrekking tot de staat van de 
voortuin. De tuin moet in ”nette en gecultiveerde staat” verkeren (Constantine, 1981, p. 397). Ook 
regels met betrekking tot de achtertuin zijn in die tijd geen uitzondering. In de bovengenoemde 

Figuur 4. Het Wolvepad in Vreewijk Rotterdam. 
Deze foto, enkele jaren na aanleg van de wijk 
genomen, toont een groen straatbeeld met 
jonge boompjes en voortuintjes in een vroeg 
stadium van ontwikkeling. Bron: Stadsarchief 
Rotterdam (1925). Inv. nr. PBK-1983-122.

Figuur 5. Voorbeeld van stedenbouw door 
stempels. Dezelfde ruimtelijke opzet wordt 
door de gehele wijk heen herhaald. Tussen 
de hoogbouw in is er veel ruimte over voor 
publieke groenstructuren. Bron: Van der 
Cammen en De Klerk (1986).
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wijk Rozendaal uit Leusden was het aanleggen van 
erfafscheiding in de vorm van een schutting langere 
tijd verboden. Dit gaf de achterzijde van de woningen 
een open en groene uitstraling (Figuur 7). Een andere 
manier waarop gemeentes en woningcorporaties een 
nette uitstraling van huis en tuin stimuleerden was door 
tuinkeuringen en bloembakwedstrijden te organiseren 
(SCP, 2016). 

In de jaren negentig verandert het beleid met betrekking 
tot stedenbouw opnieuw. Hoewel het motto ‘compacte 
stad’ in de jaren zeventig en tachtig al aan de orde 
was, bleek in de praktijk dat deze visie slechts beperkt 
toegepast werd. De aanleg van nieuwe rijks snelwegen 
stimuleerde de trek uit de steden. De groeikernen uit de 
jaren vijftig en zestig bleven toenemen in omvang (PBL, 
2012). Met de vierde nota ruimtelijke ordening werd een 
poging gedaan hier verandering in te brengen. Vanaf de 
jaren negentig worden er in Nederland, aan de randen 
van de grote steden, nieuwe woonwijken aangelegd. 
Bij de aanleg van deze woonwijken wordt specifiek 
aandacht besteed aan recreatievoorzieningen in de 
vorm van groenstructuren maar ook aan winkelcentra 
en andere grijze structuren (Zonneveld en Verwest, 
2005). Tuinen worden steeds kleiner door de stijgende 
grondprijzen. Voortuinen zijn niet langer vanzelfsprekend 
een onderdeel van een woonhuis. Nieuwe concepten als 
de ‘geveltuin’ doen hun intrede. Op de website van de 
Amersfoortse Vinexwijk Vathorst wordt aan bewoners 
een folder gepresenteerd: “weinig moeite, veel plezier”. 
Een van de opties is het verwijderen van enkele 
stoeptegels om zo plantjes tegen de voorgevel aan te 
kunnen plaatsen (Figuur 8). Tegels dienen bewaard te 
blijven, deze zijn immers eigendom van de gemeente 
(Vathorst.nl, 2021). 

In het naoorlogse Nederland hebben de steden veel, 
grootschalige ontwikkelingen doorgemaakt. Ideeën over 
stedenbouw en groen, alsmede sociale en wettelijke 
eisen hebben invloed uitgeoefend op de vorm en 
inrichting van de tuinen. In Figuur 9 is te zien hoe niet 
alleen het bouwjaar maar ook de geografische ligging 

Figuur 6. Presentatie van het plan 
Eurowoningen (wijk Rozendaal te Leusden) in 
de Marcuskerk door Minister W.F. Schut van 
Volkshuisvesting (links) en de burgemeester 
Frits (F.J.H.) Schneiders (rechts). De wijk 
kenmerkt zich door de ruime opzet en de 
gebogen ‘rijtjes’. Bron: Jubileumcommissie 
groenstichting Rozendaal (1969). 

Figuur 7. Tuinen in de wijk Rozendaal te Leusden 
ten tijde van het verbod op schuttingen. Bron: 
Jubileumcommissie groenstichting Rozendaal 
(2021).

Figuur 8. Stappenplan voor de aanleg van een 
geveltuin in Vathorst, Amersfoort. Bron: Son, 
bureau voor tuin- en landschapsontwerpen, 
Beleef Vathorst (2021). 



30

van huis en tuin en de eigendomssituatie een sterke relatie hebben tot de omvang van de tuin. De 
tuin is hiermee onlosmakelijk verbonden aan stedenbouw en ruimtelijke planning. 

2 . 2 .  T h e  v e r n a c u l a r  g a r d e n
De vernacular garden is “A garden which did not come into being as a result of the powerful 
intervention on the site of some wealthy patron or of some “name” designer” (Hunt en Wolschke-
Bulmahn, 1993, p. 3). Dat de inrichting van de vernacular garden niet bedacht wordt door een 
professionele ontwerper, hoeft echter niet te betekenen dat er geen uitgebreide overwegingen aan 
ten grondslag liggen. De relatie tussen een eigenaar en zijn tuin is complex. Hoewel een deel van 
de bevolking bewust op zoek gaat naar een huis met een tuin, komt het geregeld voor dat een 
tuineigenaar beslist niet zit te wachten op het inrichten en dragen van zorg voor zijn tuin (SCP, 2016). 
De overige tuineigenaren, zij die bewust met hun tuin bezig zijn, benaderen hun tuin vanuit twee 
verschillende oogpunten (Cooper, 2006; Hunt, 2004). Onder hen zijn de tuineigenaren die hun tuin 
benaderen als “een theater voor tuinbezigheden” zoals Cooper dat noemt in A Philosophy of Gardens 
(2006, p. 64). Onder tuinbezigheden rekent Cooper (2006) niet enkel klassiek tuinieren, maar alle 
bezigheden waarvoor de tuin een herbergzame plek is, worden hiertoe gerekend. Page (1995) noemt 
het parkeren van een auto, zwemmen in het zwembad en eten op de patio als enkele voorbeelden 
van hedendaags ‘tuinieren’. Andere tuineigenaren benaderen hun tuin als een “esthetisch spektakel” 
(Cooper, 2006, p. 64). Voor hen is de tuin een canvas, een ruimte voor zelfexpressie en creativiteit 
(Cooper, 2006). Beide benaderingen hebben echter een overeenkomst: zij komen tot stand door de 
beslissingen van een individu en worden gevormd door interne en externe stimuli (Conan, 1999). 

Figuur 9. Aanwezigheid van een tuin of plaats en grootte van de tuin, naar soort buurt en naar eigendomsvorm 
en bouwjaar van de woning in 2012 (in procenten). Bron: SCP (2016). 
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E e n  t h e a t e r  v o o r  t u i n b e z i g h e d e n

De tuin als theater voor tuinbezigheden is een tuin met de focus op functie en gebruik. Hoewel 
esthetiek hierbij in de uitvoering een rol kan spelen, is dit geen essentiële eis van de functionele 
tuin (Cooper, 2006). Bezigheid in de tuin is iets wat van oudsher al voorkomt in de particuliere 
tuinen. De eerste stadstuinen waren vaak nutstuinen met schuren, hokken, kasten, waslijnen en, als 
er voldoende ruimte was, een moestuin en een boomgaard (SCP, 2016; Jackson, 1993; Longstaffe-
Gowan, 1993; Willes, 2014). In het naoorlogse Nederland is het gebruik van de tuin echter heel 
anders. Het gemiddelde huishouden heeft toegang tot schoon water, elektriciteit en allerhande 
tijdbesparende, gebruiksvoorwerpen als stofzuigers, grasmaaiers en wasmachines (Crow, 1989). 
Daarnaast is de toegankelijkheid van een grote variatie aan voedsel flink toegenomen, waardoor 
voedselproductie in de tuin niet langer noodzakelijk is (SCP, 2016). De naoorlogse woningeigenaar 
heeft hierdoor meer vrije tijd en spendeert deze in toenemende mate in huiselijke kring (Allan en 
Crow, 1991; Tomlinson, 1990; Saunders 1990). De tuin leent zich bij uitstek voor een grote variatie 
aan activiteiten: het is er licht, open en luchtig, er is ruimte voor beweging en ontmoeting en de tuin 
bezit een zekere mate van afscheiding en privacy (Cooper, 2006). Veel voorkomende tuinactiviteiten 
zijn bijvoorbeeld eten en koken, sporten, spelen en zwemmen, opbergen en parkeren, klussen en 
knutselen (Bhatti en Church, 2000; Page, 1995). In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de 
vraag: welke functie heeft een tuin en welke interne en externe factoren zijn daarop van invloed? In 
het eerste deel van deze paragraaf worden door middel van vergelijkend onderzoek de belangrijkste 
tuinfuncties herleid. In het tweede deel worden de in-en externe invloeden op deze functies 
toegelicht en verklaard. 

In het Aanvullend Voorzieningen gebruiksonderzoek (AVO) onder Nederlandse tuineigenaren uit 
2007 hebben het CBS en het SCP respondenten gevraagd naar de betekenis van hun tuin (Figuur 
10). Meer dan 80 % van de respondenten gaf aan dat de tuin een plek is om tot rust te komen. 

Figuur 10. Betekenis die men aan de eigen tuin geeft, naar leeftijd (in procenten van tuinbezitters). Bron: SCP 
(2016). 
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Voor de oudere generaties is de tuin ook een plek om actief en creatief bezig te zijn en in contact te 
komen met de natuur. Jongere tuineigenaren daarentegen zien de tuin overwegend als speelplek 
voor kinderen of een tweede woonkamer. 

Ook Coolen en Hoekstra (2001) onderzochten de relatie tussen de eigenaar en zijn tuin. Zij vroegen 
tuineigenaren naar de belangrijkste eigenschappen van hun tuin en de waarde die deze met zich mee 
brengen. De resultaten van dit onderzoek zijn geordend in een means-end chain. De tuin, als attribuut 
van het huis, staat onderaan in deze chain. Het beschikken over deze tuin heeft consequenties 
(Consequences) voor de eigenaar, dit zijn de eigenschappen van de tuin, deze staan in het midden 
van de means-end chain. Al deze eigenschappen, alsmede de tuin zelf, leveren verschillende waarden 
(Values) op voor de gebruiker, deze staan bovenaan in de means-end chain. Het resultaat is een 
schematische weergave van de belangrijkste eigenschappen en waarden van de tuin (Figuur 11). In 
totaal onderscheiden Coolen en Hoekstra zeven verschillende eigenschappen van de tuin die door 
tuineigenaren als belangrijk worden beschouwd. Deze eigenschappen kunnen verspreid worden over 
vier categorieën: dagelijkse activiteiten (tuinieren en zitten in de tuin), functionele consequenties 
(ruimte voor dieren en zon en schaduw), psychosociale consequenties (ziet er mooi uit en genieten 
van gezelschap) en een eigenschap (terras) (Coolen en Hoekstra, 2001). Opvallend in dit schema is 
dat tuineigenaren hun tuin, ongeacht welke eigenschappen hieraan verbonden zijn, associëren met 
vrijheid. Andere tuin waarden die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn een gevoel van eenheid 
met de natuur, creativiteit, genieten van het leven, knusheid en echte vriendschap. 

Een laatste voorbeeld is het onderzoek van Bhatti en Church uit 2000. Zij onderzochten de waarde 
van de tuin als meer dan alleen een plek voor vrijetijdsbesteding. Voor veel eigenaren is de tuin 
enerzijds een private plek, om je terug te kunnen trekken uit het openbare leven en anderzijds een 
sociale plek, voor het ontvangen van gasten. Daarmee is de tuin vaak ook een plek die verbonden 

Figuur 11. Means-End Chain van de tuin. Onderaan het attribuut, centraal de consequenties en bovenaan de 
waarden behorend tot de tuin. Bron: Coolen en Hoekstra (2001). 
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is aan persoonlijke herinneringen. De tuin wordt ook gezien als een plek om de eigen identiteit of 
status te tonen waarbij creativiteit een belangrijke rol speelt. 

Tabel 1 laat een overzicht zien van de belangrijkste functies van een tuin. Elk van deze tuinfuncties 
wordt beïnvloed door verschillende interne en externe factoren. Er zijn drie tuinfuncties die in alle 
onderzoeken naar voren komen. De eerste is de tuin als plek voor creativiteit en zelfexpressie. Een 
van de geïnterviewden uit het onderzoek van Bhatti en Church (2000) zei het volgende over haar 
tuin: “I am very emotionally attached to it. It is my own creation from scratch and is my baby. It is 
small and a bit scruffy and rather wild (a bit like me!) but I love it.” (p. 194). Uit dit citaat blijkt een 
gevoel van trots en een sterke emotionele band met de tuin. Vaak bestaat er ook een relatie tussen 
de hoeveelheid vrije tijd en de mate van groen dan wel van design in de tuin (Craik, 1989; Crow, 
1989; SCP, 2016). Hoe meer vrije tijd de tuineigenaar heeft hoe vaker er sprake is van een groene 
tuin met een bewust ontwerp (Craik, 1989; Crow, 1989; SCP, 2016). Op de mate van creativiteit in de 
tuin zijn dus zowel interne stimuli (bijvoorbeeld gevoelens van trots) als externe stimuli (beschikbare 
hoeveelheid tijd) van invloed. 

De tweede tuinfunctie die in alle drie de onderzoeken naar voren komt is de tuin als tweede 
woonkamer, een plek om te ontmoeten, mensen uit te nodigen, om te zitten, te spelen, te koken en te 
eten. Onderzoek van Williams (1997) toont aan dat de tuin vaker de rol van een tweede woonkamer 
overneemt als er sprake is van een tweeverdieners huishouden waarbij beide werkenden een hoge 
werkdruk ervaren. Deze functie is sterk gerelateerd aan de tuin als speelplek voor kinderen. Gezinnen 
met jongere kinderen zien de tuin overwegend als plek om te spelen (SCP, 2016).

Een andere opvallende tuinfunctie is de tuin als een visitekaartje of statussymbool. Deze functie 
verschilt van de tuin als plek voor creativiteit en zelfexpressie, omdat het hier gaat om een externe 
drijfveer: de perceptie van anderen (Cooper, 2006). In de praktijk blijkt er ook een sterke relatie 
tussen de inrichting van de tuin van de buren en de eigen tuin (SCP, 2016). Dit heeft te maken met 
sociale verwachtingspatronen (Hunt, 1989). Als de buren de tuin netjes en groen ingericht hebben 
verhoogt dat de druk om zelf ook een nette groene tuin te hebben (SCP, 2016). 

De tuin wordt, logischerwijs, ook vaak in verband gebracht met natuur. Om het implementeren van 
groen in de tuin te stimuleren zijn er verschillende initiatieven opgezet in het naoorlogse Nederland. 

Tabel 1. Tuinfuncties zoals beschreven in verschillende onderzoeken, samengevoegd.
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Een van deze initiatieven is het Instituut voor Natuureducatie (IVN), opgestart in 1960. Het IVN 
organiseerde bijvoorbeeld natuurbeschermingswerkkampen voor jongeren, om jongeren in contact 
te brengen met de natuur (SCP, 2016; ivngeschiedenis.nl, 2022). Ook internationale initiatieven 
spelen een rol, zoals het door de EU georganiseerde Europese Natuurbeschermingsjaar (N70) in 
1970. Dit jaar werd ingericht om zowel individu, organisatie als overheid te stimuleren meer voor de 
natuur te doen (Ribaut, 1970). Tot op de dag van vandaag worden er door verschillende organisaties 
stappen ondernomen om de natuurinclusiviteit van de Nederlandse achtertuinen te stimuleren (SCP, 
2016). Wanneer de tuineigenaar zich bewust is van de natuurwaarde van zijn tuin zal deze sneller 
geneigd zijn voor een groene tuin met inheemse planten te kiezen.

Een laatste punt is rust en privacy in de tuin. Uit het AVO blijkt dat meer dan 80 % van de tuineigenaren, 
ongeacht de leeftijd, de tuin associëren met rust. De associatie van de tuin met rust is geenszins 
nieuw. Al in 1583 schreef filosoof Lipsius in De Constantia in publicis malis: “The true end and use 
of gardens: it is rest, secession, meditation, reading, writing; and yet all these by way of recreation 
only, and divertissement.” (Vert. Wanley, 1670, p. 153). In een interview met woningeigenaren vroeg 
Devine (1989) een respondent wat zij doet na een lange werkdag: “I don’t want to do anything when 
I get in. I watch television, read and do some knitting. In the summer I do gardening. I very rarely go 
out in the week. I’m very boring really.” (p. 98). Voor deze persoon is de tuin, net als voor Lipsius, 
een plek om te ontspannen en tot rust te komen na een lange werkdag. Het onderzoek van Devine 
(1989) toont aan dat het huis en de tuin als een plek van rust tegenwoordig verbonden zijn aan de 
emancipatie van de vrouw. Tweeverdiener huishoudens benaderen huis en tuin vaker als een plek 
van rust dan wanneer slechts een van beiden een baan heeft (Devine, 1989). 

E e n  e s t h e t i s c h  s p e k t a k e l

 “The garden is a mirror of the maker and the user, in whom it is reflected simultaneously” (De Jong, 
2021). De ene ontwerper zal vooral zijn eigen smaak en identiteit verweven in zijn tuin terwijl de 
andere ontwerper zijn best zal doen zo veel mogelijk aan de norm in de buurt te voldoen. Veel 
tuinen zijn echter het resultaat van beide invloeden. Een tuineigenaar die zijn tuin benadert als een 
‘esthetisch spektakel’ vindt hoe dan ook het uiterlijk het belangrijkst.

Aan de ene kant van het spectrum vinden wij de 
tuinontwerpers die zich geenszins laten beïnvloeden 
door trends, kunstenaren, tuincompetities en 
tuinmedia (Lassus, 1993). Conan (1999) geeft aan deze 
tuinontwerpers de naam visionaries. De tuin van een 
visionary is vaak een tegenbeweging tegen de tuinen 
van de “sociaal dominante groepen” (Conan, 1999). 
Met andere woorden, de tuinen van de visionaries 
breken met bestaande tradities en zijn een reflectie 
van persoonlijke overtuigingen en de eigen identiteit 
(Conan, 1999; Lassus, 1977). In de praktijk, blijkt uit 
onderzoek van Lassus (1977), zijn deze tuinontwerpers 

Figuur 12. De tuin van M. Sulek in 1969. 
Op de afbeelding de windmolen en het 
gemeentehuis in de tuin. Door de schaal van de 
modelgebouwen krijgen de overige structuren 
in de tuin de rol van ‘straat’ en ‘park’. Bron: 
Lassus (1969). Overgenomen uit: Lassus (1993)



35

zich vaak echter niet bewust van deze tegenstelling tussen eigen werk en andere sociale groepen. 
De inspiratie voor de inrichting van de tuin wordt vaak gehaald uit persoonlijke interesses, hobby’s 
of voorgaande ervaringen (Lassus, 1977). Een voorbeeld hiervan is de tuin van Sulek uit 1969 (Figuur 
12). Sulek, voormalig mijnwerker, is een gepassioneerd modelbouwer en verenigt deze passie met de 
inrichting van zijn tuin (Lassus, 1993). Zijn schaalmodellen (onder andere een gemeentehuis en een 
windmolen), alle op een andere schaal gebouwd, krijgen een plek in zijn tuin. Hierdoor wordt het 
tuinpad tot ‘straat’ en het gazon tot ‘park’ (Lassus, 1993). Tuinontwerp, tuinfunctie en persoonlijke 
passie zijn hier verweven tot een uniek en persoonlijk ontwerp. Veel tuinen zijn daarnaast ook een 
reflectie van de zoektocht naar de betekenis van het leven (Conan, 1999; Lassus, 1993). De tuinen 
die Lassus (1977) onderzocht waren opvallend vaak tuinen van voormalige mijnwerkers, zoals ook 
de tuin van voormalig mijnwerker en burgemeester Pecqueur. In de tuin van Pecqueur wordt het 
verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen in fresco’s verteld (Conan, 2003; Hunt, 2015; Lassus, 
1977; Lassus, 1993). Het verhaal van Sneeuwwitje is voor veel mijnwerkers een viering van het leven 
van een mijnwerker en het roept gevoelens op van nostalgie (Conan, 2003). Een wandeling door 
de tuin van Pecqueur langs de fresco’s van Sneeuwwitje eindigt bij een uitzichtpunt (Hunt, 2015; 
Lassus, 1977; Lassus, 1993). Hier vindt de bezoeker een betonnen Sneeuwwitje, zittend op de rand 
van een waterput, met haar ogen van steenkool, uitkijkend over de voormalige koolmijnen (Figuur 
13, Conan, 2003; Hunt, 2015; Lassus, 1993). Aan het leven in de mijnen is een einde gekomen en er 
is ruimte voor contemplatie (Conan, 2003; Hunt, 2015).

Bekende ontwerpers hebben per definitie geen directe maar wel een indirecte invloed op de 
inrichting van de vernacular garden. Dit principe heet het trickle-down effect: de diffusie van trends 
vanuit hogere sociale klassen naar lagere sociale klassen (Atik en Firat, 2013). In de hedendaagse 

Figuur 13. Sneeuwwitje op de rand van een waterput in de tuin van M. Pecqueur. Zij kijkt uit over het 
landschap met voormalige koolmijnen. Zij staat hiermee symbool voor het leven van Pecqueur. Bron: Lassus 
(1977). Overgenomen uit: Lassus (1993). 
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consumptiemaatschappij vindt dit proces met toenemende snelheid plaats (Atik en Firat, 2013). 
Hoewel een tuin in vergelijking met een kledingstuk minder snel vervangen wordt, is ook de tuin een 
plek waar bij uitstek trends voorkomen (Helphand, 1999). De inrichting van de tuin is in dat opzicht 
vergelijkbaar met de inrichting van het huis (Conan, 1999). De kosten van het herinrichten van de 
tuin zijn relatief laag, de technieken relatief eenvoudig en de methoden worden op grote schaal 
toegepast (Helphand, 1999). Invloeden van topontwerpers en andere invloedrijke figuren worden 
verspreid via televisie, sociale media, boeken, tijdschriften en tuincentra (Atik en Firat, 2013; Lewis, 
1993; Linssen, 2011; Taylor, 2002). 

Onderzoek van Linssen (2011) toont aan dat circa 38 % van de Nederlandse tuinbezitters inspiratie 
ophaalt uit televisieprogramma’s. Taylor (2002) onderzocht de aard van tuintelevisie in Engeland. Zij 
concludeerde dat de televisiepresentatoren en experts uit de programma’s van de jaren zeventig vaak 
gebruik maakten van didactisch taalgebruik. Het verschil tussen expert en amateur werd hiermee 
versterkt (Taylor, 2002). Vanaf medio jaren negentig is hier verandering in gekomen. Presentatoren 
en experts zijn steeds herkenbaarder voor de consument, zij dragen ‘normale’ kleding en gebruiken 
alledaags taalgebruik (Taylor, 2002). Voor de kijker creëert dit een gevoel van haalbaarheid, “als zij 
het kan, kan ik het ook!” (Taylor, 2002). Voorbeelden van Nederlandse tuintelevisieprogramma’s zijn 
Planten verzorgen in huis & tuin (1982), Handig in en om het huis (1989), Passie voor tuinen (1995) 
en Eigen huis en Tuin (1993-heden). 

Lewis (1993) deed onderzoek naar twee verschillende Amerikaanse tuintijdschriften: Sunset 
en Southern Living. Sunset is een lifestyle tijdschrift uit Californië waarvan het eerste nummer 
verscheen in 1898. Southern Living is een vergelijkbaar tijdschrift uit het zuiden waarvan het eerste 
nummer in 1966 verscheen. In deze tuintijdschriften worden over het algemeen professioneel 
ontworpen tuinen gedeeld met de lezers (Lewis, 1993). Hoewel deze tuinen voor de lezers over 
het algemeen niet haalbaar zijn, worden de ideeën met open armen ontvangen en op een eigen 
manier toegepast in de tuin (Lewis, 1993). Beide tijdschriften laten een voorkeur zien voor andere 
ontwerpstijlen en trends en zijn daarmee vormend geweest voor de hedendaagse collectieve en 
herkenbare smaak in de regio’s (Lewis, 1993). In Nederland haalt circa 15 % van de tuinbezitters 
inspiratie uit tuintijdschriften voor de inrichting van zijn tuin (Linssen, 2011). Populaire Nederlandse 
tuintijdschriften zijn Home and Garden (1992, voorheen Mijn Tuin), Groei en Bloei (1872, voorheen 
Het Nederlandsche Tuinbouwblad en Buitenleven), Tuinseizoen (Voorheen Bloemen en Planten, 
1986) en VTwonen (begonnen onder de volledige naam Vrije Tijd in oktober 1964).

Tuinontwerpen van topontwerpers of bekende personen zijn niet de enige externe drijfveren voor de 
inrichting van de achtertuin. Lidmaatschap bij een tuinvereniging zoals de Koninklijke Nederlandsche 
maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, tegenwoordig Groei en Bloei, kan inspiratie en motivatie 
opleveren voor het inrichten van de tuin. Groei en Bloei heeft momenteel 130 regio afdelingen, 
verspreid over het hele land (Groei.nl, 2022). Deze afdelingen organiseren allemaal hun eigen 
tuinkeuringen, opentuinendagen, tuinexcursies en meer. In veel regio’s zijn ook onafhankelijke 
tuinverenigingen zoals bijvoorbeeld Floralia uit Bennekom, waar soortgelijke activiteiten 
georganiseerd worden (Floralia-Bennekom.nl, 2022). Andere georganiseerde evenementen zoals 
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Figuur 15. De Dommelstraat in Amersfoort in 2009, 2016 en 2018. In 2009 is de aanblik van de wijk nog groen 
hoewel er in enkele tuinen al grote delen verhard zijn. In 2016 zijn er twee tuinen verhard en omgebouwd tot 
parkeerplaats. In 2018 zijn alle tuinen volledig verhard en is er slechts een klein strookje groen als een vorm 
van erfafscheiding over. Bron: Google Streetview (2022). 

tuinbeurzen en tuintentoonstellingen spelen ook een 
rol in de verspreiding van tuintrends. Voorbeelden 
van tuinbeurzen zijn bijvoorbeeld Gardenista en Tuin 
& sfeer. Er zijn ook grootschaliger evenementen zoals 
de Floriade, een internationaal evenement dat sinds 
1960 eens in de tien jaar georganiseerd wordt en waar 
een groot aantal modeltuinen te zien is (Figuur 14; 
Stadsarchief Rotterdam, 1960). 

Een laatste belangrijke invloed op het design van de 
tuin zijn de tuinen in de buurt. Vaak komt het voor 
dat er in dezelfde straat of buurt specifieke trends te 
herkennen zijn (Lewis, 1993). Mensen zijn geneigd de 
tuin op dezelfde wijze in te richten of te onderhouden 
als de rest van de buren, zelfs als dit niet overeenkomt 
met eigen overtuigingen (Crutchfield, 1955; Robbins, 
2007). Het conformeren naar de norm in de buurt levert 
een gevoel van veiligheid, verbondenheid (Crutchflield, 
1955; Robbins, 2007). Met betrekking tot de tuin komt negatieve onderlinge invloed echter ook 
voor. Wanneer de meeste buurtbewoners een rommelige of bestrate tuin hebben valt de sociale 
druk om de tuin op te ruimen of te beplanten weg (SCP, 2016). In veel buurten vindt om deze reden 
een verhardingstrend plaats, zoals bijvoorbeeld in de Dommelstraat in Amersfoort (Figuur 15, SCP, 
2016). 

2 . 3 .  T u i n i e r e n  i n  t u i n s t i j l
Hoe valt dit alles samen met tuinieren in tuinstijlen? De invloed van deze in- en externe factoren 
op de inrichting van de tuin in een tuinstijl is het best te illustreren aan de hand van een voorbeeld. 
Longstaffe-Gowan (1993) onderzocht de achttiende-eeuwse tuinen van twaalf marineofficieren op 
de scheepswerf van Chatham (Figuur 16). Hoewel deze tuinen ontworpen zijn door een geschoold 
ontwerper zijn de trends die zij laten zien bij uitstek van toepassing op de vernacular gardens 

Figuur 14. Luchtfoto van de Floriade in 
Rotterdam in 1960. De foto geeft een beeld 
van de schaal van het evenement. Ook de 
Euromast en de Rotterdamse haven zijn op 
deze afbeelding te zien. Bron: Fototechnische 
Dienst Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam 
(1960). Inv. nr. XXXIII-1250-04-03.
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aangelegd in een tuinstijl (Longstaffe-Gowan, 1993). Elk van de twaalf tuinen is in vergelijkbare 
renaissance stijl aangelegd, zij zijn symmetrisch, geometrisch in de vormgeving, hebben naar achter 
oplopende terrassen en een rondom lopend voetpad (Longstaffe-Gowan, 1993). Hiermee volgen de 
officieren de bestaande mode en voldoen zij aan de verwachtingen van hun buren en collega’s, zij 
kunnen immers niet voor hen onderdoen (Longstaffe-Gowan, 1993). Toch zijn de tuinen allemaal 
anders ingericht, er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, vormen en planten. Iedere 
eigenaar maakt hierin zijn eigen keuze en verweeft zo zijn eigen smaak en identiteit door de tuin 
(Longstaffe-Gowan, 1993). Nog sprekender zijn echter de functies in de tuin. Zo zijn er enkele tuinen 
waar een hobbykas voor het groeien van exotische planten aanwezig is, sommige tuinen hebben 
een vijver en weer een andere tuin heeft een aviarium (Longstaffe-Gowan, 1993). Ook zijn in een 
aantal tuinen restanten terug te vinden van collecties schelpen, fossielen, kristallen en planten, 
meegebracht van de verre bootreizen (Longstaffe-Gowan, 1993). Op deze manier geven de officieren 
allen hun signatuur aan hun tuin, ondanks dat deze op het eerste oog zeer vergelijkbaar lijken.

Hetzelfde geldt voor de naoorlogse tuinen in tuinstijl, hoewel de naoorlogse tuineigenaar meer 
keuzevrijheid heeft tussen de verschillende tuinstijlen. Het kiezen voor een tuinstijl geeft de eigenaar 
houvast. Door de richtlijnen van de tuinstijl te volgen ontstaat een er nette en vaak groene tuin. 
Daarmee voldoet een tuin in tuinstijl vaak aan de sociale verwachtingen in de buurt. Toch biedt een 
tuinstijl de tuineigenaar nog steeds de ruimte om de tuin in te richten naar eigen smaak, met ruimte 
voor zijn persoonlijke hobby’s. 

2 . 4 .  C o n c l u s i e
Samengevat zijn er dan zes verschillende in- en externe factoren van invloed op de keuze voor een 
specifieke tuinstijl: Stedenbouw, een externe locatiefactor, vrije tijd, mode en milieubewustzijn, 

Figuur 16. Detail van een realistisch schaalmodel van de haven van Chatham zoals deze er in 1774 uitzag. Op 
de afbeelding is tuinindeling bij de woningen van de twaalf marineofficieren te zien. Hoewel deze in stijl sterk 
overeenkomen zijn zij allen uniek. Bron: National Maritime Museum, Greenwich, London (1774). SLR2151.
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externe sociaal-culturele factoren, sociale druk, op het grensvlak tussen in-en externe sociale 
factoren en persoonlijke smaak, de interne factor (Figuur 17). 

Een van de meest bepalende externe locatiefactoren zijn de naoorlogse stedenbouwkundige 
ontwikkelingen. Trends van urbanisatie en suburbanisatie, meer of minder groenvoorzieningen 
in de wijk en de hoeveelheid beschikbare ruimte voor tuinen spelen een rol in de inrichting van 
de tuin. De invloed van de stedenbouw is echter niet beperkt tot de locatiefactoren van de tuin, 
ook op sociaal-cultureel vlak is de stedenbouw van invloed. Wet en regelgeving, opgesteld door 
woningbouwverenigingen, gemeentes of 
ontwerpers, beperken de keuzevrijheid 
van een individu. Strengere regels 
voor de tuininrichting leiden vaak tot 
meer tuinen met een design focus. Ook 
andere sociaaleconomische en politieke 
ontwikkelingen hebben invloed op vorm 
en functie van de tuin. Beschikbare 
hoeveelheid geld en vrije tijd zijn bepalend 
voor de mogelijkheden in de tuin. Hoe 
minder vrije tijd mensen hebben, hoe vaker 
de tuin ingezet wordt als een ‘theater van 
tuinbezigheden’ met weinig onderhoud. 
Hebben mensen veel vrije tijd, dan zal er 
sneller gekozen worden voor een complexe, 
ontworpen, tuin die veel onderhoud vergt. 
Een belangrijke sociaal-politieke factor is de 
mate van milieubewustzijn. Hoe meer men 
zich bewust is van de klimaat problematiek, 
hoe vaker zij geneigd zullen zijn voor een 
natuur inclusieve tuin te kiezen. 

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich interne, persoonsgebonden, factoren. Een 
enkel individu laat zich bij het ontwerpen van zijn tuin niet beïnvloeden door de bestaande mode 
of de sociale druk van de buren. Deze tuineigenaren worden ook wel visionaries genoemd. Het 
overgrote deel van de tuineigenaren valt echter buiten deze groep. Op hen is tuinmode, verspreid 
via verschillende kanalen, wel van invloed. Dit zijn vaak ook de tuineigenaren die gevoelig zijn voor 
de ongeschreven regels en sociale verwachtingen in de buurt. Doordat ieder individu zijn eigen 
voorkeuren heeft voor de inrichting van de tuin kan het volgende gesteld worden: hoe meer mensen 
over een tuin beschikken, hoe groter de diversiteit in de tuinen zal zijn. 

Figuur 17. De in- en externe factoren die van Invloed zijn 
op de keuze voor een tuin in een tuinstijl. Blauw = externe 
locatie factor, Roze = externe sociaal-culturele factor, 
Oranje = Sociaal-culturele en persoonsgebonden factor, 
Geel = Interne, persoonsgebonden factor. 
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3 .  D e  N e d e r l a n d s e 
t u i n s t i j l e n

Het inrichten van een tuin in een tuinstijl is, zoals beschreven in hoofdstuk 2, een eenvoudige 
en veilige manier om een mooie tuin te krijgen. Er is ruimte voor eigen invulling maar er zijn 
ook voldoende regels om richting te geven aan het ontwerp. Anders dan de achttiende-eeuwse 
marineofficieren uit Chatham heeft de naoorlogse tuineigenaar meer keuzevrijheid. Als het op 
achtertuinen aankomt zijn er haast oneindig veel tuinstijlen op te noemen. Voor beantwoording van 
de centrale onderzoeksvraag is het van belang het begrip tuinstijl te operationaliseren. Wanneer kan 
er van een tuinstijl gesproken worden en welke tuinstijlen zijn er in Nederland te onderscheiden? Uit 
een eerste inventarisatie lijkt een haast oneindige reeks tuinstijlen naar voren te komen. Sommige 
auteurs onderscheiden tien of meer tuinstijlen (Oudshoorn, 1994) terwijl anderen zich beperken 
tot de vijf meest voorkomende (Smink, 1988). Door een tuin van een titel te voorzien wordt voor 
lezers direct duidelijk met wat voor tuintype zij te maken hebben. Zo geeft de benaming “gezinstuin” 
(Oudshoorn, 1994) direct aan voor welke doelgroep het ontwerp geschikt is. De titel “schaduwtuin” 
(Böhm et al., 1997) daarentegen zegt iets over de ligging van een tuin en “patiotuin” (Reader’s Digest, 
1974) zegt iets over de functie van de tuin. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan tuinnamen. Voor 
beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek is het van belang de grote diversiteit aan 
tuinstijlen te rubriceren. Classificering van de tuinstijlen op naam geeft daarbij onvoldoende richting 
aan het verdere onderzoek. Zo wordt een tuin met natuurlijke waterpartijen door diverse auteurs 
“moerastuin”, “watertuin” of “vijvertuin” genoemd ondanks dat dezelfde ontwerpprincipes voor 
deze tuinen gedefinieerd worden. 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van selectiecriteria een selectie gemaakt van de meest 
voorkomende Nederlandse tuinstijlen uit de naoorlogse periode. In het tweede deel van dit 
hoofdstuk worden de geselecteerde tuinstijlen verder uitgewerkt. Hierbij worden de tuinstijlen eerst 
benaderd vanuit de longue durée. De geschiedenis van de tuinstijl en hoe deze in de vernacular 
gardens terecht is gekomen wordt daarmee uitgewerkt. Daarna worden per tuinstijl de inrichting 
van de tuin op hoofdlijnen, de specifieke tuinfuncties en kenmerkende plantensoorten 

3 . 1 .  S e l e c t i e m e t h o d e
Om tot een selectie van tuinstijlen te komen is het van belang een inventarisatie uit te voeren. 
Hiertoe zijn 14 publieksboeken over het ontwerpen en inrichten van tuinen uit de periode 1948-
2003 geselecteerd en geanalyseerd (Tabel 2). Inventarisatie van tuinstijlen geeft een totaal van twaalf 
individuele tuinstijlen die, hetzij met een andere benaming, in drie of meer boeken voorkwamen: 
border-gazontuin, moerastuin, pottentuin, heemtuin, onderhoudsvrije tuin, rozentuin, landelijke 
tuin, daktuin/balkontuin, heidetuin, rotstuin, groente- en kruidentuin en de baroktuin. De volledige 
inventarisatie is te vinden in bijlage 1. Ten behoeve van dit onderzoek is een selectie gemaakt van 
zes verschillende tuinstijlen op basis van drie criteria. 
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1. De tuinstijl kent specifieke richtlijnen voor de inrichting van de tuin waardoor een eenduidig 
beeld van de stijl geïdentificeerd kan worden. 
Dit betekent dat de pottentuin, de onderhoudsvrijetuin en de groente- en kruidentuin buiten 
de selectie vallen.

2. De tuinstijl is specifiek van toepassing op particuliere tuinen.
Dit betekent dat de dak -en balkontuin en de baroktuin buiten de selectie vallen. 

3. De tuinstijl is toepasbaar in stedelijke context.
Dit betekent dat de landelijke tuin buiten de selectie valt. 

Na toepassing van deze criteria worden de volgende zes tuinstijlen geïncludeerd in dit onderzoek: 
de border-gazontuin, moerastuin, heemtuin, heidetuin, rotstuin, en de rozentuin. In volgende 
paragrafen worden deze tuinstijlen verder toegelicht. 

3 . 2 .  B o r d e r - g a z o n  t u i n
D e  o o r s p r o n g  v a n  d e  b o r d e r - g a z o n t u i n

Het belangrijkste onderdeel van de border-gazontuin is de border (Engels voor ‘rand’). Een border 
bestaat uit een zorgvuldige selectie bloeiende planten. Deze planten worden zo samengesteld dat 
er van het vroege voorjaar tot in het late najaar interessante composities ontstaan. De border-gazon 
tuin vindt zijn oorsprong in 19e -eeuws Engeland (Van Valkenburgh, 1987).  Ruim voor het ontstaan 
van de border-gazontuin was het plaatsen van collecties bloemen in bloembedden al gebruikelijk. 
Al in de middeleeuwse kloostertuinen worden bloemen verzameld vanwege hun schoonheid, 
geurigheid, symbolische waarde en medicinale werking (Van Valkenburgh, 1987). Decoratie was nog 
niet het hoofddoel in deze tuinen. 

Tabel 2. Overzicht van de gebruikte publieksboeken voor de selectie en beschrijving van de tuinstijlen.
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Een decoratieve functie kregen bloeiende eenjarige en exotische bol- en knolgewassen in de 
parterres van de Italiaanse renaissance tuinen (Masson, 1961). De bloemen hadden een sterke 
symbolische betekenis: witte bloemen werden bijvoorbeeld geassocieerd met maagdelijkheid, 
vergeet-mijn-nietjes met liefde en goudsbloemen met de dood (Fisher, 2011). De bloemen met 
de hoogste schoonheidswaarde en de beste geuren werden het dichtst bij het woonhuis geplaatst 
(Visentini, 1996). Vaak werden in deze parterres, naast decoratieve planten, ook kruiden geteeld 
(Cortusi, 1591).

Deze decoratieve Italiaanse parterres werden later in de barokke tuinen van Frankrijk verder 
doorontwikkeld (Woodbridge, 1986). Bloemen werden wederom uitgekozen om hun symbolische 
betekenis. Zo ook in de koninklijke tuinen van koning Louis XIV. Grote collecties bijzondere en 
betekenisvolle bloemen waren een vorm van machtsvertoon (Hyde, 2005). In de parterres van 
Versailles, ontworpen door Le Notre, werden bloemen van verschillende hoogtes gebruikt. Lage 
bloemen als tulpen, narcissen en hyacinten werden afgewisseld met hogere zonnebloemen, stokrozen 
en passiebloemen (Laird en Harvey, 1993). De kleuren van de bloemen in de border mochten zo divers 
mogelijk zijn om een “mêlange émaillé de toutes sortes 
de couleurs” te creëren (Dézallier d’Argenville, 1722, pp. 
258-259). Dezallier d’Argenville was geen tuinarchitect 
maar wel groot liefhebber van tuinieren waardoor zijn 
boeken bij een groot publiek aansloegen (Maës, 2009). 
Rond 1700 beginnen de borders langzaam te veranderen 
(Laird en Harvey, 1993). Er ontstaat een standaard raster 
model voor de indeling van de border waarbinnen 
de planten allen dezelfde hoogte hebben (Figuur 18; 
Dézallier d’Argenville in James, 1728). Dit plantenschema 
is onder andere toegepast in het ontwerp voor Grand 
Trianon uit 1693.

Deze Franse bordertradities verspreiden zich aan het begin van de 18e eeuw naar Engeland. De 
Franstalige boeken van Dezallier d’Argenville: La Theorie et la Pratique du Jardinage uit 1728 en Le 
Jardinier Fleuriste et Historiographe van Liger (1704) worden vertaald en in Engeland uitgegevne. Zo 
worden er in 1706 onderdelen van het boek van Liger vertaald en uitgebracht door London en Wise 
onder de titel The retir’d gard’ner. Van hieruit ontwikkelen zich in Engeland nieuwe gebruiken voor 
het inrichten van een border. Zo ontstaat het idee van een drie seizoenen border die in lente, zomer 
en herfst een andere, representatieve, uitstraling heeft (Laird en Harvey, 1993). Hiermee verschilde 
de Engelse border van de Franse waarbij de border een hoogtepunt in het seizoen kende. Ook was 
het in de Franse borders niet ongebruikelijk om uitgebloeide planten uit de border te verwijderen en 
te vervangen voor nieuwe bloemen, gekweekt in pot (Dezallier d’Argenville, 1728). 

In de tweede helft van de 18e eeuw begint de interesse in de formele barok tuinen langzaam af te 
nemen. In plaats daarvan worden tuinen met een steeds natuurlijker uitstraling aangelegd. In deze 
Engelse landschapstuinen is het plaatsen van bloemborders niet langer gebruikelijk (Laird en Harvey, 

Figuur 18. Diagram van een achttiende-
eeuwse bloemborder in raster patroon. Bron: 
Louis Liger (1704).
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1993). In de vernacular gardens zijn decoratieve bloemcollecties echter ongekend populair (Figuur 
19; Van Valkenburgh, 1987). Liefde voor bloemen en tuinieren doet de vraag naar nieuwe soorten 
groeien. Tussen 1500 en 1850 neemt het aantal plantensoorten toe van enkele honderden tot meer 
dan achttien duizend (Thomas, 1983). 

De zogenaamde cottage gardens van de arbeidersklasse wekken aan het begin van de negentiende 
eeuw de interesse van de hogere klassen (Willes, 2014). Als gevolg van de industrialisatie groeit de 
waardering voor handwerk en ook voor de traditionele cottages van de arbeidersklasse (Johnson, 
1997; Oldenburger-Ebbes, Backer en Blok, 1996). Vooral de kunstenaars van de Arts and Crafts 
beweging laten zich hierdoor inspireren. Cottage planten werden aanbevolen in boeken als The 
manual of cottage gardening and husbandry (1830) en het tijdschrift The Gardener’s Magazine 
(beide van Loudon). De cottage gardens bereikten het toppunt van populariteit in de tweede helft 
van de negentiende eeuw onder invloed van tuinontwerpers en schrijvers Robinson en Jekyll. Beide 
schreven in hun boeken lovend over de cottage gardens, de planten en hun charmes (Jekyll, Old west 
Surrey, 1904; Robinson, The English flower garden, 1905). Jekyll integreert in haar tuinontwerpen 
een formele interpretatie van de cottage tuin in de vorm van een herbaceous border (kruidenborder) 
(Van Valkenburgh, 1987; Willes, 2014). Deze kruidenborders zijn de voorlopers van onze hedendaagse 
vaste planten borders. De kruidenborders van Jekyll zijn tot in detail uitgedacht. Jekyll ziet zichzelf dan 
ook niet als een tuinontwerper maar als een “artist gardener” (Bisgrove, 2013). Buiten de traditionele 
cottages om haalt Jekyll haar inspiratie onder andere uit de schilderkunst (Bisgrove, 2013; Brown, 
1982). Vooral kleurtheorieën, zoals in het boek The Principles of Harmony and Contrast of Colors and 
Their Application to the Arts van Chevreul (naar het Engels vertaald in 1854) werden geïntroduceerd, 
waren fundamenteel (Van Valkenburg, 2013). Uiteindelijk publiceerde ze in 1908 het boek Colour 

Figuur 19. Arbeiders cottage met bloemen nabij Haslemere, Engeland. Bron: Helen Allingham, The Trustees 
of the British Museum, Londen (ca. 1848-1926). Inv. nr. 1967,1014.35.
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in the flower garden (Figuur 20). De borders van Jekyll toonden vaak een kleurverloop van koele 
naar warme kleuren, vergelijkbaar met de impressionistische schilderijen van Turner (Figuur 21; 
Bisgrove, 2013). De planten liggen in schilderachtige stroken (Jekyll noemt dit ‘drifts’ (Jekyll, 1925)) 
in de border in tegenstelling tot de eerdere barokborders met een raster patroon (Bisgrove, 2013; 
1992; Van Valkenburgh, 1986). 

Aan het eind van de negentiende eeuw neemt ook in 
Nederland de waardering voor handwerk en traditionele 
ambacht toe (Oldenburger-Ebbes, Backer en Blok, 1996). 
In eerste instantie is de invloed hiervan voornamelijk 
terug te zien in de villabouw. Ook de architecten van 
de Amsterdamse school laten zich inspireren door de 
Arts and Crafts movement (Van Dijk, 1999; Maas, 2006). 
Een van de architecten waar zij naar keken was Lutyens, 
vriend van Jekyll en ontwerper van haar huis (Casciato, 
1996; Van Valkenburgh, 1987). Deze invloeden op het 
werk van de architecten van de Amsterdamse school 
komt naar voren in het ontwerp van de villa’s in park 
Meerwijk in Bergen (Casciato, 1996). Een van deze villa’s 
is De Boschkant, ontworpen door Blaauw (Figuur 22). Blaauw combineert traditionele materialen 
(bakstenen, rieten daken en geschilderd houtwerk) met een moderne vormentaal (Oldenburger-
Ebbes, Backer en Blok, 1996). Bij dit type woningbouw verschijnen in Nederland de eerste 
bloemborders (Oldenburger-Ebbes, Backer en Blok, 1996). Ook in Nederland verschijnen tuinboeken 
met instructies voor het inrichten van een border. Een van deze boeken is Decoratieve tuinbeplanting 
van Van Laren uit 1913. Met dit boek wil Van Laren “de beplanting onzer tuinen afwisselender, 
natuurlijker en rijker aan bloemenschoon maken, en daarbij de natuurlijke eigenschappen der 
gewassen, de eigen gratie van groei- en bloeiwijze van elke plantensoort, ten volle tot haar recht 
laten komen” (p. 33). In de ontwerpen van Van Laren is de invloed van Jekyll terug te zien in de 
kleurkeuzes en drift beplanting (Figuur 23). Tegelijkertijd groeit het assortiment aan vaste planten 

Figuur 20. Beplantingsplan voor de border bij Munstead Wood. Het kleurschema en de strookbeplanting tonen 
gelijkenis met het schilderij van Turner (Figuur 21). Bron: Gertrude Jekyll (1908).

Figuur 21. William Turner, Burning of the 
houses of Lords and Commons, Bron: Joseph 
Mallord William Turner, The Cleveland 
museum of art, Cleveland, (1834, 16 oktober). 
Inv. nr. 1942.647.
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voor in de tuin aanzienlijk (Pannekoek en Schipper, 1942). De grote variatie aan kleur en vorm maakt 
dat de planten steeds populairder worden in de particuliere tuinen (Pannekoek en Schipper, 1942). 
Kruiden krijgen minder vaak een plek in de borders en maken plaats voor de nieuwe vaste planten. 
Deze vaste plantenborders vormen de basis voor de naoorlogse border-gazontuin. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  b o r d e r - g a z o n t u i n

Anders dan het begrip border-gazontuin lijkt te suggereren is er niet altijd een gazon aanwezig bij 
dit type tuin. Een border kan ook gelegen zijn langs een pad of terras met (half) verharding. Vaker 
wel dan niet is er in de naoorlogse border-gazontuinen echter sprake van het zogenaamde terras-, 
gazon-, en borderstramien (Figuur 24; Oudshoorn, 1994). Het contrast tussen de open, horizontale, 
tussenruimte en de kleurige, opgaande, borders maakt border-gazontuin visueel aantrekkelijk 
(Oudshoorn, 1994). Borders kunnen variëren in breedte. Verschillende auteurs noemen andere 

Figuur 22. Villa ‘De Boschkant’ in park Meerwijk te Bergen, ontworpen door C. J. Blaauw. Er wordt gebruik 
gemaakt van traditionele materialen als bakstenen, rietendaken en geschilderd houtwerk. Bron: A. J. Bonda, 
Regionaal Archief Alkmaar (ca. 1920). Inv. nr. FO1400078. 

Figuur 23. Borderbeplantingsschema van Van Laren. De Invloed van Jekyll is te herkennen in de strookvormige 
beplanting: ‘drifts’. Bron: A. J. van Laren (1913). 
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standaardmaten. Muller-Idzerda (1955) is van mening 
dat zelfs een klein bloemenrandje een border genoemd 
kan worden “als de soorten maar goed gekozen zijn 
en de kleuren onderling maar harmoniëren” (p. 50). 
Oudshoorn (1994) is het hier niet mee eens, volgens 
hem is een goede border minimaal 2 meter breed. 
Crockett (1979) geeft de standaardmaten van de vaste 
plantenborder als 2 tot 2,5 meter hoewel deze breder of 
smaller mag zijn. 

Voor het plaatsen van de border in de tuin zijn veel 
opties. De border wordt bij voorkeur zo in de tuin geplaatst dat deze vanuit het huis goed zichtbaar 
is (Crockett, 1979). Vaak betekent dit dat de border in lengterichting vanaf het huis geplaatst wordt 
zodat er optimaal van de zorgvuldig geselecteerde planten genoten kan worden (Crockett, 1979). Een 
border kan geometrisch of organisch van vorm zijn (Muller-Idzerda, 1955; Oudshoorn, 1994). Vaak is 
deze keuze afhankelijk van de vorm van de het huis en de rest van de tuin (Muller-Idzerda, 1995). Een 
zeer geometrische woning nodigt een geometrische tuinaanleg uit en andersom. De vorm van de 
border is bepalend voor de mate van benodigd onderhoud: een geometrische border is eenvoudiger 
in het onderhoud, zeker als de border op het gras aansluit (Oudshoorn, 1994). Om het onderhoud 
van een organische tuin te vereenvoudigen kan de border omkaderd worden (Oudshoorn, 1994). 
Eén optie is het aanleggen van een randje verharding. Hierbij wordt het sterk afgeraden voor beton 
te kiezen, dit “slaat alles in de tuin dood” (Oudshoorn, 1994). Een andere optie is het aanleggen 
van een gazon hekje van 10 tot 30 cm (Crockett, 1979). Dit hekje houdt de planten van het gras af. 
Een laatste optie is om de border over het gazon heen te laten groeien voor een natuurlijke aanblik 
(Oudshoorn, 1994). 

Een border wordt vaak tegen een donkere achtergrond geplaatst zodat de kleuren en texturen 
mooier uitkomen (Crockett, 1979; Muller-Idzerda, 1955). Verre uitzichten op het landschap of juist 
dichtbij, op het huis van de buren kunnen de aandacht van de border af trekken (Crockett, 1979). 
Groenblijvende planten, bladverliezende hagen, oude muren of hekken, begroeid met klimplanten, 
behoren allen tot de opties (Crockett, 1979; Hoogvelt, 2003; Muller-Idzerda, 1955). Voor onderhoud 
van border en achtergrond is het van belang een afstand van ca. 50-60 cm onbeplant te laten 
(Crockett, 1979; Hoogvelt, 2003). Dit heeft ook voordelen voor de beplanting van de border en de 
eventuele achterwand. Een muur, bijvoorbeeld, weerkaatst warmte hetgeen van negatieve invloed 
kan zijn op de planten in de border (Crockett, 1979). Ook kunnen de wortels van de borderplanten in 
conflict raken met de wortels van de heg of er ontstaat concurrentie om zonlicht, met kale plekken 
in de heg tot gevolg (Crockett, 1979). 

Het beplantingsplan van de border biedt veel ruimte voor zelfexpressie vanwege de grote variatie 
aan beschikbare planten, kleuren en vormen. Bij een goed beplantingsplan zijn er van het vroege 
voorjaar tot het late najaar nieuwe en aantrekkelijke kleurcombinaties te zien (Crockett, 1979). Er 
worden planten geselecteerd van verschillende variëteiten die allen een andere bloeiperiode kennen 

Figuur 24. Terras-, gazon-, en borderstramien. 
Bron: Elke Borkowski (2007). Overgenomen 
uit: Groei & Bloei, oktober 2007.
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en in die periode in harmonie bloeien. Deze planten 
mogen elkaar niet gaan overheersen in de border, ieder 
plantje moet tot zijn recht kunnen komen. Ideaal gezien 
wordt dit plan zo uitgewerkt dat er maximale resultaten 
ontstaan met minimaal onderhoud (Crockett, 1979). 
De gekozen planten vallen vaak binnen een bewust 
uitgekozen kleurenschema (Figuur 25). Er zijn weinig 
regels voor kleur in de border. Mengsels van twee of 
drie complementaire kleuren en borders met een enkele 
kleur komen voor (Muller-Idzerda, 1955; Oudshoorn, 
1994) Ook borders met kleurverloop, zoals de borders 
van Jekyll behoren tot de opties (Bisgrove, 2013). Volgens 
Crockett (1979) moet men alleen opletten met het gebruik 
van felle kleuren als oranje en rood, deze kunnen snel 
overheersen. De kleuren kunnen wel toegepast worden 
als accent (Crockett, 1979). 

Standaardregel bij het aanleggen van een border is dat 
de planten aan de achterzijde hoger oplopen (Crockett, 
1979; Hoogvelt, 2003; Muller-Idzerda, 1955; Oudshoorn, 1994). Indien de border centraal is gelegen 
worden de hoogste planten in het midden van de border geplant, met de laagste daar omheen. Om 
eentonigheid te voorkomen kunnen enkele planten buiten het hoog-laag stramien geplant worden 
(Muller-Idzerda, 1955). Planten worden geplant in clusters van dezelfde soort, deze liggen in stroken 
of in groepen in de border. Om er zeker van te zijn dat de border het gehele jaar aantrekkelijk is om 
te zien wordt het beplantingsplan in 3 fases uitgetekend (Figuur 26; Crockett, 1979). Najaarsbloeiers, 
vaak hoog, worden aan de achterzijde van de border geplaatst (Crockett, 1979). Zomerbloeiers, vaak 
halfhoog, komen vaak in het midden van de border terecht (Crockett, 1979). De overige plekken 

Figuur 25. Vasteplantenborder met een 
roze-rood-paars kleurenschema. Bron: 
Crockett (1979). 

Figuur 26. Schematische aanleg van een border beplantingsplan. In donkergroen de najaarsbloeiers, in 
middengroen de zomerbloeiers en in lichtgroen de voorjaarsbloeiers. Bron: Crockett (1979). 
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worden opgevuld met voorjaarsbloeiers. De grootste groepen komen hiervan vooraan te staan 
(Crockett, 1979). Eventuele gaten in het beplantingsplan kunnen achteraf aangevuld worden met 
bol en knolgewassen of eenjarigen (Muller-Idzerda, 1955). 

Voor de beplanting van de border is een grote variëteit aan planten te noemen. Het voert te ver 
deze op te sommen. Wel kan een selectie worden gegeven van de meest voorkomende. Denk bij 
hoge planten bijvoorbeeld aan lupines (Bijv. Lupinus polyphyllus), deze zijn in veel verschillende 
kleuren te verkrijgen. De planten bloeien in het voorjaar en de zomer en hebben decoratieve 
bladeren in de periodes dat zij niet in bloei staan. Een andere optie is bijvoorbeeld de roze/paarse 
kattestaart (Lythrum salicaria). Deze bloeit van zomer tot najaar en heeft ook decoratieve bladeren. 
Populaire middelhoge planten zijn asters, zoals de herfstaster (Aster novi-belgii). Deze er in veel 
kleuren en bloeit van zomer tot winter. Ook Astilbes (Bijv. Astilbe x arendsii), echte zomerbloeiers 
met decoratief blad, worden veel in de border geplaatst. Voor een geel accent wordt vaak gekozen 
voor de zonnehoed (Rudbeckia fulgida). Met een bloeitijd van zomer tot najaar is deze lang mooi in 
de border. De laagblijvende irissen, en dan vooral de baardirissen (Iris barbarata hybride) zijn ook 
niet weg te denken uit de naoorlogse Nederlandse borders. Ze zijn in veel kleuren verkrijgbaar en 
bloeien van voorjaar tot najaar. Andere populaire laagblijvers zijn het zeeuws knoopje (Astrantia 
carniolica) en duizendblad (Achillea millefolium). Aan de voorzijde van de border wordt vanwege 
het decoratieve blad ook vaak voor de hosta (Bijv. Hosta plantaginea) gekozen. Een border-gazontuin 
kan er dan als volgt uitzien (Figuur 27).

Figuur 27. Inrichting van een border-gazontuin.
In deze border-gazontuin is sprake van het terras-, gazon-, en borderstramien. De border heeft een 
organische vormgeving. Het kleurenschema is roze met verschillende groentinten. Om de beplanting visueel 
aantrekkelijker te maken bevinden zich op verschillende plekken kleine bomen en coniferen in de border.Deze 
trekken het oog omhoog. Om de planten te kunnen onderhouden zijn er paadjes van houtsnippers aan de 
achterzijde en door de border heen. De tuin wordt omkaderd door een bakstenen muur om het zicht op de 
verdere omgeving te beperken. 
Ontwerp naar: Hoogvelt (2003). Illustratie auteur.
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3 . 3 .  R o z e n t u i n
D e  o o r s p r o n g  v a n  d e  r o z e n t u i n

Rozen hebben al eeuwen een prominente rol in de tuin. 
Onder andere in de tuinen van de Egyptenaren, de Romeinen, 
de Perzen en de Grieken kwamen rozen voor (Carter, 1940). 
De oudste rozentuin ter wereld is, voor zover bekend, de 
rozentuin van Midas (Carter, 1940). Deze tuin dateert uit 
ongeveer 800 jaar voor Christus (Roller, 1983). In de derde 
eeuw voor Christus werd de tuin beschreven door geograaf 
Herodotus: “roses which grew there of themselves, so sweet 
that no others can come near them, and with blooms that 
have as many as sixty petals a piece” (Vert. Rawlinson, 1860, 
p. 135). De rozensoort waar Herodotus het over heeft is de 
Rosa centifolia, de honderdbladige roos, de oudste bekende 
rozensoort (Figuur 28; Carter, 1940). 

Enkele eeuwen later schrijft ook de Romeinse schrijver 
Plinius de Oudere over rozen in de tuin (Vert. Bostock en 
Riley, 1856). In de tijd van Plinius, de eerste eeuw na Christus, 
waren rozen de meest populaire bloemensoort in Italië (Lawson, 1950). Grootschalige cultivatie van 
rozen resulteerde in een steeds groter soortenaanbod (Lawson, 1950). Plinius maakt in zijn boek 
onderscheid tussen twaalf verschillende soorten (Bostock en Riley, 1856). Muurschilderingen, zoals 
die in de tuinkamer van Villa di Livia (30-20 v. Chr.), tonen hoe rozen in een romeinse tuin voor kunnen 
komen (Figuur 29; Kellum, 1994; Lawson, 1950). Na de val van Rome, in de vijfde eeuw, daalde de 
populariteit van rozen in Europa aanzienlijk. Tot een herwaardering volgde vanaf de achtste eeuw 
(Touw, 1982). 

Figuur 29. Muurschildering in de tuinkamer van Villa di Livia waarop ook rozen te zien zijn. Bron: Museo 
Nazionale Romano, Rome (30-20 v. Chr.).

Figuur 28. Rosa Centifolia, 
Honderdbladige roos. Bron: Pierre 
François Legrand naar Gerard 
van Spaendonck, Rijksmuseum, 
Amsterdam. (1800-1815). Inv. nr. RP-P-
1922-254.
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Na de achtste eeuw groeit de populariteit van de roos in Europa bij de kloosters (Touw, 1982). In 
deze ommuurde tuinen (Hortus Conclusus) worden rozen geplant voor symbolische, medicinale en 
decoratieve doeleinden (Joret, 1892). In de dertiende eeuw schrijft de Duitse filosoof en theoloog 
Albertus Magnus over de inrichting van de genotstuin in De vegetabilibus et plantis waarbij ook 
rozen aan bod komen. Cultivatie van rozen wordt zo populair dat het aantal rozensoorten sterk 
toeneemt (Touw, 1982). In deze periode krijgt de roos zijn titel als Koningin van de tuin (Zander en 
Teschner, 1939). 

Vanaf de zestiende eeuw neemt de populariteit van de roos in de tuin snel af, in de borders van de 
renaissance tuinen is hiervoor geen plaats (Kleis, 2007; Zander en Teschner, 1939). De roos maakt 
plaats voor bolgewassen als tulpen, hyacinten, lelies en narcissen, de nieuwe favoriete planten (Zander 
en Teschner, 1939). Dit betekent echter niet dat de roos volledig uit de tuinen verdwijnt. Op veel 
plekken worden de rozen verplaatst naar de keukentuinen en enkel nog ingezet als gebruiksplanten 
(Kleis, 2007). Op andere plekken, zoals in de tuinen van Honselaarsdijk, zijn de rozen, ondanks de 
nieuwe mode, nog gebleven. De Hennin schrijft in De zinrijke gedachten over zijn bezoek aan deze 
tuin waarbij hij “Roode en witte morlioen, kanneel, muskus en 
soo veel schoone andere aertsroosen” (1681, p. 6) tegen kwam. 
Hoewel de roos in de tuinkunst nog beperkt toegepast werd 
nam in de zeventiende eeuw op botanisch gebied de interesse 
in rozen wel toe (Kleis, 2007). In 1626 beschrijft de Engelse 
botanist Parkinson in Paradisi in Sole Paradisus Terrestris 24 
verschillende rozensoorten. Import van nieuwe soorten uit het 
buitenland, zoals bijvoorbeeld de Rosa americana, die in 1668 
in de hortus van Leiden geïntroduceerd werd (Schuyl, 1668), 
leidde tot nieuwe kennis (Kleis, 2007; Zander en Teschner, 1939). 
Nederlandse kwekers experimenteerden met het creëren van 
nieuwe variëteiten en namen daarmee internationaal een 
belangrijke positie in op de rozenmarkt (Kleis, 2007; Kuijlen, 
Oldenburger-Ebbers en Wijnands, 1983; Zander en Teschner, 
1939). Ook in de schilderkunst nemen rozen in deze periode een 
prominente positie in (Berger, 2011). Stillevens, zoals Stilleven 
met bloemen in een glazen vaas van Ruysch (ca. 1690 – 1720; 
Figuur 30) tonen een grote variatie aan bloemen waaronder 
tulpen, hyacinten, irissen, anjers en rozen. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw neemt de populariteit van de roos in de tuin langzaam 
maar zeker weer toe (Kleis, 2007). Nederland exporteert op grote schaal nieuwe variëteiten naar 
Frankrijk waar deze door kwekers vermeerderd worden (Kleis, 2007). De kwekersgids van Firma 
Cornelis en Jan de Graaff uit Lisse (Catalogue des arbes rosiers) beschrijft in 1800 151 verschillende 
rozensoorten. De eerste moderne rozentuin, zoals wij deze nu nog kennen, dateert uit het begin van 
de negentiende eeuw. Dit is de rozentuin van Josephine de Beauharnais, de vrouw van Napoleon 
Bonaparte (Figuur 31). Haar rozentuin maakt onderdeel van de tuin van Malmaison en dateert uit 

Figuur 30. Stilleven met bloemen in 
een glazen vaas. Op het schilderij zijn 
naast rozen ook tulpen, hyacinten, 
irissen en anjers te zien. Bron: Rachel 
Ruys, Rijsmuseum, Amsterdam (ca. 
1690-1720). Inv. nr. SK-A-354.
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1804 (DeLorme, 2005; Kleis, 2007). De Beauharnais liet op grote schaal rozen en andere planten 
importeren van over de hele wereld waarmee ze verantwoordelijk is geweest voor de introductie 
van circa 84 nieuwe plantensoorten in Europa (DeLorme, 2005). In haar rozentuin kwamen meer 
dan 250 verschillende rozensoorten voor (DeLorme, 2005). De rozentuin van De Beauharnais heeft 
een verregaande invloed gehad op de populariteit van rozentuinen in het buitenland (DeLorme, 
2005; Kleis, 2007). Tussen 1830 en 1860 neemt het aantal rozentuinen in Frankrijk, Engeland, België 
en Duitsland flink toe (Kleis, 2007). Hoewel Nederland in deze 
tijd nog een van de belangrijkste spelers is op de internationale 
rozen handelsmarkt laat de populariteit van de rozentuin nog 
even op zich wachten (Kleis, 2007). De eerste echte rozentuin in 
Nederland is de Princessetuin van Huis de Paauw in Wassenaar 
uit 1854 (Brolsma, 2009). In dit decennium verschijnen de eerste 
Nederlandse boeken over rozen, zoals in 1858 Het Rozenpark van 
Uilkens en De rozenteelt van Spoor. Al eerder, in 1830, was er in 
Nederland een boek verschenen onder de titel De rozenteelt, 
van Kuyper van Waschpenning. Dit boek is echter een vertaling 
van het, een jaar eerder verschenen, Duitse werk Das Ganze 
der Rosen-Kultur van Von Reider en kan daardoor niet tot eerste 
Nederlandse publicatie worden gerekend. Na de jaren zestig van 
de negentiende eeuw neemt de populariteit van de rozentuin 
ook in Nederland toe en in 1868 wordt er in Boskoop de eerste 
rozententoonstelling georganiseerd (Vuyk Sr., 1966). Enkele jaren 
later, in 1891, wordt de Vereeniging ter bevordering der rozenteelt 
opgericht met als doel alle geïnteresseerden in rozen te verbinden 
(Kleis, 2007). De zinspreuk van deze vereniging luidt dan ook: Nos 
Jungunt Rosae (NJR), ons verenigen de rozen. In het eerste jaar 
van hun bestaan begint de vereniging met het uitgeven van het 
verenigingstijdschrift getiteld Rosarium. 

Figuur 32. Omslag van de 
Officiëele catalogus van de 
rozententoonstelling van 1924 in 
Bussum. De tentoonstelling werd 
georganiseerd door de Vereeniging 
ter bevordering der rozenteelt. 
Hun zinspreuk staat groot op de 
voorpagina. Bron: Delpher (1924) 
Inv. nr. 428040187.

Figuur 31. Zicht op een gedeelte van de rozentuin van keizerin Joséphine bij Malmaison. De eerste moderne 
rozentuin. Bron: M. E. Touret. Overgenomen uit: Gravereaux (1912).
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In de twintigste eeuw zet NJR zich actief in voor het verbreiden 
van de populariteit van de rozentuin onder de Nederlandse 
bevolking. Zij doen dit onder andere door het organiseren 
van Rozendagen, -tentoonstellingen en -keuringen (Figuur 32; 
Brolsma, 2009; NJR, 1924). In 1913 zetten zij een volgende 
stap: de vereniging opent twee openbare rosaria (ander woord 
voor rozentuinen) in het Wilhelminapark in Utrecht en bij het 
Vredespaleis in Den Haag (Brosma, 2009; Kleis, 2007). Tussen 
1913 en 1941 opent de vereniging in totaal dertien openbare 
rozentuinen (Brosma, 2009). Zo ook de rozentuin in park 
Sonsbeek in Arnhem uit 1915 waar meer dan 400 verschillende 
rozensoorten geplaatst werden (Figuur 33; NJR, 1915). Ook in de 
media zet de vereniging zich in voor de populariteit van rozen. 
Op 8 juli 1931 is Luding, secretaris van NJR, als gastspreker bij 
De Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV) met een 
praatje over “De geschiedenis van de roos door de eeuwen heen” (De Graafschapper, 7 juli 1931). 
Dit alles heeft er aan bijgedragen dat Van der Gon op 7 maart 1924 in Onze tuinen kan concluderen 
dat “In den laatsten tijd [op particulieren grond] rots- en muurtuinen, het boordbed, de moerastuin, 
de snijbloementuin en tenslotte de rozentuin [erbij zijn gekomen]” (p. 658). Het is NJR gelukt: de 
rozentuin heeft zijn ingang gevonden in de Nederlandse achtertuinen. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  r o z e n t u i n

In een rozentuin, rosarium of rozenhof moet een 
roos “kunnen excelleren; de koningin der bloemen 
is zeer kritisch als het gaat om haar hofhouding” 
(Oudshoorn, 1994; p. 109). In veel rozentuinen 
worden verschillende rozensoorten verzameld en 
gezamenlijk of gescheiden weergegeven (Böhm et 
al., 1997; Muller-Idzerda, 1955). Het snoeien, voeden 
en onderhouden van rozen vergt veel onderhoud 
(Böhm et al., 1997). Om toegang te hebben tot de verschillende rozen en deze per soort weer te geven 
wordt de tuin vaak ingedeeld in enkele vakken of kaders waar vier of meer rozenplanten in geplaatst 
worden (Böhm et al., 1997; Muller-Idzerda, 1955; 1982; Oudshoorn, 1994). Over het algemeen zijn 
deze vakken geometrisch van vorm en met een duidelijke symmetrie in de tuin geplaatst, hoewel 
dit niet noodzakelijk is (Oudshoorn, 1994). De meest voorkomende indeling is een indeling in vier 
vakken rondom een ronde of vierkante binnenplaats (Figuur 34; Oudshoorn, 1994). Dit centrale 
deel kan worden verhard met betontegels, handvormsteentjes of gebakken straatsteentjes of met 
gras ingezaaid worden (Böhm et al., 1997; Oudshoorn, 1994). Te midden hiervan kan als decoratief 
element bijvoorbeeld een waterpartij aangelegd worden (Figuur 35). 

Deze rozenperken worden omkaderd met een rand wintergroene, laagblijvende planten zoals de 
buxus (Böhm et al., 1997; Oudshoorn, 1994). De keuze voor wintergroene planten volgt uit de 

Figuur 34. Veelvoorkomende schematische 
indeling van een naoorlogse rozentuin. 

Figuur 33. Plattegrond van het 
rosarium in park Sonsbeek te Arnhem. 
De rozentuin heeft een geometrische 
en symmetrische indeling. Bron: NJR 
(1915). 
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relatief korte bloeitijd van rozen, van mei tot oktober, en de beperkte decoratieve waarde van rozen 
buiten dat seizoen (Muller-Idzerda, 1955; Oudshoorn, 1994). Om de gehele tuin in te kaderen gaat 
de voorkeur vaak ook uit naar groenblijvende heesters die niet of slechts beperkt bloeien (Muller-
Idzerda, 1982; Oudshoorn, 1994). Een andere optie is het plaatsen van klimrozen tegen een muurtje 
of het integreren van rozen in de haag (Böhm et al., 1997; Muller-Idzerda, 1955; 1982; Oudshoorn, 
1994). Klimmende rozen kunnen ook tegen de gevel van het huis of aan een ‘rozenboog’ worden 
geplaatst (Muller-Idzerda, 1955). 

Er zijn zeer veel verschillende rozensoorten welke allen in subgroepen ingedeeld worden. Op 
verschillende plekken in de rozentuin zijn andere rozensoorten te vinden. In de rozenperken worden 
struikrozen geplant. Deze hebben over het algemeen grote bloemen of bloementrossen en zijn in 
veel verschillende kleuren verkrijgbaar (Böhm et al., 1997; Muller-Idzerda, 1955; 1982; Oudshoorn, 
1994). Muller-Idzerda (1982) raadt hierbij aan voor elk vak een eigen soort te kiezen en geen soorten 
te mengen. Böhm et al. (1997) raden juist aan om óf verschillende bloemkleuren óf verschillende 
bloemmaten bij elkaar in een vak te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de grootbloemige, 
roze-kleurige Rosa ‘Queen Elisabeth’ gecombineerd wordt met de trosbloemige, roze-kleurige Rosa 
‘Bonica’ of juist met de grootbloemige, geelkleurige Rosa ‘Maria Hofker’. Voor meer variatie in deze 
plantenvakken kan de selectie rozen aangevuld worden met andere planten. De voorkeur gaat hierbij 
uit naar grijsblauwe planten omdat deze mooi contrasteren met het donkere blad van de rozen (Böhm 
et al., 1997; Oudshoorn, 1994). Een van de meest populaire toevoegingen is lavendel (Lavandula 
angustifolia). Andere opties zijn citroenkruid (Artemisia abrotanum), Kattenkruid (Nepeta faassenii) 
of heiligenbloem (Santolina chamaecyparissus). Om ook in het voorjaar een aantrekkelijk beeld te 
creëren kunnen hierbij ook bolgewassen geplaatst worden zoals krokussen (bijv. Crocus alatavicus), 
narcissen (bijv. Narcissus poeticus) en sneeuwklokjes (bijv. Galanthus nivalis). 

Figuur 35. Een vijver met een fonteintje in het centrale deel van de rozentuin. Bron: Groei & Bloei (1981, Juli). 



55

In de haag, tussen eventuele andere heesters, worden de botanische rozen geplaatst. Dit zijn de 
rozen die ook in het wild voorkomen zoals de roze hondsroos (Rosa canina), het witte duinroosje 
(Rosa pimpinelliflolia) of de roze egelantier (Rosa rubiginosa). Deze worden afgewisseld met 
groenblijvende planten zoals een haagconifeer (Cupressocyparis leylandii) of een olijfwilg (Elaeagnus 
ebbingei). Klimrozen, voor tegen het huis of op de rozenboog, zijn ook in veel kleuren te verkrijgen 
zoals de witte Rosa ‘Bobby James’, de gele Rosa ‘Goldstern’ of de roze Rosa ‘Constance Spry’. Een 
rozentuin kan er dan als volgt uitzien (Figuur 36).

3 . 4 .  H e e m t u i n
D e  o o r s p r o n g  v a n  d e  h e e m t u i n

Een heemtuin, ook wel natuurtuin genoemd, is een tuin waarin geen uitheemse planten worden 
geplant en de natuur de ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen. De eerste Europese tuinen, waarin 
het natuurlijke landschap centraal stond, waren de landschapstuinen (Rogers, 2001). Deze tuinen 
verschillen echter met natuurtuinen op een belangrijk punt: natuurbescherming, inheemse planten 
en een zekere ‘wilde’ uitstraling zijn in deze tuinen niet aan de orde (Woudstra, 1997). De eerste 
gedachten over de bescherming van de oorspronkelijke Nederlandse landschappen kwamen 
op in de 2e helft van de negentiende eeuw (Grijzenhout, 2007; Woudstra, 1997). Tussen 1860 en 
1920 vindt in Nederland grootschalige industrialisatie plaats. Ook groeit in korte tijd de bevolking 
van 3,5 naar 7 miljoen inwoners. Grootschalige cultivering van wilde natuur betekende dat de 

Figuur 36. Inrichting van een rozentuin.
Deze rozentuin heeft een zeer geometrische indeling. De tuin is toegankelijk via de rozenboog waar een 
klimroos overheen groeit. Voor in de tuin liggen vier symmetrische en geometrische rozenperkjes met een 
ronde binnenplaats waar een klein struikroosje staat. De perkjes zijn afgezet met buxushaagjes. Aan de 
linkerzijde van de tuin bevinden zich nog twee geometrische perkjes waarin twee hoogstam struikrozen een 
plekje vinden. De rest van de tuin is vrijer opgezet met brede borders van struikrozen. Een groenblijvende 
haag voorziet het geheel van een kader. 
Ontwerp naar: Oudshoorn (1982). Illustratie auteur.
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Nederlandse landschappen in een rap tempo aan het veranderen waren (Van der Woud, 2020). In 
het boek Historische landschappen uit 1856 schrijft Hofdijk over “tafereelen uit de natuur […] waarin 
achtergebleven monumenten van natuur of kunst, zoodanig met het landschap één geworden, dat 
zij er een natuurlijk bestanddeel van schijnen uit te maken […]“ (pp. 16-17). Hiermee is Hofdijk, voor 
zover bekend, de eerste auteur die de associatie legt tussen natuur en monumentale en kunstzinnige 
waarden (Grijzenhout, 2007). Iets later in de negentiende eeuw, in 1880, schrijft ook Van Eeden, in 
het tijdschrift Album der Natuur over de waarde van het historische Nederlandse landschap. Hij 
vergelijkt de kap van een oud bos met de sloop van een monumentaal pand (Van Eeden, 1880). Een 
gedachtegang die rond die tijd nog helemaal nieuw was.

Ook in de schoolklas wordt steeds meer aandacht besteed aan natuur. Vanaf 1857 wordt op de 
lagere school het vak Kennis der natuur verplicht gesteld (Brouwer, 1958). Onderwijzer Heimans 
gooit dit vak in 1893 op de schop en vormt het om tot het vak De levende natuur (Brouwer, 1958). 
Zijn nieuwe lesmethode beschrijft Heimans in zijn boek De levende natuur. Handleiding bij het 
onderwijs in de kennis van planten en dieren op de lagere school, in het bijzonder voor groote steden 
(1893). Belangrijk onderdeel van dit lesprogramma was het actief in contact brengen van leerlingen 
met de natuur om hen heen (Heimans, 1893). Dit boek was een belangrijke inspiratie bron voor 
Thijsse, ook onderwijzer, met een passie voor publiekseducatie en natuurbescherming (Woudstra, 
1997). Beide onderwijzers gaan een samenwerking aan en het jaar daarop, in 1894, verschijnt hun 
boek Van Vlinders, bloemen en vogels. Vanwege de grote populariteit van deze uitgave onder het 
grote publiek besluiten de twee auteurs, in samenwerking met onderwijzer Jaspers jr., in 1896 een 
tijdschrift op te zetten (Cousèl, 1996; Woudstra, 1997). Dit tijdschrift, getiteld De Levende Natuur, 
wordt in korte tijd zeer populair onder de Nederlandse bevolking (Woudstra, 1997). Waardering voor 
de natuur en het Nederlandse landschap begint langzaam maar zeker toe te nemen (Heinsius, 1897). 
De populariteit van Thijsse blijft niet onopgemerkt en aan het begin 
van de twintigste eeuw gaat Thijsse een samenwerking aan met 
koekjes producent Verkade (Woudstra, 1997). In 1906 verschijnt 
het eerste album met de titel Lente. Consumenten kunnen bij de 
producten van Verkade sparen voor illustraties om in hun albums 
te plakken. In totaal zijn er, in samenwerking met Thijsse, negentien 
verschillende albums verschenen over Nederlandse planten en 
landschappen. 

Van hieruit gaan ook langzaam de Nederlandse tuinen veranderen. 
Een fundamenteel werk op het gebied van natuurtuinen is het boek 
van Carelsen: Eerbied voor het leevend materiaal in de tuinkunst uit 
1902. In dit boek schrijft Carelsen over de schoonheid van bomen, 
struiken en bloeiende planten in hun natuurlijke, ongesnoeide, 
vormen en verafschuwt zij de keurige blokvormige haagjes in de 
Amsterdamse stadsparken (Dresen, 2013). Een tuintonwerper die 
met de natuurlijke, wilde uitstraling van de tuin aan de slag gaat is 
Van Zouteveen. In zijn tuinontwerpen in de “natuurlijke stijl” tekent 

Figuur 37. Beplantingsplan voor 
een natuurtuin waarop de paden 
nog ingetekend moeten worden. 
Bron: Hartogh Heys van Zouteveen. 
Overgenomen uit: Dinn (1929). 
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hij eerst de planten in en daarna pas de paadjes om zo het belang van de planten te onderstrepen 
(Figuur 37, Dinn, 1929). 

Ook andere schrijvers gaan zich bezig houden met natuur in de tuin. Een nieuw begrip met 
betrekking tot natuurlijke beplanting doet zijn intrede: Phytogeografische plantengroepering. Dit 
begrip, geïntroduceerd door Van Laren, is bedoeld om onderscheid te maken tussen de verschillende 
Nederlandse landschapstypen en de bijbehorende plantensoorten (Woudstra, 1997). Dit fenomeen 
werd op de Nederlandse bevolking overgebracht via het tijdschrift Onze tuinen. Onder andere op 2 
augustus 1929 schrijft Van Laren over Phytogeografische plantengroepeering in de tuinkunst. “Hier 
moet elke kunstmatigheid streng vermeden worden, hier mogen geen soorten gebezigd worden, 
die aan de gevolgde flora ener groep vervreemd zijn, hier moeten de waterpartijen, de bodem der 
boschgroepen, de velden en de overgangsvegetaties nauwgezet de soorten bevatten, welke de 
onderwerpelijke flora in de vrije natuur bevat” (p. 516). Deze bewegingen vormen het fundament 
voor de heem- en natuurtuinen uit het naoorlogse Nederland. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  h e e m t u i n

Het hoofddoel van een heemtuin is om de natuur de kans te geven in de tuin tot ontwikkeling te 
komen (Muller-Idzerda, 1982; Nieuman, 1983; Smink, 1988). De compositie van de tuin als geheel 
staat daarbij op de tweede plaats (Nieuman, 1983). Voor de inrichting van de natuurtuin zijn dus 
weinig richtlijnen. Daarbij is de vegetatie sterk afhankelijk van de geografische ligging van de tuin 
waardoor een heemtuin er op de Groningse klei heel anders uitziet dan op de Utrechtse Heuvelrug 
(Kingsbury, 1994; Nieuman, 1983). Toch zijn er enkele ‘ongeschreven’ regels voor de aanleg van de 
natuurtuin. 

Om diversiteit in de vegetatie te stimuleren worden er in de heemtuin vaak hoogteverschillen 
aangelegd (Kingsbury, 1994; Muller-Idzerda, 1982; Nieuman, 1983). Een opgehoogde bodem 
verschilt met een afgegraven bodem in voedselrijkheid, zuurgraad en vochtigheid (Kingsbury, 
1994; Nieuman, 1983). Wanneer er wordt afgegraven tot 
het grondwater kan er plek gecreëerd worden voor water- of 
moerasplanten om de diversiteit nog meer de stimuleren. De 
basis van de heemtuin bestaat over het algemeen uit bloemrijk 
grasland (Figuur 38; Kingsbury, 1994; Nieuman, 1983; Smink, 
1988). Door dit veld in de eerste jaren vaker te maaien neemt 
de voedselrijkheid langzaam af, dit werkt stimulerend voor veel 
inheemse plantensoorten (Kingsbury, 1994; Nieuman, 1983). 
Om de eentonigheid van dit grasland te doorbreken kunnen er 
sporadisch inheemse heesters of zelfs uitheemse vaste planten 
geplaatst worden (Kingsbury, 1994). Voor de omheining van 
de tuin wordt bij voorkeur gekozen voor een combinatie van 
heesters met fruitbomen en andere lage bomen (Kingsbury, 
1994), indien dit niet mogelijk is heeft een gevlochten hek met 
bijvoorbeeld wilgentenen de voorkeur (Nieuman, 1994). 

Figuur 38. Heemtuin met bloemrijk 
grasland. Bron: Kingsbury (1994).
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Om toegang tot de tuin te krijgen worden er paadjes aangelegd. 
Vaak is er van aanleg echter weinig sprake en wordt er simpelweg 
een paadje door het gras gemaaid (Kingsbury, 1994; Muller-Idzerda, 
1982). Wordt er toch een paadje aangelegd, dan is het gebruikelijk 
om van houten verharding gebruik te maken zoals bijvoorbeeld 
een knuppelbrug, houtsnippers of -schijven (Figuur 39; Nieuman, 
1983). Indien het om een duingebied gaat kan er soms ook van 
schelpenpaadjes gebruik gemaakt worden (Nieuman, 1983). De 
vormgeving van deze paden is eigenlijk altijd organisch, het is zeer 
ongebruikelijk om van geometrische vormgevingsprincipes gebruik 
te maken in een heemtuin (Kingsbury, 1994). 

De beplanting in de heemtuin is, zoals eerder vermeld, sterk afhankelijk van de geografische ligging 
van de tuin. In dit overzicht volgen toch enkele planten die in veel heemtuinen in Nederland welkom 
zullen zijn of in ieder geval niet snel als onkruid gezien worden. Wellicht de eerste plant die men 
associeert met een bloemrijk grasland is de rode klaproos (Papaver rhoeas). In het grasland komen 
deze vaak samen voor met de blauwe korenbloem (Centaurea cyanus) en de paarse grootbloemige 
centauri (Centaurea scabiosa). Ook de oranje vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris), het gele sint-
janskruid (Hypericum perforatum) en het gewone madeliefje (Chrysantheum leucanthemum) vinden 
hun plek in het grasland. Tot slot voelen ook het roze vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea) en de 
groene kleine pimpernel (sanguisorba officinalis) zich thuis in de heemtuin. Een heemtuin kan er 
dan als volgt uitzien (Figuur 40).

Figuur 39. Verharding natuurtuin. 
Bron: Nieuman (1983).

Figuur 40. Inrichting van een heemtuin.
In deze heemtuin vindt een grote variatie aan inheemse beplanting een plekje. Aan de voorzijde van de 
tuin bevinden zich twee grote velden met bloemrijk grasland waarin enkele fruitbomen te vinden zijn. Aan 
een zijde is het grasland afgezet met een variatie aan bloeiende heesters. De tuin wordt in tweeën gesplitst 
door een haag en een boog met klimplanten. Aan de achterzijde is een gemaaid grasveldje met een kleine 
vijver waar water- en vochtminnende planten groeien. De tuin is afgezet met een houten schutting waar een 
variatie aan klimplanten overheen groeit. 
Ontwerp naar: Kingsbury (1994). Illustratie auteur.
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3 . 5 .  R o t s t u i n
D e  o o r s p r o n g  v a n  d e  r o t s t u i n 

Een rotstuin, de naam zegt het al, heeft een rotsachtige aanblik. Het is deze sterke verbinding met 
rots- en bergachtig gebied, waardoor de tuinstijl soms ook de naam ‘alpentuin’ heeft. De naam 
alpentuin geeft ons een terugblik naar de oorsprong van deze tuin in Nederland. Oorspronkelijk 
werd dit tuintype vaak toegepast als onderdeel van de tuin op een groter landgoed (Oldenburger-
Ebbers, Backer en Blok, 1996). Een van de eerste voorbeelden hiervan op Nederlandse grond is de 
rotstuin van Warnsborn, nabij Arnhem. Deze tuin werd in 1915 aangelegd door H. Copijn en Zoon 
(Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, 1996). De Nederlandse rotstuinen zijn komen overwaaien uit 
Engeland waar dit tuintype al in de negentiende eeuw uitgebreid toegepast werd (Schnare, 1994). 
De rotstuin vind zijn oorsprong in de botanie. Al aan het begin van de zestiende eeuw beginnen 
botanisten zich bezig te houden met het verzamelen van planten ten behoeve van onderzoek. Om 
verschillende vegetatietypes in leven te houden buiten hun oorspronkelijke omgeving groeide de 
interesse in het nabootsen van verschillende klimatologische omstandigheden. Een van de eerste 
plekken waar dit met succes gebeurde is in Montpellier (Schnare, 1994). In 1598 kreeg Pierre Richer 
De Belleval opdracht van Henry IV voor het aanleggen van een botanische tuin waarin alle inheemse, 
uitheemse, medicinale en economische vegetatie een plek moesten vinden (Maw, 1941). Om de 
verzameling bergplanten in leven te houden ontwierp Belleval een terrassenstelsel (Figuur 41; 
Maw, 1941). Hoewel deze constructie de rol van een rotsachtige omgeving functioneel overnam 
droeg deze geen visuele gelijkenis. Het verzamelen en studeren van inheemse vegetatie was een 
bron van inspiratie voor Britse botanici die in de zestiende 
en zeventiende eeuw het vaste land van Europa bezochten 
(Schnare, 1994). Terug in Engeland gingen zij op expeditie 
naar de meest afgelegen plekken van het land, op zoek 
naar bijzondere en zeldzame plantjes (Schnare, 1994). De 
verzamelde planten werden geplant en verzorgd in een tuin. 
In Engeland ontstond in de negentiende eeuw de eerste echte 
rotstuin, een tuin die niet alleen functioneel maar ook visueel 
de rol van de oorspronkelijke omgeving van de beplanting 
overnam (Schnare, 1994). Deze negentiende-eeuwse Engelse 
rotstuinen zijn waarschijnlijk de inspiratiebron geweest voor 
de eerste Nederlandse rotstuinen.

Het verzamelen van wilde en zeldzame planten voor in de tuin is een trend die nog tot ver in de 
twintigste eeuw in Nederland doorzet. Dat het verzamelen van wilde planten voor de tuin normaal 
was bevestigt Thijsse in zijn Verkadealbum De bloemen in onzen tuin uit 1926. Hij besteedt een 
heel hoofdstuk aan wat hij, kenmerkend, een alpentuin noemt. In dit hoofdstuk beschrijft hij 
verschillende, zeldzame, alpenplanten waaronder de beroemde Edelweiss (Figuur 42). Hij schrijft 
dat de plant veel verzameld wordt, zo veel dat de plant op “gemakkelijk te bereiken plekken is 
uitgeroeid” (Thijsse, 1926, p. 78). Dit weerhoudt hem er echter niet van om in de volgende zin een 

Figuur 41. De rotstuin ‘La Montagne’ van 
Henry IV door Pierre Richer de Belleval 
bij Montpellier. Bron: Eric Guillou (1993). 
Overgenomen uit: Schnare (1994).
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gedetailleerde beschrijving te geven waar men deze “roem der Alpen” nog veilig kan plukken. Even 
later schrijft hij over de zwavelgele anemoon dat hij “een heele partij van die pluimen mee naar huis 
[heeft] genomen” (p. 86; Figuur 42). Helaas overleefden de bloemen het niet in zijn tuin. 

Voor de inrichting van een naoorlogse Nederlandse rotstuin is het 
verzamelen van wilde planten niet langer nodig en gebruikelijk. 
Schrijvers drukken hun lezers op het hart geen planten mee 
terug te nemen van vakantie (Böhm et al., 1997). Oudshoorn en 
Nieuman (Het rotstuin plantenboek, 1981) hebben “geen goed 
woord […] over voor plantenliefhebbers die complete planten uit 
het wild en de bergen verzamelen” (p. 14). Dit neemt niet weg dat 
de hoofdfunctie van de naoorlogse rotstuin nog altijd hetzelfde 
is gebleven: het verzamelen van een grote verscheidenheid aan 
rotsplanten op een natuurlijk ogend terrein. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  r o t s t u i n

Het inrichten en onderhouden van een rotstuin is niet eenvoudig (Oudshoorn en Nieuman, 1981). 
De inrichting van een rotstuin is complex doordat er weinig regels en richtlijnen zijn. Het ontwerp 
begint niet aan de tekentafel maar in de tuin zelf (Oudshoorn en Nieuman, 1981; Schacht, 1980). 
Het doel is een zo natuurlijk mogelijk aanzicht te creëren (Böhm et al., 1997). Hiertoe dient men een 
beroep te doen op zijn “totale scheppingskracht, gevoel voor natuur en persoonlijke smaak” (Böhm 
et al., 1997, p. 373). Om de rotspartijen van gevarieerde hoogtes te maken worden delen van de tuin 
afgegraven en andere delen opgehoogd (Böhm et al., 1997; Hoogvelt, 2003, Oudshoorn en Nieuman, 
1981). Hierdoor ontstaat er een contrast tussen de tuin en de omgeving. Voor een rotstuin is dit 
geen probleem: “[De tuin] is immers een wereldje op zichzelf en wat zich daar binnen afspeelt hoeft 
geen relatie te hebben met de omgeving” (Oudshoorn en Nieuman, 
1981, p. 27). In een rotstuin wordt dus enerzijds gestreefd naar een 
natuurlijk ogend geheel en anderzijds slechts beperkt aandacht 
geschonken aan de plaatselijke natuur. 

Het gecreëerde reliëf wordt aangekleed met een steensoort naar 
keuze (Hoogvelt, 2003). In Nederland gaat dit over het algemeen 
over geïmporteerde steensoorten (Figuur 43, Oudshoorn en 
Nieuman, 1981). Tot de keuzemogelijkheden behoren onder andere: 
carrarakeien, tufsteen, lavasteen, maanrotssteen, hoogovenslakken 
en flagstones waarbij de meest textuurrijke kant naar voren 
geplaatst wordt (Hoogvelt, 2003). Het is gebruikelijk om maar van 
een type steen gebruik te maken voor een homogeen geheel (Böhm 
et al., 1997; Schacht, 1980). Er wordt gebruik gemaakt van stenen in 
verschillende maten. Te veel kleine stenen kunnen zorgen voor een 
rommelige aanblik terwijl enkel grote rotsen het geheel monotoon 
kunnen maken (Oudshoorn en Nieuman, 1981; Schacht, 1980). De 

Figuur 43. Prent van Nederland 
als land van rotstuinen. De 
belangrijkste rots import stromen 
zijn schematisch weergegeven. 
Bron: Oudshoorn en Nieuman 
(1981).

Figuur 42. Plaatjes uit het 
Verkadealbum ‘De bloemen 
in onzen tuin’: de zwavelgele 
anemoon (links) en Edelweiss 
(rechts). Bron: J. Voerman Jr. 
Overgenomen uit: Thijsse (1926). 
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focus bij het indelen van de stenen is het creëren van een verscheidenheid aan klimatologische 
omstandigheden (Oudshoorn en Nieuman, 1981). Dit kan door het maken van spleten en gaten 
maar ook door rotsen uit te laten steken of overhangende delen te maken (Böhm et al., 1997). 
Hierbij is het belangrijk dat het geheel een sterke structuur blijft behouden. 

Om de tuin te kunnen onderhouden worden er trappetjes en paadjes aangelegd. Vaak wordt er 
gebruik gemaakt van flagstones, deze passen binnen de natuurlijke aanblik van de rest van de 
tuin (Oudshoorn en Nieuman, 1981; Schacht, 1980). Om 
te voorkomen dat de paadjes te veel aandacht trekken 
worden deze vaak slingerend aangelegd (Böhm et al., 
1997; Oudshoorn en Nieuman, 1981). Een waterelement 
zorgt voor toegevoegde visuele en klimatologische variatie 
(Böhm et al., 1997; Oudshoorn en Nieuman, 1981). Dit 
waterelement hoeft niet natuurlijk van uiterlijk te zijn, 
al behoort dit wel tot de opties (Figuur 44). In sommige 
rotstuinen wordt bewust gekozen voor een strakke vijver 
als scherp contrast met de natuurlijke rotspartij.

Een rotstuin heeft verschillende functies. De belangrijkste is het verzamelen en observeren van 
een grote verscheidenheid aan planten (Böhm et al., 1997; Hoogvelt, 2003). Dit heeft een directe 
relatie met de tweede hoofdfunctie van de rotstuin en dat is hobbymatig leren en experimenteren 
(Oudshoorn en Nieuman, 1981). Door de bewerkelijkheid van de vegetatie in de rotstuin is er sprake 
van een kleine foutmarge (Schacht, 1980). Een belangrijk onderdeel van het onderhouden van een 
rotstuin is het maken van fouten, deze proberen te corrigeren en daar van leren (Oudshoorn en 
Nieuman, 1981). De rotstuin is daardoor altijd in ontwikkeling. Om van de tuin en de plantjes te 
kunnen genieten en deze goed te observeren is de aanleg van een terras gebruikelijk (Böhm et al., 
1997; Oudshoorn en Nieuman, 1981). In sommige gevallen wordt er gekozen voor de aanleg van een 
zitkuil (Oudshoorn en Nieuman, 1981). Dit geeft hobbyisten de optie een stapelmuur aan te leggen 
en daarop additionele vegetatie te laten groeien (Schacht, 1980). 

De vegetatie in de rotstuin bestaat, zoals eerder gemeld, hoofdzakelijk uit kleine, bloeiende, 
rotsplantjes (Figuur 45). Enkele van de meest populaire planten zijn de voorjaarsadonis (Adonis 
vernalis), de sleutelbloem (Primula elatior), de kleine mantelanjer (Petrorhagia saxifraga) en 
wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris). Ook niet ongebruikelijk is het integreren van verschillende 
heideplanten in de rotstuin. De erica variaties zijn het meest populair. Een voorbeeld hiervan is 
winterheide (Erica carnea), een dopheide variant die ’s winters roze bloeit. Om de tuin van een kader 
te voorzien, een natuurlijke aanblik te creëren en een grotere visuele diversiteit te creëren worden 
in de rotstuin ook kleine bomen en heesters geplaatst. Bij heesters kan men denken aan kleine 
bremmen (bijv. Cytisus decumbens) of een dwerg berk (Betula nana ‘Glengarry’) en onder de bomen 
zijn langzaam groeiende dwerg variaties van de conifeer het meest geschikt. Een voorbeeld hiervan is 
de dwergcypres (Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’). Meer variatie kan toegevoegd worden door 
gebruik te maken van varens en grassen, zoals de tongvaren (Phyllitis scolopendrium) en zwenkgras 

Figuur 44. Rotstuin met een natuurlijk 
ogende waterpartij en een kleine waterval. 
Bron: Böhm et al. (1997).



62

(Festuca cenerea). Tot slot kunnen er in de rotstuin ook bol- en knolgewassen geïntegreerd worden. 
De meest bekende variant die goed tot zijn recht komt is een krokus met bij voorkeur een kleine 
bloeiwijze zoals de Crocus ancyrensis. Naast krokussen vinden ook tulpen, bij voorkeur de minder 
opvallende soorten, hun plek in de rotstuin. Ook bij het kiezen van tulpen is het belangrijk een 
niet al te opvallende soort te kiezen. Deze soorten worden rotstuintulpen genoemd zoals de Tulipa 
kaufmanniana. Een rotstuin kan er dan als volgt uitzien (Figuur 46).

Figuur 45. Rotstuin met tulpen, heide, een conifeer en rotsplanten. Allen zijn veel voorkomende plantensoorten 
in de rotstuin. Bron: Böhm et al. (1997). 

Figuur 46. Inrichting van een rotstuin.
In deze rotstuin bevinden zich veel hoogteverschillen. Het hoogste punt ligt achteraan en wordt geaccentueerd 
door enkele hogere bomen. Het water uit de vijver naast het terras wordt naar het hoogste punt gepompt 
waarvandaan het via een beekje terug naar de vijver stroomt. De hoogteverschillen in de tuin zorgen dat er op 
enkele plekken watervalletjes ontstaan. De rotspartijen zijn zo gesitueerd in de tuin dat zich een variatie aan 
klimatologische omstandigheden vormt. Om de tuin te kunnen onderhouden zijn er paadjes van steengruis. Het 
beekje is smal genoeg om overheen te kunnen stappen. 
Ontwerp naar: Oudshoorn en Nieuman (1981).
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3 . 6 .  H e i d e t u i n
D e  O o r s p r o n g  v a n  d e  H e i d e t u i n

Een heidetuin is een tuin met een natuurlijk ogend maar 
kunstmatig aangelegd heidelandschap. De heidetuin 
is een van de weinige tuinstijlen die vrijwel exclusief in 
particuliere tuinen voorkomt. De tuinstijl heeft dan ook 
geen lange lijnen in de tuinhistorie. De eerste vermelding 
van heide als decoratieve plant voor in huis en tuin, in een 
Nederlands tijdschrift, dateert uit 1910 (Delpher, 2022). 
In het tijdschrift Onze tuinen, geïllustreerd weekblad voor 
amateur tuiniers verschijnt op 15 januari 1910 een artikel 
over de heide als kamerversiering. In dit artikel wordt 
aandacht besteed aan de schoonheid van heideplanten 
waarbij ook het plaatsen van heideplanten in de tuin 
aan bod komt: “als tuinplant maken zij, als zij maar goed 
geplaatst zijn, een uitstekend effect en er zijn dan ook tal 
van verscheidenheden dezer “wilde” planten in cultuur, 
die als tuinplant in eere zijn” (Van Laren, p. 453). Dit wekt 
de suggestie dat heideplanten al voor de tuin gekweekt 
werden voor 1910 hoewel dit niet hoeft te betekenen dat 
er ook werkelijk heidetuinen bestonden. 

Iets later in 1910, van 11 tot 21 juni, vindt er bij de dierentuin in Den Haag een zogenaamde 
‘Biologische Tentoonstelling’ plaats (Onze tuinen; 1910, 4 juni). Deze tentoonstelling, met de titel 
het leven van planten en dieren, werd georganiseerd door de Nederlandsche Natuur-Historische 
Vereeniging in samenwerking met het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap (Figuur 47; Onze 
tuinen; 1910, 4 juni). Op deze tentoonstelling is veel te zien: van zoetwater aquaria, lichtgevende 
bacteriën, geprepareerde zoogdieren, vogels en insecten tot hulpmiddelen voor de onderzoeker 
zoals mikroskopen en middelen voor het vangen, kweeken en prepareeren van dieren (Onze tuinen; 

Figuur 47. Poster van de Biologische 
tentoonstelling ‘het leven van planten 
en dieren’ in de dierentuin van Den 
Haag in 1910. Bron: Theo van Hoytema, 
Rijksmuseum, Amsterdam (1910). Inv. nr. 
RP-P-1914-4661. 

Figuur 49. ‘Hollandsch moeras’ tijdens de Biologische 
tentoonstelling in de dierentuin van Den Haag. Bron: 
Haags Gemeentearchief (1910). Inv. nr. 5.19203.

Figuur 48. ‘Rotspartij met alpenplanten’ tijdens de 
Biologische tentoonstelling in de dierentuin van Den 
Haag. Bron: Haags Gemeentearchief (1910). Inv. nr. 
6.09866.
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1910, 4 juni). Ook aanwezig zijn “groepen, die het karakter van een landschap vertonen” (Onze 
tuinen; 1910, 4 juni, p. 773). Naast een rotspartij met alpenplanten en een Hollandsch moeras is 
er een “stuk heide, waarin de verschillende typen van heide aanschouwelijk zullen voorgesteld 
worden” (Onze tuinen; 1910 4 juni, p. 773). Helaas zijn er van deze, mogelijk eerste, heidetuin geen 
foto’s overgebleven. Afbeeldingen van de rotspartij (Figuur 48) en het Hollandsche moeras (Figuur 
49) geven een beeld de aard van de tentoonstelling. 

De eerste keer dat het begrip heidetuin te vinden is in het archief van Delpher is in een uitgave van 
De Gooi- en Eemlander van 4 september 1923. In dit artikel gaat het over een groep leerlingen van 
de tuinbouwwintercursus die een bezoek hebben gebracht aan de heidetuin van de buitenplaats 
Wisseloord in Hilversum. Over de inrichting en datering van deze tuin is helaas niets terug te 
vinden. De eerste vermelding van het begrip heidetuin in de Nederlandse tuintijdschriften komt 
wederom uit het tijdschrift Onze tuinen. In de uitgave van 15 februari 1924 wordt geschreven 
over de Algemene Nederlandse en Nederlands-Indische Tuinbouw en Bloemententoonstelling van 
september 1923 in Amsterdam. In dit artikel wordt de inzending van Post, eigenaar van vaste planten 
kweekerij Singerskamp uit Laren, uitgelicht vanwege de omvang en kwaliteit. Specifiek de miniatuur 
heidetuin, meegebracht door de heer Post, trok de aandacht van de schrijver (Zoutendijk). “zulk een 
tuin of tuintje, want ook voor kleine terreintjes, geheel beplant op de natuurlijke manier van hoog 
en laag op de wijze zooals dat in de natuur door de heide zelf ook wordt aangegeven, geeft een 
ongekend genot” (p. 611). Volgens het artikel houdt de firma zich graag bezig met het inrichten van 
heidetuinen. De heidetuinen van Post worden in 1926 opnieuw bezongen naar aanleiding van de 
Internationale landbouw-, tuinbouw-, handel- en nijverheidstentoonstelling van 25 tot 29 augustus 
in het Volkspark van Enschede. 

Dat de heidetuin reeds een begrip was in 1924 wordt bevestigd door het boek Vaste planten en 
rotsheesters van Bergmans uit 1924. In dit boek schrijft hij een hoofdstuk over struikheide waarbij 
hij vermeld dat deze onmisbaar is in de “zogenaamde heidetuinen” (p. 112). Vanaf ongeveer 1924 
wordt het begrip heidetuin met enige regelmaat genoemd in de tuin tijdschriften en boeken en kan 
er dus gesteld worden dat de heidetuin officieel tot tuinstijl is geworden. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  h e i d e t u i n

Een heidetuin is een tuin met een natuurlijke uitstraling (Figuur 50; Smink, 1988; Van de Laar, 1976). 
De planten worden geplaatst in groepen waarbij geen orde te herkennen is (Hoogvelt, 2003; Van de 
Laar, 1976). Wanneer de heideplanten in rijen aangelegd worden is er al geen sprake meer van een 
echte heidetuin (Van de Laar, 1976). Om de natuurlijke uitstraling van de tuin te versterken worden 
er hoogteverschillen aangelegd (Muller-Idzerda, 1982). Deze hoogteverschillen kunnen versterkt 
worden door gebruik te maken van oude spoorbielzen, boomstammen of zwerfkeien (Van de Laar, 
1976). Dit grondverzet zorgt ook voor verschillen in vochtgehalte. Hogere delen worden droger, en 
lagere delen worden natter. Hierdoor kan een breder palet aan heidesoorten in de tuin geplaatst 
worden (Van de Laar, 1976). Voor de beplanting van de heidetuin geldt: hoe groter de tuin, hoe 
groter de plantengroepen (Böhm et al., Muller-Idzerda, 1982). Om te voorkomen dat de heidetuin 
een vlak geheel wordt, worden de heideplanten vaak afgewisseld met andere groenblijvende 
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heesters (Hoogvelt, 2003; Smink, 1988; Van de Laar, 1976). Een 
ander alternatief is om slechts een deel van de tuin als heidetuin 
in te richten en dit aan te vullen met een border-gazontuin, een 
rotstuin of een moerastuin (Van de Laar, 1976). 

De beplanting van de heidetuin bestaat, vanzelfsprekend, 
voornamelijk uit heide. De populairste heideplanten voor in 
de heidetuin zijn op te delen in vier categorieën: Struikheide 
(Calluna vulgaris), winterheide (Erica carnea), dopheide (Erica 
tetralix), en zwerfheide (Erica vagans). Van al deze heidesoorten 
zijn verschillende cultivars verkrijgbaar waarbij de kleuren uiteen 
kunnen lopen van wit tot roze, rood en paars. Struikheides zijn op 
hun mooist tussen juli en oktober en kunnen 10 tot wel 80 cm hoog 
worden. Winterheide blijft veel lager, 20-30 cm, en bloeit tussen 
november en april. Dopheide en zwerfheide, ook laagblijvers, 
respectievelijk 20 en 20-40 cm, bloeien van juni tot oktober. Door 
het afwisselen van de verschillende heidesoorten kan de tuin zo 
het hele jaar door in bloei staan. Andere veelvoorkomende planten in de heidetuin zijn bijvoorbeeld 
de Rododendron (zoals de Rhododendron hirsutum), de jeneverbes (zoals de Juniperus communis) 
en de verfbrem (Genista tinctoria). Een heidetuin kan er dan als volgt uitzien (Figuur 51).

Figuur 50. Heidetuin in Renkum 
met verschillende heidesoorten, 
coniferen en naaldbomen. Bron: 
Foto auteur (2022).

Figuur 51. Inrichting van een heidetuin. 
In deze heidetuin contrasteert de natuurlijke beplanting met de geometrische indeling. Om te voorkomen dat 
de vakken te onnatuurlijk ogen zijn deze afgezet met houten bielzen en natuurstenen. De beplanting bestaat 
hoofdzakelijk uit heideplanten afgewisseld met coniferen, rhododendrons, azaleas en andere groenblijvende 
planten. Er zijn twee terassen van natuursteen en achter in de tuin bevindt zich een gazon. De tuinpaden 
zijn bedekt met houtsnippers om het natuurlijke gevoel te versterken. De tuin wordt omkaderd door een 
groenblijvende haag.
Ontwerp naar: Van de Laar (1976).
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3 . 7 .  M o e r a s t u i n
D e  o o r s p r o n g  v a n  d e  m o e r a s t u i n

Een moerastuin, ook wel vijvertuin of watertuin 
genoemd, is een tuin waarin natuurlijk ogende 
waterpartijen centraal staan. De historie van de 
moerastuin gaat ver terug. Water heeft in veel culturen 
namelijk niet alleen decoratieve maar ook symbolische 
en functionele waarde (Cornelius, 1989; Taghvaee, 
Nejad en Ansari, 2008). Een van de oudste voorbeelden 
van vijvertuinen met decoratieve, functionele en 
symbolische waarden zijn de tuinen uit het oude Egypte 
(1500-1000 v. Chr.; Cornelius, 1989). Schilderingen, 
zoals die in de tombe van Nabamun (ca. 1350 v. Chr.), 
tonen rechthoekige, ommuurde vijvers met vissen, 
watervogels, waterplanten en een kader van bomen 
(Figuur 52; Cornelius, 1989). Deze tuin staat symbool 
voor leven en vruchtbaarheid (Cornelius, 1989). 

Ook in andere culturen ontwikkelen zich vijvertuinen. In het Midden-Oosten worden bijvoorbeeld 
al vanaf ca. 500 v. Chr. tuinen met grote waterpartijen aangelegd (Taghvaee, Nejad en Ansari, 2008). 
Religieuze teksten, zoals de Koran, benadrukken de symbolische en culturele waarde van water en 
bomen terwijl het droge klimaat de functionele noodzaak versterkt (Taghavaee, Nejad en Ansari, 
2008). Deze Perzische tuinvijvers zijn vaak geometrisch van aanleg, met een duidelijke symmetrie 
(Taghvaee, Nejad en Ansari, 2008). Ook in China en Japan kent de aanleg van vijvers in tuinen een 
lange historie. De Japanse tuinvijvers zijn terug te dateren tot de Heian periode (794-1191; Takei en 
Keane, 2001). Deze vijvers zijn, in tegenstelling tot de Egyptische en Perzische vijvers, vaak organisch 
van vorm en bij uitstek asymmetrisch (Nakagawara, 2004). De tuinen werden in hoofdzaak aangelegd 
als reflectie van de natuurlijke omgeving waarbij een fictionele wereld ontstond (Inaji en Virgilio, 
1998). De tuinen werden vaak ingezet tijdens ceremonies waarbij de natuurlijke uitstraling van de 
tuin bijdroeg aan de geloofwaardigheid van de geacteerde scenes (Nakagawara, 2004). 

In Europa vinden natuurlijk ogende vijvers hun oorsprong tussen 1066 en 1200 bij de kloosters 
en andere christelijke instituten (Currie, 1989). De vijvers worden gebruikt voor het kweken van 
vis voor consumptie en worden ook wel vivaria genoemd (Currie, 1990). Later worden ook in de 
bovenste lagen van de samenleving vivaria aangelegd met een natuurlijke uitstraling (Currie, 1990). 
De visvijvers worden niet alleen gewaardeerd om hun functionele eigenschappen maar ook om hun 
decoratieve waarde (Currie, 1990). Dit verandert na ongeveer 1300 wanneer ook de rijkere burgerij 
vivaria aan gaat leggen (Currie, 1990). In de hogere klassen wordt de decoratieve functie van de 
vijver daardoor steeds belangrijker terwijl de productiefunctie op de achtergrond komt te liggen 
(Hadfield, 1979). 

Figuur 52. Fragment van de tombe van 
Nabamun waarop een rechthoekige, 
ommuurde, vijver met vissen, watervogels, 
waterplanten en een kader van bomen te 
zien is. Deze watertuin is een van de eerste 
bekende watertuinen ter wereld. Bron: The 
Trustees of the Britsh Museum, Londen (ca. 
1350 v. Chr.). Inv. nr. Y_EA37983. 
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In de zestiende eeuw veranderen de vijvers van vorm onder invloed van de Italiaanse renaissance 
tuinen (Clifford, 1966). In de periode die volgt verliezen tuinvijvers hun productiefunctie waarna 
ze enkel nog voor decoratieve doeleinden ingezet worden (Currie, 1990). Hoewel vissen, en ook 
eenden, veelvuldig voorkomen in deze decoratieve vijvers krijgen ook zij een decoratieve functie 
(Tromp, 2012). De natuurlijke uitstraling van de vijvers verdwijnt en de waterpartijen krijgen een 
formele, geometrische, vorm zoals die van de oude Perzische tuinen (Clifford, 1966). Tuinboeken, 
zoals New Principles of Gardening van Batty Langley uit 1728, besteden aandacht aan de verschillende 
decoratieve mogelijkheden van formele waterpartijen. In de loop van de achttiende eeuw krijgen de 
tuinvijvers, onder invloed van de landschapsstijl, langzaam weer een meer natuurlijke uitstraling 
hoewel de productiefunctie op veel plekken niet terugkeert (Currie, 1990). De waterpartijen uit de 
landschapstuinen, zijn, net als de oude Japanse en Chinese tuinen, onderdeel van een decor (Rogers, 
2001; Tachibana, 2014). De vijvers hebben een natuurlijke uitstraling maar zijn kunstmatig gevormd 
(Rogers, 2001). 

In de loop van de negentiende eeuw neemt in Europa de interesse 
in de Chinese en Japanse tuinkunst gestaag toe (Figuur 53; Kuitert, 
2002). Op de wereldexpositie in Wenen in 1873 wordt een Japans 
paviljoen met watertuin tentoongesteld (Kuitert, 2002). Al eerder, 
in 1829, waren de eerste Japanse en Chinese planten in Nederland 
gearriveerd onder leiding van arts, botanicus en reiziger Von 
Siebold (Christenhusz, 2000). Deze werden eerst ondergebracht 
in de Hortus botanicus in Leiden maar later, in 1843, ook in zijn 
tuin ‘Jardin d’Acclimatation du Japan et de la Chine’ nabij Leiden 
(Christenhusz, 2000; Oudemans, 1867). Een van de eerste Japanse 
tuinen in Nederland, aangelegd in 1915, is de tuin van Clingendael 
in Den Haag (Van Bommel, 1930). Hoewel zowel de Japanse tuin 
als de landschapstuin een natuurlijke uitstraling hebben zijn er 
grote ruimtelijke verschillen. De Japanse tuin is compacter en 
heeft een kleinere schaal (Kuitert, 2002). 

In tegenstelling tot watertuinen is over de herkomst en historische ontwikkeling minder bekend. 
In het Tijdschrift over boomteeltkunde, bloementeelt en moeshovenierderij uit 1889, uitgegeven 
in opdracht van de boomteeltkring van België, schrijft Frederick Burvenich over vijvers: “In elken 
Lusttuin, groot of klein, tracht men terecht een kleinen vijver te bezitten, juist omdat deze zoozeer 
tot de versiering bijdraagt” (p. 139). Specifiek schrijft Burvenich over vissen voor in de vijver waarbij 
hij de “Chineesche goudvisch” uit China en Japan sterk aanraad. “Wij kunnen de liefhebbers niet 
genoeg aanraden hunne vijvers met zulke visschen te bevolken […].” (p. 140). Dit wekt de suggestie 
dat de Chinese en Japanse tuinkunst al aan het eind van de negentiende eeuw van invloed is op 
de inrichting van de particuliere achtertuin. In Engeland kunnen boeken als Landscape gardening 
in Japan, uit 1893, van Josiah Conder hieraan bijgedragen hebben. In het Nederlandse tijdschrift 
Onze tuinen wordt op 7 maart 1924 door J.J.D. van der Gon geschreven dat “In den laatsten tijd 
[op particulieren grond] rots- en muurtuinen, het boordbed, de moerastuin, de snijbloementuin en 

Figuur 53. Azalea and pine tree. 
Aquarel van een Japanse watertuin 
met een natuurlijke uitstraling. Bron: 
Ella du Cane (1908). Overgenomen 
uit Du Cane (1908). 
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tenslotte de rozentuin [erbij zijn gekomen]” (p. 658). Dit suggereert dat de moerastuin ergens aan 
het begin van de 20e eeuw zijn plek heeft gevonden in de Nederlandse achtertuinen. Een laatste 
optie is een individuele ontwikkeling van vijvers in de achtertuin na 1300, het moment waarop 
de eerste middenklassers vivaria in de achtertuin implementeren (Currie, 1990). Het is hierbij 
echter onwaarschijnlijk dat de verdere ontwikkelingen in de tuinarchitectuur geen invloed hebben 
uitgeoefend op deze particuliere vijvertuinen. 

D e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  m o e r a s t u i n

De vormgeving van de naoorlogse moeras-, water- of vijvertuin draait, uiteraard, om water. Water 
heeft een grote aantrekkingskracht (Oudshoorn, 1994), je kunt je ogen er niet vanaf houden (Hoogvelt, 
2003), het zorgt voor levendigheid (Groesbeek, 1981), rust (Muller-Idzerda, 1955; Oudshoorn, 1994), 
het geeft een extra dimensie aan de tuin (Huls, 1996) en de bijbehorende planten verrijken de tuin 
(Böhm et al., 1997). Het implementeren van water in de tuin heeft dus een positieve invloed. De 
ligging van het water in de tuin wordt bepaald door het bestaande reliëf, de hoeveelheid zonlicht 
en de zichtbaarheid vanaf het huis en het terras (Muller-Idzerda, 1982; Oudshoorn, 1994). Indien er 
lagere, nattere plekken in de tuin aanwezig zijn heeft het de voorkeur op die plek een natuurlijke, 
door grondwater gevoede, vijver te graven (Muller-Idzerda, 1982). Is hiervan geen sprake, dan kan er 
ook een kunstmatige vijver aangelegd worden (Muller-Idzerda, 1982). Hoe zonniger de plek van de 
vijver, hoe beter, dit zorgt voor een snellere groei van de waterplanten (Huls, 1996; Muller-Idzerda, 
1982; Oudshoorn, 1994; Smink, 1988). Voor het moerasdeel (ondiepste deel) van de vijver gaat de 
voorkeur uit naar een dagdeel met schaduw (Oudshoorn; 1994). 

Hoewel het doel van de moerastuin is dat de waterpartij in zijn functie zo veel mogelijk de natuurlijke 
omgeving benadert, is dit voor de vormgeving niet noodzakelijk (Oudshoorn, 1994). De vorm van 
de waterpartij kan zowel geometrisch als organisch zijn (Hoogvelt, 2003; Muller-Idzerda, 1955; 

Figuur 54. Doorsnede van een moerastuin waarin de verschillende dieptes te zien zijn. Hierdoor is er 
ruimte voor veel verschillende plantensoorten. Bron: Groei & Bloei (1973, mei).
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Oudshoorn, 1994). Deze keuze, is net als bij de border-gazontuin, afhankelijk van de vormgeving 
van de woning en de rest van de tuin (Muller-Idzerda, 1982, Oudshoorn, 1994). Voor de aanleg 
van de vijver zijn verschillende materialen beschikbaar. Klei en leem zijn het meest natuurlijk en 
hebben daarom vaak de voorkeur, een nadeel is dat deze niet honderd procent waterdicht zijn en na 
periodes van droogte kunnen scheuren (Hoogvelt, 2003; Huls, 1996; Muller-Idzerda, 1955). Wellicht 
de meest eenvoudige optie is een voorgevormde kunststof en glasvezel vijvers uit het tuincentrum 
(Groesbeek, 1981; Hoogvelt, 2003; Oudshoorn, 1994). Deze komen in de jaren zestig op de markt en 
worden vanaf het begin van de jaren zeventig steeds populairder (Trouw, 1972, 21 maart). Andere 
opties zijn beton, baksteen en plasticfolie (Hoogvelt, 2003; Muller-Idzerda, 1982; Oudshoorn, 1994). 
De diepte van de vijver is afhankelijk van het type planten. Voor optimale variatie in de vijver is 
een vijver met verschillende dieptes essentieel (Figuur 54; Hoogvelt, 2003; Huls, 1996; Oudshoorn, 
1994). Het ondiepste deel van de vijver, het moerasdeel, heeft een waterdiepte van 10-20 cm met 
een flauwe oever (Böhm et al., 1997; Hoogvelt, 2003; Huls, 1996; Muller-Idzerda, 1982; Oudshoorn, 
1994; Smink, 1988). Deze flauwe oever is een essentieel onderdeel van de moerastuin (Muller-
Idzerda, 1982; Oudshoorn, 1994). De diepste delen van de vijver zijn maximaal tussen de 75 en 150 
cm in, afhankelijk van het formaat van de vijver (Hoogvelt, 2003; Huls, 1996). Voor de afmetingen 
van de vijver gelden geen strenge regels hoewel de voorkeur uit gaat naar een vijver van ca. 5 m2 
(Smink, 1988) of 2,5 x 2,5 m (6,25 m2; Huls, 1996). 

De inrichting van de rest van de tuin is afhankelijk van de positie van de vijver (Figuur 55). Bij voorkeur 
vindt er een geleidelijke overgang plaats tussen de waterpartij en de rest van de tuin (Muller-Idzerda, 
1982). Ligt de vijver dicht bij het woonhuis, dan wordt er voor een hogere waterspiegel gekozen, 
zodat het water goed zichtbaar (Muller-Idzerda, 1955). Ligt de vijver verder van het huis af, dan 
kan de waterspiegel lager zijn (Muller-Idzerda, 1955). Een andere optie voor de integratie van de 

Figuur 55. Natuurlijk ogende vijvertuin met een variatie aan waterplanten, oeverplanten en vochtminnende 
planten. Vanuit het huis en het tuinpad is er direct zicht op de vijver. Bron: Smink (1988). 
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vijver in de rest van de tuin is de aanleg van beekjes en watervalletjes voor meer vochtige plekken 
(Groesbeek, 1981). Om te voorkomen dat de moerastuin een plat geheel is, wordt de tuin bij voorkeur 
omzoomd door heesters, een haag of hogere bomen (Muller-Idzerda, 1982). Deze planten bieden 
ook beschutting tegen wind en zon. De vijver zelf heeft ook positieve invloeden op het lokale klimaat 
(Böhm et al., 1997). Het water zorgt voor verkoeling in de warme zomermaanden (Böhm et al., 1997). 
Het plaatsen van de waterpartij naast het terras heeft twee voordelen: betere zichtbaarheid van het 
water en een gunstig microklimaat (Böhm et al., 1997; Oudshoorn, 1994). Over de implementatie 
van fonteinen en andere decoratieve waterelementen zijn de meningen onder de auteurs verdeeld. 
Oudshoorn (1994) geeft aan dat er in de moerastuin zo min mogelijk tierelantijnen aanwezig zouden 
moeten zijn terwijl Hoogvelt (2003) vindt dat het geluid van een fontein de beleving van de vijver 
ten goede kan komen. 

De beplanting in en om de vijver is, zoals eerder vermeld, afhankelijk van de diepte en de vormgeving 
van de vijver. In het geval van een geometrische tuinvijver kan het wenselijk zijn heesters langs de 
oever te plaatsen die deels over het water heen hangen. Deze breken de formele lijnen van de vijver en 
geven het geheel een natuurlijkere uitstraling (Muller-Idzerda, 1955). In het geval van een organische 
tuinvijver kunnen oeverplanten deze rol vervullen (Muller-Idzerda, 1955). De planten in de watertuin 
zijn vaak inheems (Böhm et al., 1997; Huls, 1996; Muller-Idzerda, 1982; Oudshoorn, 1994). “Een 
goed gesitueerde en ingerichte vijver is een stukje natuur dat beheersbaar is” (Oudshoorn, 1994, p. 
21). Voor de liefhebbers kan het interessant zijn bijzondere oever- en waterplanten te verzamelen 
in de vijvertuin (Huls, 1996). Deze oever- en waterplanten worden gewaardeerd om hun prachtige 
bloemen en bladeren (Böhm et al., 1997). Vijvers zijn hierdoor een ideale plek voor kikkers, padden, 
libelles, vlinders en vissen (Huls, 1996, Oudshoorn, 1994). Algemeen advies is om niet meer dan 1/3 
van het water te laten begroeien met planten (Muller-Idzerda, 1955; 1982, Smink, 1988). “De rust 
van het stille vijvertje mag door geen overdadige plantengroei gestoord worden, opdat de aparte 
sfeer, die van water in de tuinaanleg aangaat, niet verbroken zal worden” (Muller-Idzerda, 1955, p. 
60). 

De beplanting van de moerastuin kan op hoofdlijnen in drie groepen ingedeeld worden: waterplanten 
voor in het water, moerasplanten voor op de oevers en in het moeras en vochtminnende planten 
voor in de omgeving van de vijver (Böhm et al., 1997; Muller-Idzerda, 1982). Te beginnen met de 
waterplanten. Veruit de meest populaire waterplant voor in de vijver is de waterlelie (bijv. Nymphaea 
‘Marliacea Chromatella’). Andere veel voorkomende waterplanten zijn de Waterviolier (Hottonia 
palustris), Gele plomp (Nuphar lutea) en drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans). Onder de 
drijvende waterplantjes zijn Pistia stratiotes (in de volksmond mosselplantje of watersla genoemd) 
en Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) populaire keuzes. Ook onder de moeras- en oeverplanten 
zijn een groot aantal opties beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de Gele lis (Iris pseudacorus), de 
Dotterbloem (Caltha palustris), Slangewortel (Calla palustris) en de Zwanenbloem (Butomus 
umbellatus). Andere populaire opties zijn de grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) en 
de witbonte mattenbies (Scirpus lacustris ‘Albescens’). Vochtminnende planten voor in de omgeving 
van de vijver zijn bijvoorbeeld de Moerasspirea (Filipendula ulmaria) met crème witte bloemen of de 
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Gewone Kattenstaart (Lythrum salicaria) met opvallende paarse bloemen. Tot slot behoren ook de 
moerassleutelbloem (Primula florindae) met gele bloemen en de Moeraswespen orchis (Epipactis 
palustris) een inheemse orchidee soort. Een moerastuin kan er dan als volgt uitzien (Figuur 56).

Figuur 56. Inrichting van een moerastuin
Deze moerastuin bestaat bijna volledig uit water. Het terras aan de voorzijde is verbonden aan het gazon en 
de zithoek aan de achterzijde via houten vlonders. Het water biedt ruimte aan diverse water- en oeverplanten. 
In de rest van de tuin bevinden zich op verschillende plekken bomen om de tuin van schaduw te voorzien.  De 
tuin is afgezet met een houten schutting voor meer privacy. 
Ontwerp naar: Groei & Bloei (1990, april).
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4 .  D e  p o p u l a r i t e i t  va n  d e 
t u i n s t i j l e n

Populariteit, trends en mode, met de jaren verandert onze kijk op wat mooi is en wat niet. Op 
dezelfde wijze verandert ook onze perceptie van verschillende tuinstijlen. Is een tuinstijl minder 
populair? Dan zullen mensen er minder snel voor kiezen deze stijl in hun tuin toe te passen. 
Tuincentra, tuintijdschriften en tuinboeken zijn erbij gebaat zich aan te passen aan deze trends. 
Hoe groter de interesse in een onderwerp des te groter het commerciële belang. Van dit principe 
kan gebruik gemaakt worden om de populariteit van de border-gazontuin, moerastuin, heemtuin, 
heidetuin, rotstuin en rozentuin in beeld te brengen. 

4 . 1 .  G r o e i  &  B l o e i
Tuintijdschrift Groei & Bloei viert dit jaar zijn 150 jarige bestaan. Hiermee geeft het tijdschrift een 
uniek inkijkje in de geschiedenis van tuinen en tuinieren in Nederland. De inventaris van het archief 
van Groei & Bloei op het hoofdkantoor in Zoetermeer vertelt ons de geschiedenis van het tijdschrift 
(Bijlage 2). In vroege stadia was er nog geen sprake van een volwaardig tijdschrift. Groei & Bloei 
komt voort uit de Koninklijke Nederlandsche maatschappij voor tuinbouw en plantenkunde. Vanuit 
deze maatschappij werd in het vroegste stadium (1873-1884) jaarlijks een uitgave gepubliceerd 
voor zijn leden. Hierin werden jaarverslagen, notulen, afdelingsrapporten en ledenlijsten gedeeld. 
Vanaf 1885 gaat dit over naar Het Nederlandsche Tuinbouwblad, een weekblad voor de leden van 
de maatschappij. In 1903 fuseert het tijdschrift met Vereeniging voor Tuinbouw en Plantkunde 
‘Sempervirens’, maar het weekblad blijft. Het tijdschrift krijgt in 1910 een eenvoudigere vorm en wordt 
omgezet tot maandschrift. Tussen 1918 en 1920 wordt het maandblad nog verder vereenvoudigd 
en krijgt het de naam Buitenleven. Het tijdschrift krijgt zijn oorspronkelijke vorm in 1921 weer 
terug. Onder de naam Officiële Mededeelingen wordt tweewekelijks een inlegblad in het blad van 
Floralia, Vereeniging tot volksontwikkeling voor het kweeken van planten uitgegeven. Dit gaat door 
tot 1927, wanneer het tijdschrift weer terug keert als Weekblad voor de Koninklijke Nederlandsche 
maatschappij voor tuinbouw en plantkunde. In de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog 
wordt de druk van dit weekblad onderbroken. Pas in 1953 wordt er opnieuw, nu als veertiendaags 
bijblad, gepubliceerd door de maatschappij. Het bijblad wordt uitgegeven bij het Vakblad voor de 
Bloemisterij. In 1960 krijgt het tijdschrift de vorm die het nu heeft. Ter gelegenheid van de Floriade 
wordt in maart 1960 het eerste nummer van Groei & Bloei uitgegeven, dit tijdschrift verschijnt, tot 
op de dag van vandaag, tien keer per jaar. 

4 . 2 .  M e t h o d e
Om de populariteit van de verschillende tuinstijlen te meten in de geselecteerde tijdschriften wordt 
er gebruik gemaakt van een kwantitatieve analyse. Per uitgave wordt geteld met welke frequentie 
de tuinstijlen aan bod komen. Hiertoe zijn de volgende selectiecriteria opgesteld:
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- Er wordt een artikel gepubliceerd over het inrichten van een tuin in de betreffende tuinstijl;
- Er wordt een artikel gepubliceerd over een plant, specifiek van toepassing binnen een 

betreffende tuinstijl óf binnen het artikel wordt aangeraden de plant toe te passen binnen 
de betreffende tuinstijl;

- Er wordt een artikel geschreven waarin naar de betreffende tuinstijl wordt verwezen als goed 
voorbeeld;

- Er wordt aangeraden een tuin in de betreffende tuinstijl elders te bezoeken;
- Er wordt een foto geplaatst van een tuin in de betreffende tuinstijl;
- Er wordt geadviseerd over onderhoudsmaatregelen behorend tot de betreffende tuinstijl;
- Er wordt een boek of ander extern product aangeraden met betrekking tot de betreffende 

tuinstijl.

Ten behoeve van dit onderzoek is de naoorlogse periode opgedeeld in tijdvakken. Elk tijdvak 
bestrijkt een periode van vijf jaar. Met behulp van een random sample wordt, per tijdvak, 20 % van 
de tijdschriften geselecteerd. Dit zijn 10 van de 50 tijdschriften. In de periode 1945-1953 zijn er geen 
publicaties verschenen. Om deze reden wordt de analyse enkel uitgevoerd over de periode 1955-
2022. Binnen het 1955-1959 tijdvak is, zoals eerder beschreven, enkel een veertiendaags bijblad 
uitgegeven. Om comparatieve resultaten te verkrijgen wordt voor deze periode een telling uitgevoerd 
per maand. Dit betekent dat er per selectie twee uitgaven, uit dezelfde maand, geanalyseerd worden. 
In totaal worden er voor dit tijdvak 20 van de 140 bijbladen ingekeken, dit is ongeveer 14 %. In totaal 
worden er 146 van de 768 tijdschriften en bijbladen ingekeken. Dit is ongeveer 19 % van het totaal 
aantal verschenen uitgaven in de periode 1955-2022. 

Per tijdvak levert dit een dataset op zoals is weergegeven in onderstaande voorbeeld tabellen 
(Tabellen 3, 4 en 5, volledige dataset is te vinden in Bijlage 3) voorbeelden betreffen de tijdvakken 
1955-1959, 1980-1984 en 2005-2009). Op basis van de data uit deze tabellen kunnen analyse 
methodes toegepast worden. In dit hoofdstuk worden de verzamelde data gebruikt om vragen 
met betrekking tot de populariteit van de verschillende tuinstijlen te beantwoorden. Zo wordt er in 
beeld gebracht, met behulp van grafieken, welke tuinstijl in welk tijdvak van de grootste populariteit 
genoot en hoe dit zich door de tijd heen ontwikkelt. Daarbij kan ook worden onderzocht in welke 
tijdvakken de Nederlandse achtertuinen de grootste diversiteit genoten en wanneer deze het kleinst 
was. De tuinstijlen kunnen ook per stuk worden geanalyseerd. Wanneer genoten zij hun grootste 
populariteit? en wanneer waren ze helemaal ‘uit’? Deze vragen, en meer worden in dit hoofdstuk 
beantwoord. 

Tabel 3. Absolute populariteit van de tuinstijlen in het 1955-1959 tijdvak. 
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4 . 3 .  P o p u l a r i t e i t  t u i n s t i j l e n  d o o r  d e  j a r e n  h e e n
Inventarisatie van de 146 geselecteerde tijdschriften geeft een totaal (N) van 650 getelde tuinstijlen 
(s). Het eindtotaal per tuinstijl (Ns) loopt uiteen, waarbij de heidetuin in totaal 36 keer genoemd is en 
de border-gazontuin 187 keer. Voor elk tijdvak (t) is een subtotaal (nt) van het aantal vermeldingen 
van tuinstijlen van belang. Dit loopt uiteen van 23 meldingen van een tuinstijl in 1955-1959 tot 74  
meldingen in 2000-2004. Het totaal aantal keer dat tuinstijl s wordt genoemd in tijdvak t wordt 
aangeduid met ns;t. De relatieve populariteit (p) van de verschillende tuinstijlen binnen een tijdvak 
kan dan als volgt worden berekend: 

Met behulp van deze functie kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de tuinstijlen zich tot elkaar 
verhouden in populariteit binnen een tijdvak. Hoe groter p, hoe groter de populariteit van de 
tuinstijl binnen het tijdvak. Waarbij 0 ≤ p ≤ 1. Wanneer deze informatie uit alle veertien tijdvakken 
naast elkaar geplaatst wordt kunnen ontwikkelingen in populariteit door de jaren heen weergeven 
worden. 

Voorbeeld (data overgenomen uit tabel 3):

Tabel 4. Absolute populariteit van de tuinstijlen in het 1980-2983 tijdvak. 

Tabel 5. Absolute populariteit van de tuinstijlen in het 2005-2009 tijdvak. 
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R e s u l t a t e n

Wanneer deze berekening uitgevoerd wordt voor alle tuinstijlen in alle periodes volgt de volgende 
grafiek (Figuur 57). In deze grafiek is per tijdvak te zien welke tuinstijl het vaakst genoemd wordt en 
welke tuinstijl het minst. In de jaren vijftig is er sprake van een enigszins gelijkmatige verdeling van de 
verschillende tuinstijlen. De rotstuin is het populairst, gevolgd door de border-gazontuin, rozentuin 
en heemtuin. Heidetuinen worden vermeld maar in relatief kleine aantallen. In de jaren zestig 
zakt de rotstuin iets in populariteit en nemen de rozentuin en de border-gazontuin de overhand. 
De heemtuin neemt af in populariteit terwijl de heidetuin juist een piek toont aan het eind van 
de jaren zestig. Aan het begin van de jaren zeventig raken de rots- en border-gazontuinen uit, zij 
maken plaats voor de natuurtuin, die verreweg het populairst is. De rozentuin blijft ongeveer even 
populair en de heidetuin lijkt kort ‘uit’ te zijn. Dit is maar van korte duur, want in de tweede helft 
van de jaren zeventig toont de heidetuin een enorme piek in populariteit terwijl de natuurtuin weer 
begint te dalen. De rozentuin en de heidetuin zijn nu even populair. In het begin van de jaren tachtig 
stijgt de watertuin naar de top, gevolgd door de natuurtuin en de heidetuin, welke langzaam ‘uit’ 
begint te raken. Ook de Rozentuin maakt een flinke daling en is, samen met de border-gazontuin, 
het minst populair. Na 1985 komt hier verandering in. De border-gazontuin is weer helemaal ‘in’ en 
wederom een van de populairste tuinstijlen. Ook de rozentuin toont een piek in populariteit maar 
is bij lange na niet zo populair als de watertuin. De heidetuin en natuurtuin tonen een vergelijkbare 
daling in populariteit terwijl de rotstuin gelijkwaardig onpopulair blijft ten opzichte van voorgaande 
tijdvakken. 

Figuur 57. De relatieve populariteit van de tuinstijlen per tijdvak door de jaren heen. 
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Vanaf de jaren negentig beginnen de tuinstijlen steeds meer uit elkaar te lopen in populariteit. 
De border-gazontuin en de watertuin zijn, en blijven, ‘in’ terwijl de rest van de tuinstijlen steeds 
meer ‘uit’ beginnen te raken. Vlak na de eeuwwisseling verdwijnt de heidetuin uit het overzicht, 
er wordt niet meer naar verwezen in de tijdschriften. De watertuin, daarentegen, toont een hoge 
piek in populariteit en bewijst zich, net als de border gazontuin, nog steeds als populairste tuinstijl. 
Vanaf 2005 begint de watertuin af te nemen in populariteit maar de border-gazontuin blijft een 
populaire keuze. Tegelijkertijd zet de natuurtuin een stijging in die tot op heden door zal zetten. De 
rotstuin toont na 2005 nog een kleine piek in populariteit, waarna deze weer verder daalt. In het 
huidige tijdvak (2020-2022) zet de trend in de natuurtuinen zich door waarbij deze de populariteit 
van de watertuin overtreft. Ook de border gazontuin begint iets te dalen in populariteit maar deze 
bewijst zich nog steeds als populairste tuinstijl. Tot slot toont ook de rozentuin een kleine stijging in 
populariteit maar deze tuinstijl kan tegenwoordig bij lange na niet populair genoemd worden. 

D i v e r s i t e i t

Opvallend in bovenstaande grafiek is dat de tuinstijlen in sommige tijdvakken veel dichter bij elkaar 
liggen in populariteit dan in andere tijdvakken. Zeker in de latere jaren, na 1999, lijkt er sprake te zijn van 
homogenisering in de Nederlandse achtertuinen. Om de diversiteit in tuinstijlen in de verschillende 
tijdvakken inzichtelijk te maken kan er gebruik gemaakt worden van de standaardafwijking. Met 
behulp van de standaardafwijking kan worden berekend in welke tijdvakken de Nederlandse 
achtertuinen de grootste diversiteit toonden en in welke tijdvakken de diversiteit het kleinst was. 
Hierbij geldt dat een grotere standaardafwijking duidt op een kleinere diversiteit in de tuinen en 
een kleinere standaardafwijking duidt op een grotere diversiteit in de tuinen. De standaardafwijking 
binnen een tijdvak (σt) kan worden berekend met behulp van de volgende formule:

Waarbij:

Het resultaat van deze formule, wanneer deze toegepast is op elk individuele tijdvak, is weergegeven 
in Figuur 58. In de grafiek is zichtbaar dat de Nederlandse tuinen de grootste diversiteit kenden 
in het 1955-1959 tijdvak, op de voet gevolgd door het 1975-1979 tijdvak. Tot ca. 1999 was de 
diversiteit in onze tuinen relatief groot. In 2000 komt daar verandering in. De tuinen homogeniseren. 
In de tijdschriften worden steeds minder verschillende tuinstijlen genoemd. Dit duidt er op dat een 
steeds groter deel van de mensen kiest voor dezelfde tuinstijlen voor de inrichting van hun tuintje. 
In de laatste jaren neemt de heterogeniteit weer wat toe. Er wordt weer uit een breder pallet van 
tuinstijlen gekozen. 
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4 . 4 .  O n t w i k k e l i n g e n  p e r  t u i n s t i j l
Om de ontwikkelingen in populariteit van een tuinstijl in een tijdvak te bestuderen, onafhankelijk 
van andere tuinstijlen, kan er een aparte analyse gedaan worden. Hierbij wordt de populariteit van 
een tuinstijl in een specifiek tijdvak (p) vergeleken met de populariteit van deze tuinstijl over het 
gehele tijdsbestek. Dit is de periodieke populariteit van de tuinstijl (P). Hiertoe kan gebruik gemaakt 
worden van de volgende berekening:

Waarbij:

Voorbeeld: 

In de verzamelde dataset is gebruik gemaakt van een willekeurige selectie van ca. 19 % van de 
gepubliceerde tijdschriften. Dit betekent dat er sprake kan zijn van uitschieters. Om hiervoor te 
corrigeren is aan elk van de onderstaande grafieken een trendlijn (groen-gestipt) toegevoegd. Deze 
geeft de gemiddelde waarde uit het voorgaande, betreffende en volgende tijdvak weer. 

B o r d e r - g a z o n t u i n

De border-gazontuin kent meerdere, langere fases van populariteit (Figuur 59). Na 1955 wordt de 
tuinstijl steeds populairder waarbij het hoogtepunt in populariteit tussen 1960 en 1964 valt. De 
tuinstijl kent een tussenfase, tussen 1969 en 1985 waarin deze minder populair is. Pas aan het eind 

Figuur 58. Standaardafwijking per tijdvak. Hoe groter de afwijking hoe kleiner de diversiteit aan tuinstijlen. 
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van de jaren tachtig groeit de interesse in deze tuinstijl weer en sindsdien geniet de tuinstijl grote 
populariteit. Vanaf 2010-2014 begint de populariteit en kleine mate af te nemen maar deze afname 
is minimaal. Tot op de dag van vandaag is deze tuinstijl een veel voorkomende keuze voor de tuinier. 

R o z e n t u i n

Met betrekking tot rozentuinen is over de lange termijn een afname in populariteit te signaleren 
(Figuur 60). Tussen 1955 en 1979 wordt door tuineigenaren voor deze tuinstijl gekozen maar de 
tuinstijl is niet bijzonder populair. Aan het begin van de jaren tachtig daalt de populariteit iets waarna 
er aan het eind van het decennium een korte piek in populariteit waar te nemen is. Hierna daalt de 
populariteit nog verder tot een dieptepunt rond 2014. Vanaf dat moment lijkt er weer meer voor de 
tuinstijl gekozen te worden hoewel er nog niet gesproken kan worden van grote populariteit. 

Figuur 59. Populariteit border-gazontuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde 
trendlijn. 

Figuur 60. Populariteit rozentuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde trendlijn.
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H e e m t u i n

Heemtuinen maken een hele kenmerkende ontwikkeling door (Figuur 61). Eind jaren vijftig wordt 
de tuinstijl toegepast maar niet in hele grote mate. In de jaren die volgen bereikt de tuinstijl een 
dieptepunt. Eind jaren zestig wordt de tuinstijl nog maar beperkt gekozen voor de tuinaanleg. Maar 
dit dal duurt niet lang, in de jaren zeventig stijgt de natuurtuin snel in populariteit en bereikt deze 
bijna zijn hoogste punt. In de jaren die volgen toont de tuinstijl een afnemende daling in populariteit. 
Rond 1995 neemt de daling nog meer toe waarna de tuinstijl rond 2004 een tweede dieptepunt 
bereikt. Hierna begint de tuinstijl weer in populariteit te stijgen. De grafiek toont eerst stijging tot op 
heden. Hiermee is de natuurtuin een van de grootste opkomers in de laatste jaren. 

R o t s t u i n

De rotstuin is de enige tuinstijl die een relatief continue daling in populariteit laat zien door de jaren 
heen (Figuur 62). Daar waar de tuinstijl in 1955 zeer populair was, neemt deze populariteit in de 

Figuur 61. Populariteit heemtuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde trendlijn.

Figuur 62. Populariteit rotstuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde trendlijn.
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daaropvolgende jaren langzaam af. Rond 2009 toont de tuinstijl nog een kleine piek maar deze is van 
korte duur. Tot op heden daalt de tuinstijl in populariteit. 

H e i d e t u i n

De heidetuin is de enige tuinstijl die vanaf het begin van deze eeuw niet meer gekozen lijkt te worden 
(Figuur 63). Dit betekent echter niet dat de tuinstijl nooit populair is geweest. In tegendeel zelfs, de 
heidetuin kent een gemiddelde populariteit tot ca. 1974. In de hierop volgende jaren laat de tuinstijl 
een toenemende stijging zien waarbij het zijn hoogtepunt bereikt aan het begin van de jaren tachtig. 
Hierna neemt de populariteit van de tuinstijl echter in een rap tempo af, waarbij de populariteit nog 
enkele jaren stabiliseert tussen 1985 en 1999. Hierna verdwijnt de heidetuin uit de tijdschriften. 
Rond 2004 is de tuinstijl officieel ‘uit’. 

M o e r a s t u i n

De Moerastuin, watertuin of vijvertuin lijkt enkele pieken in populariteit te vertonen (Figuur 64). 
De trendlijn toont echter een iets genuanceerder beeld. De tuinstijl was tot ca. 1979 aanwezig in de 

Figuur 63. Populariteit heidetuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde trendlijn.

Figuur 64. Populariteit moerastuin door de jaren heen. De stippellijn weergeeft de gemiddelde trendlijn.
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Nederlandse achtertuinen maar niet veelvoorkomend. In de jaren tachtig neemt de populariteit toe. 
In de jaren die volgen toont de tuinstijl een afnemend stijgende populariteit waarbij het hoogtepunt 
tussen 2000 en 2009 bereikt word. In de jaren die daarop volgen begint de populariteit langzaam af 
te nemen, hoewel de tuinstijl nog altijd van enige populariteit geniet in de tuinen van vandaag de 
dag. 

4 . 5 .  C o n c l u s i e
Iedere tuinstijl toont een unieke ontwikkeling. De border-gazontuin beschikt over twee fases van 
populariteit: de eerste tussen 1960 en 1969 en een tweede na 1985. De rozentuin is relatief populair 
tot 1989 en daarna niet meer. De heemtuin toont ook twee pieken: de eerste in 1970 en een tweede 
vanaf ongeveer 2015. De rotstuin toont een continue daling na 1955. De heidetuin is uniek omdat 
deze tegenwoordig niet meer voorkomt in het tijdschrift. Toch kent de tuinstijl een lange fase van 
populariteit tussen 1965 en 1985. De moerastuin stijgt in populariteit na 1980 en begint pas recent 
te dalen. De kennis van deze ontwikkelingen wordt meegenomen naar het volgende hoofdstuk. 
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5 .  D e  n a o o r l o g s e 
o n t w i k k e l i n g e n

In het naoorlogse Nederland hebben veel, grootschalige, ontwikkelingen plaatsgevonden. De 
wederopbouw, de babyboom en verschillende crises om er maar een aantal te noemen. Toch is het 
niet het doel van dit hoofdstuk om de naoorlogse Nederlandse geschiedenis opnieuw te vertellen 
en in relatie te brengen tot de achtertuin. In dit hoofdstuk wordt de populariteit en diversiteit van 
de tuinstijlen door de jaren heen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, geïllustreerd aan de hand van 
de, in hoofdstuk 2 ondervonden, in- en externe sociaal-culturele factoren en de, in hoofdstuk 3 
gevonden, eigenschappen van de verschillende tuinstijlen. Het doel van dit hoofdstuk is om de 
volgende deelvraag te beantwoorden: hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van 
diversiteit verklaard worden aan de hand van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode? 

De in- en externe sociaal-culturele factoren, zoals deze volgen uit de literatuurstudie in hoofdstuk 
2, worden in dit hoofdstuk geoperationaliseerd aan de hand van voorbeelden. Op het gebied van 
stedenbouw zijn dit openbare groenstructuren of nieuwbouw initiatieven. Onder de factor mode 
worden, onder andere, invloedrijke ontwerpers, voorbeeldtuinen, tentoonstellingen en meer 
verstaan, terwijl er voor de factor sociale druk naar columns en recensies wordt gekeken. Vrije tijd 
wordt in relatie gebracht tot de actuele koopkracht, en milieubewustzijn wordt gelinkt aan nationale 
en internationale initiatieven. Persoonlijke smaak en zelfexpressie komen aan bod maar worden 
enkel toegepast om de diversiteit van de tuinstijlen te verklaren. 

De genoemde voorbeelden in dit hoofdstuk illustreren de diversiteit aan sociaal-culturele factoren 
in relatie tot de naoorlogse tuinstijlen, echter ze zijn niet uitputtend. Dit onderzoek richt zich niet 
op de vraag in hoeverre er sprake is van een causaal verband tussen de genoemde voorbeelden en 
de populariteit van de tuinstijlen. Er wordt voornamelijk gezocht naar correlatie. In de paragrafen 
komen alle tuinstijlen, alsmede de diversiteit van deze tuinstijlen, individueel aan bod en worden, 
waar relevant, met elkaar in verband gebracht. 

5 . 1 .  D i v e r s i t e i t
De Nederlandse tuinen kennen door de jaren heen een grote diversiteit (Zie Figuur 58). Zo blijkt dat 
de diversiteit het grootst is in de tweede helft van de jaren vijftig en zeventig terwijl deze in enkele 
jaren afneemt aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Dit is gerelateerd aan verschillende 
ontwikkelingen. De keuze voor een tuinstijl is, behalve aan externe factoren, ook sterk gerelateerd 
aan de interne factor: zelfexpressie (Paragraaf 2.3). Iedere tuineigenaar maakt zijn eigen keuze 
voor de inrichting van zijn tuin. Hoe meer mensen een tuin hebben om in te richten, hoe groter de 
diversiteit waarschijnlijk zal zijn. In Figuur 65 is weergegeven hoe groot het aandeel woningen is met 
en zonder tuin alsmede de omvang van de beschikbare tuinen in de verschillende tijdvakken. Het 
grootste aandeel tuinen is te vinden in de periode voor 1945 en tussen 1970-1979. Opvallend is ook 
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de sterke afname in omvang en toegang tot de tuin na 2000. Dit bevestigt een correlatie tussen de 
beschikbaarheid en omvang van de tuin en de diversiteit van de tuinen. 

Er is ook een relatie tussen de hoeveelheid beschikbare vrije tijd en de diversiteit van de tuinen. 
Door de jaren heen is er op dit gebied veel veranderd (Tabel 6). Tot aan het eind van de jaren vijftig 
had de gemiddelde werkende een werkweek van ca. 48 uur (Boshart, 1973). Dit waren vooral 
mannen aangezien voor gehuwde vrouwen een arbeidsverbod gold tot 1955 (Van Baalen, 1988). 
Vanaf de jaren zeventig gaat een steeds groter aandeel van de vrouwen buitenshuis werken (CBS, 
2010). In 1961 komt de eerste belangrijke verandering op het gebied van vrije tijd: de invoer van 
de vrije zaterdag (Hessels, 1962). In de jaren die volgen neemt de beschikbare hoeveelheid vrije 
tijd langzaam toe. Later, in de jaren zeventig wordt het aantal uren in een werkweek ingekort tot 
40 uur (Harms, 2006). Omstreeks 1975 beschikt de gemiddelde Nederlander over ongeveer 48 uur 
vrije tijd per week. Medio jaren tachtig wordt de gemiddelde werkweek nogmaals ingekort naar 38 
uur. Wederom is er sprake van een kleine toename in de hoeveelheid vrije tijd tot een totaal van 
49 uur. Hoewel medio jaren negentig de werkweek nogmaals ingekort wordt tot 36 uur, neemt de 
hoeveelheid beschikbare vrije tijd niet langer toe (SCP, 1998). De ‘vrije uren’ worden in toenemende 
mate besteed aan andere, niet werk gerelateerde, verplichtingen waardoor er onder aan de streep 
in 2000 6 % minder vrije tijd overblijft dan in 1975 (Harms, 2006). De beschikbare hoeveelheid vrije 
tijd heeft invloed op de hoeveelheid tijd, zorg en onderhoud die aan de tuin besteed kan worden. 
Dit maakt het aannemelijk dat men in periodes met een beperkte hoeveelheid vrije tijd minder snel 
geneigd zal zijn voor een complexe tuinstijl met een hoge mate van onderhoud te kiezen. Minder 

Tabel 6. Hoeveelheid beschikbare vrije uren per week onder de bevolking van 12 jaar en ouder tussen 1975 
en 2000. Bron: Bewerking auteur naar Harms (2006).

Figuur 65. Aanwezigheid en grootte van de tuin naar bouwjaar van de woning, 2012 (in procenten). Bron: 
SCP (2016). 
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vrije tijd leidt op deze manier tot homogenisering van de achtertuin. Deze trend is zeker in de 21e 
eeuw waar te nemen.

5 . 2 .  B o r d e r - g a z o n t u i n
Zoals blijkt uit de analyse in hoofdstuk 3 is de border-gazontuin een van de meest toegankelijke 
tuinstijlen voor de amateur. Hoewel er veel tijd, aandacht en geld in het ontwerpen en onderhouden 
van een border-gazontuin kan zitten, hoeft dit niet altijd zo te zijn. In tegendeel, de border-gazontuin 
is bij uitstek een tuin die ook met beperkte middelen (tijd en geld) ingericht kan worden. Om deze 
reden is de border-gazontuin een tuinstijl die een sterke relatie toont met het besteedbaar inkomen 
van de Nederlandse consument én de hoeveelheid beschikbare vrije tijd. Tuineigenaren met minder 
tijd en/of geld maar wel met interesse in een functionele, groene en aantrekkelijke tuin zullen daarom 
sneller de keuze maken voor een border-gazontuin. In periodes met economische voorspoed en 
veel vrije tijd wordt er weer uit een breder palet aan tuinstijlen gekozen (Paragraaf 5.1). In figuur 
66 wordt het besteedbaar inkomen per huishouden weergeven voor de periode 1960-2015. Hier is 
een duidelijke krimp waar te nemen vanaf medio jaren zeventig tot circa 1985. Deze economische 
recessie is het gevolg van twee internationale olie crises in 1973 en 1978 (SCP, 2010). Op basis van 
deze informatie is het zeer aannemelijk dat de afname van het besteedbaar inkomen gerelateerd is 
aan de snelle stijging in populariteit van de border-gazontuin na 1984. 

Toch is de populariteit van de border-gazontuin niet enkel gerelateerd aan beschikbaarheid van tijd 
en/of geld. Een belangrijke invloed op de Nederlandse border-gazontuinen is tuinarchitecte Ruys 
(Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, 1996; Zijlstra, 1990). Als tuinarchitecte heeft Ruys zich onder 
meer bezig gehouden met stedenbouwkundige opgave, het ontwerpen van private tuinen, het 
schrijven van boeken en het publiceren van tijdschriftartikelen (Zijlstra, 1990; Hellemondt, 2021). 

Figuur 66. Besteedbaar inkomen per inkomenstrekker (Blauw) en per huishouden (Oranje). Bron: CBS; 
Rabobank. Bewerking door Badir (2018).
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Opgegroeid op de kwekerij van haar vader in Dedemsvaart, kwam Ruys al van jongs af aan in contact 
met verschillende plantensoorten (Cuijpers, Veldhoen en Van der Horst, 1977; Zijlstra, 1990). Op 
de kwekerij experimenteerde Ruys met verschillende planten en materialen (Cuijpers, Veldhoen 
en Van der Horst, 1977; Zijlstra, 1990). In de loop van de jaren ontstonden er zo, op dit terrein, 
een groot aantal voorbeeldtuinen, tegenwoordig bekend als: ‘De tuinen van Mien Ruys’. In deze 
tuinen ontstond het idee van de zogenaamde ‘standaardborder’ (Figuur 67; Cuijpers, Veldhoen en 
Van der Horst, 1977). Dit is een voorgeselecteerde collectie planten inclusief beplantingsplan welke 
door een tuineigenaar uitgekozen, besteld en geplant kunnen worden (Kwekerij Moerheim, 1953; 
Zijlstra, 1990). Het idee was dat ook amateurs op deze manier een professioneel uitziende border 
konden inrichten voor een kleine prijs (Zijlstra, 1990). De standaardborders werden op het publiek 
overgebracht in de publicatie Zo zijn onze planten 
en zo passen wij ze toe (Kwekerij Moerheim, 1953). 
Ook publiceerde Ruys verschillende boeken over het 
aanleggen van een border in de tuin. Het eerste boek 
Borders, hoe men ze maakt en onderhoudt verscheen 
voor het eerst in 1939, werd herdrukt in 1959 onder de 
nieuwe naam Gebruik en verzorging van vaste planten, 
en verscheen in 1972 voor een derde keer onder de 
naam Toepassing en verzorging van vaste planten. In 
1950 verscheen Het vaste planten boek dat vijf keer 
herdrukt werd tot het in 1973 verscheen onder de titel 
Het nieuwe vaste planten boek. 

Om een groter publiek met grotere regelmaat te kunnen bereiken nam Ruys samen met haar man 
Moussault in 1955 het initiatief om een tijdschrift te beginnen. Het tijdschrift krijgt de titel Onze 
eigen tuin. In de catalogus van de kwekerij uit 1955-’56 wordt er met het tijdschrift geadverteerd: 
“Mien Ruys [vertelt] wat er elke maand in de tuin moet worden gedaan. Dan vindt u artikelen 
over beplantingen in zon of schaduw, op kleigrond of zand. Er worden door de beste vaklieden 
wetenswaardigheden verteld over onderwerpen die elke tuinliefhebber zullen interesseren“ (p. 
37). Ook een onderdeel van dit tijdschrift was de ruilrubriek voor bijzondere plantenzaden. In deze 
rubriek, beheerd door Barendrecht-Hoen, werd in de herfst van 1970 een oproep geplaatst voor de 
oprichting van tuinclubs door het gehele land om “onderling contact te verstevigen en meer kennis 
op te doen van elkaars tuinen” (p.11). Dit initiatief kreeg op veel plekken in Nederland voet aan de 
grond maar was op weinig plekken zo invloedrijk als in Zeeland waar in 1971 de Zeeuwse tuinclub 
opgericht werd (Lenshoek, 2020). De leden van deze tuinclub, allen gepassioneerd tuiniersters, 
stelden in 1977 voor het eerst hun vijf eigen tuinen open aan publiek. Het succes van de Zeeuwse 
tuinclub werd opgemerkt door de auteurs van Groei & Bloei die in 1978 een bezoek brachten aan de 
tuinen en er over publiceerden in het tijdschrift. In de jaren die daarop volgden werden de Zeeuwse 
tuinen bezocht door mensen uit heel Nederland (Lenshoek, 2020). De inspiratie voor deze tuinen, 
waarin veel borders voorkomen, kwam van Ruys en de tuinen van Sackville-West bij Sissinghurst 
(Lenshoek, 2020). 

Figuur 67. Standaard border in de tuin van 
Dedemsvaart, ontworpen door Mien Ruys. 
Bron: M. Heuff, Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort (1985). Inv. nr. HEUFF_
DT_II_0025.
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De tuinen van Sackville-West zijn van grote invloed op de naoorlogse border-gazontuinen (Brown, 
1990). Sackville-West bezocht het kasteel en het omliggende land op 4 april 1930 (Schwerdt en 
Kreutzberger, 1964). Het kasteel verkeerde op dat moment in vervallen staat “Yet the place, when I 
first saw it on a spring day in 1930, caught instantly at 
my heart and my imagination. I fell in love; love at first 
sight” (Sackville-West, 1953, p. 400). Op 23 november 
1933 schrijft Vita in een brief naar Virginia Woolf: “Such 
a lot of gardening is going on here- we are planning the 
loveliest shrubs- and Sissinghurst is going to be such a 
riot” (Woolf en Sackville-West, 2021, p. 226). En gelijk 
kreeg ze. Na openstelling van de tuin in de jaren zestig 
werd de tuin door veel mensen bezocht én werden 
er artikelen over de tuin gepubliceerd in tijdschriften 
als Vogue (Scott-James, 1974). De meest invloedrijke 
deeltuinen van Sissinghurst zijn de rozentuin, de witte 
tuin en de cottage tuin (Figuur 68; Brown, 1990). 

Vanaf medio jaren tachtig is de invloed van tuinarchitect Oudolf op de border-gazontuin merkbaar. 
In het jubileumnummer van Groei & Bloei (juli/augustus 2022) wordt Oudolf gepresenteerd als een 
van de belangrijkste ontwerpers van deze tijd. In het bijbehorende interview vertelt Oudolf over zijn 
eerste tuinboek: Het nieuwe vaste plantenboek van Ruys. Het plantenpalet van Ruys is een van de 
belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor Oudolf in zijn beginjaren. De hedendaagse ontwerpen 
van Oudolf zijn herkenbaar aan het gebruik van siergrassen tussen de vaste planten in de border 
(Oudolf, interview door Van Dorp, 2022). Een kleine greep uit de serie voorbeeldtuinen in de column 
Border Puzzelen, van Herwig in Groei & Bloei jaargang 2022, toont dat siergrassen niet langer weg te 
denken zijn uit de eenentwintigste eeuwse border-gazontuinen. De invloed van de ontwerpen van 
Oudolf is hieruit niet meer weg te denken. 

5 . 3 .  R o z e n t u i n
Op de naoorlogse Nederlandse rozentuinen zijn zowel 
regionale als nationale en internationale ontwikkelingen 
van invloed. Een belangrijke internationale invloed is 
de eerdergenoemde rozentuin van Sackville-West bij 
Sissinghurst (Brown, 1990). Deze tuin met geometrische 
opzet en organische beplantingswijze omvat een 
collectie van meer dan 85 rozensoorten (Brown, 1990). 
In de perken worden de rozen aangevuld met een 
grote variatie aan irissen en andere planten (Schwerdt 
en Kreutzberger, 1964). Ook Ruys hield zich bezig met 
rozen. Een van de oudste modeltuinen van Dedemsvaart 
is de rozentuin (Figuur 69). Daarnaast publiceerde Ruys 
in 1956 het boek Rozen voor iedereen. 

Figuur 68. De cottage garden bij Sissinghurst. 
De border heeft een oranje/groen/geel 
kleurenschema. Bron: Cherryl Fountain, 
National Trust (1986). Inv. nr. 803043.

Figuur 69. De rozentuin in Dedemsvaart, 
ontworpen door Mien Ruys. Bron: M. Heuff, 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
(1985). Inv. nr. HEUFF_DT_II_0856.
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De populariteit van de roos in de naoorlogse tuinen lijkt echter grotendeels te danken aan (inter)
nationale tentoonstellingen. Zo is het rosarium traditioneel onderdeel van de Internationale 
Tuinbouwtentoonstelling de Floriade waarvan in 2022 de zevende editie wordt gehouden. Op de 
Floriade is een grote hoeveelheid voorbeeldtuinen uit binnen- en buitenland te zien. De eerste 
editie werd in 1960 gehouden in Rotterdam ter ere van het honderdjarig bestaan van de Algemene 
Vereniging voor Bloembollencultuur en de komst van de tulp naar Nederland (Stadsarchief 
Rotterdam, 2020). Misschien wel het meest opvallende overblijfsel van deze Floriade is de bekende 
Euromast. Na de editie van 1960 wordt in 1972 een tweede editie georganiseerd in Amsterdam 
waarna het evenement om de tien jaar op verschillende plekken in Nederland plaats vindt. Hoewel 
traditioneel na afloop van de Floriade het park afgebroken wordt, komt het voor dat onderdelen van 
de tentoonstelling achterblijven. Dit geldt onder andere voor de Floriade van 1982 in Amsterdam. 
Na afloop van deze Floriade bleven onder andere 
de rozentuin, rotstuin, en heidetuin achter in het 
Gaasperplaspark (Het Parool, 1987, 18 november). 
Buurtbewoners en andere bezoekers konden hier nog 
tot 1987 van de tuinen genieten waarna deze in het 
kader van bezuinigingen afgebroken werden (Figuur 
70; Het Parool, 1987, 19 november). De inrichting 
van het rosarium wordt op iedere Floriade verzorgd 
door een selectie kwekers uit binnen en buitenland 
(Catalogus Floriade, 1982). Tijdens de tentoonstelling 
worden de rozen gekeurd door de keuringscommissie 
waarbij verschillende prijzen worden uitgereikt. Een 
van de inzenders op de Floriade van 1982 is Kwekerij 
Moerheim van de familie Ruys (Catalogus Floriade, 
1982). 

Een ander internationaal initiatief is de internationale 
rozententoonstelling in het Westbroekpark in Den Haag 
(Figuur 71). Dit evenement wordt vanaf 1961 jaarlijks 
georganiseerd door de vereniging van rozenkwekers 
‘De Roos’, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde en het Ministerie van 
Landbouw en Visserij (Gereformeerd Gezinsblad, 
1963, 3 juli). De selectie planten wordt jaarlijks 
vernieuwd, maar het rosarium is gedurende het hele 
jaar toegankelijk voor bezoekers (Trouw, 1960, 29 
november). Tijdens de jaarlijkse tentoonstellingsdagen 
worden de rozen gekeurd door een keuringscommissie 
waarbij het Haagse gemeentebestuur twee gouden 
medailles uitreikt aan de mooiste inzendingen genaamd 

Figuur 70. De rozenboog in de rozentuin 
van het Gaasperplaspark in 1983. Een jaar 
na de Floriade. Bron: Frans Busselman, 
Stadsarchief Amsterdam (1983, 20 juli). Inv. 
nr. B00000005201.

Figuur 71. Kinderen ruiken aan de rozen 
tijdens de rozententoonstelling in het 
Westbroekpark in Den Haag in 1968. Bron: 
Stokvis, Haags Gemeentearchief (1968). Inv. 
nr. 0.87822.
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‘Prix d’or de La Haye’ (Algemeen Handelsblad, 1960, 28 november). In totaal zijn er in het rosarium van 
het Westbroekpark gemiddeld circa 20.000 planten en meer dan 1 miljoen bloemen te zien tijdens 
de tentoonstellingsdagen (Gereformeerd Gezinsblad, 1963, 3 juli). Nadat de rozententoonstelling in 
1964 vanwege bezuinigingen opgeheven dreigde te worden, werd door een aantal liefhebbers het 
initiatief genomen om een nieuwe rozenvereniging op de richten (Nederlandse Rozenvereniging, 
2019, 10 juli). De voorgaande rozenvereniging, Nos Jungunt Rosae, was in 1953 opgeheven wegens 
conflicten binnen de vereniging (Kleis, 2007). Deze nieuwe Nederlandse Rozenvereniging (officieel 
gevormd in 1966), slaagde er niet enkel in om de rozententoonstelling te redden maar ook om vanaf 
1972 maandelijks het Rozenbulletin onder de leden te verspreiden (Kleis, 2007). 

Hoewel de populariteit van de rozentuin in het naoorlogse Nederland enigszins stabiel is, krijgt de 
tuinstijl het in 1992 zwaar te verduren. Hart, auteur van de column Buitenlust in het NRC, publiceert 
het volgende: “Tuinen met maar één soort plant er in hebben in mijn ogen altijd iets weg van een 
leprozenkolonie. […] als je er lang naar kijkt wordt je er somber van” (NRC Handelsblad, 1992, 13 
juni, p. 2). Deze negatieve publiciteit, tezamen met de grote hoeveelheid benodigd onderhoud  
zijn waarschijnlijk de hoofdredenen voor de afnemende populariteit van de rozentuin in de jaren 
negentig. 

5 . 4 .  H e e m t u i n
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog is het milieubewustzijn in Nederland beperkt 
(Cramer, 1989). Toenemende inwonersaantallen en ruimtetekort in de steden resulteren in het 
landelijk groeikernenbeleid (zie hoofdstuk 2.1; Jobse, Kruythoff en Musterd, 1991; PBL, 2012). 
Deze gebundelde deconcentratie, tezamen met de grootschalige ruilverkavelingen maken dat het 
natuurlijke oppervlak in Nederland in een rap tempo verdwijnt (Rientjes, 2002; Van Lier, 1981). In 
de loop van de jaren zestig neemt het bewustzijn van de verdwijnende natuur als gevolg van het 
handelen van de mens langzaam toe (Rientjes, 2002). Dit leidt tot een grootschalige internationale 
milieubeweging aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig (Rientjes, 
2002). Een van de meest invloedrijke initiatieven op dit gebied is de organisatie van het Europese 
Natuurbeschermingsjaar in 1970 (N70) (Ribaut, 1970). Dit jaar werd ingericht om zowel de individu als 
organisaties en overheden te stimuleren meer voor de natuur te doen (Ribaut, 1970). In het Bulletin 
of the European information centre for nature conservation uit de zomer van 1970 zijn verschillende 
invloedrijke Europeanen aan het woord over natuurbescherming. Een van de geïnterviewden is 
de Nederlandse Prins Bernard: “May the European Conservation Year fire the imagination of the 
people of Europe and spread outwards to enlighten the whole world.” (p. 5). In Nederland wordt een 
landelijke campagne gestart om milieubewustzijn te stimuleren. Deze campagne wordt, in de vorm 
van advertenties, via tijdschriften, kranten en andere media onder de bevolking verspreid (Figuur 
72). Zo is de serie advertenties, met het sluitende statement “dag mensen”, te vinden in de Groei & 
Bloei nummers van 1970. 

Dit veranderende milieubewustzijn laat langzaam maar zeker ook zijn sporen achter in de tuin- en 
landschapsarchitectuur. Een van de voorlopers op dit gebied is tuinman en landschapsarchitect 
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Broerse (Koningen, 1996). Broerse is verantwoordelijk 
voor de introductie van het begrip heempark medio 
jaren zestig (Den Dulk, 2021). Een van de eerste 
naoorlogse Nederlandse heemparken komt van de 
hand van Broerse, het Meanderpark in Amstelveen 
uit 1964 (Figuur 73). Hierna volgden er snel meer 
(Koningen, 1996). Het Europese beschermingsjaar en 
de heemtuintrend leidden tot de integratie van een 
heemtuin op de Floriade van 1972 in Amsterdam en 
de daaropvolgende edities (Catalogus Floriade, 1972; 
Koningen, 1996). 

Vanaf de jaren zeventig, wanneer het natuurtuinieren in 
Nederland voet aan de grond heeft gekregen, ontstaan 
er nieuwe ideeën over de omgang met natuur. Een van 
de meest invloedrijke natuurtuin ontwerpers is Le Roy 
(Nieuman, 1981). In 1973 publiceerde hij zijn boek Natuur 
inschakelen natuur uitschakelen waarin hij zijn visie op 
de integratie van inheemse en uitheemse beplanting 
in de stad deelde. Een van de meest opvallende 
kenmerken van een ‘Le Roy tuin’ zijn de stapelmuurtjes. 
Deze muurtjes, opgetrokken uit oud puin, creëren 
hoogteverschillen en functioneren als uniek ecosysteem 
voor planten en insecten (Nieuman, 1981). Le Roy is 
onder andere verantwoordelijk voor de Le Roy tuin aan 
de Europalaan in Heerenveen (Figuur 74). De invloed 
van Le Roy verspreidt zich over heel Nederland en overal worden de stapelmuurtjes nagemaakt 
(Nieuman, 1981). Een van de plekken waar deze invloed goed zichtbaar is, is de ecologische tuin 
in het Spijkerkwartier in Arnhem (Figuur 75). Deze tuin dateert uit het midden van de jaren tachtig 
en is ingericht naar het initiatief van de buurtbewoners (De Volkskrant, 1989, 28 oktober). Na de 
sloop van een oude fabriek bleef er een open plek over met een hoop puin. Dit puin is door de 

Figuur 72. Dag vissen, dag bloemen, dag vogels: dag mensen. Landelijke N70 campagne om milieubewustzijn 
in Nederland te verbeteren. Bron: K. Ooms, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 
(1970) Inv. nrs. 30051001005807; 30051001005856; 30051001006052; 30051001005906.

Figuur 73. Het meanderpark in Amstelveen, 
ontworpen door C. P. Broerse in 1964. Bron: 
Fotoarchief gemeente Amstelveen (1989). Inv. 
nr. DSC01794. 

Figuur 74. ‘Le Roy tuin’ aan de Europalaan 
in Heerenveen. Aan de rechterzijde is een 
stapelmuurtje met van oud puin te zien. Bron: 
Frederik Stienstra, Tresoar (1972, 16 juni). Inv. 
nr. 17480. 
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buurtbewoners opgestapeld om zo een reliëfrijke en diverse binnentuin te creëren (De Volkskrant, 
1989, 28 oktober). In 1987 verkreeg deze ecologische tuin de trofee voor leefbaarheid, uitgereikt 
door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (De Telegraaf, 22 april 1987). Een bezoek aan 
het Spijkerkwartier toont de invloed van de ecologische tuin op de tuinen van de buurtbewoners. In 
menig tuin bevinden zich stapelmuurtjes en andere inheemse beplanting, waarvan in Figuur 76 een 
voorbeeld te zien is.

Zoals in de inleiding van dit onderzoek werd vermeld is er ook in de afgelopen jaren in Nederland 
een natuurtuin trend waar te nemen (Hoofdstuk 1.1). Initiatieven van Stichting Steenbreek, het 
NRC Handelsblad en Tilburg University stimuleren de integratie van natuurlijke beplanting en de 
vermindering van het grijze oppervlak in en om de tuin (Stichting Steenbreek, 2021; NRC Handelsblad, 
2022). Het concept ‘tegelswippen’ is echter niet helemaal van deze tijd. In een artikel van Groei 
& Bloei uit 1974 schrijft Dieneke van Raalte over het vergroenen van het straatbeeld door tegels 
te verwijderen. Dit betoog wordt aangevuld met enkele illustraties (Figuur 77). Onze hedendaagse 
initiatieven kennen dus duidelijk hun wortels in de natuurbeweging van de jaren zeventig en ook 
nationale campagnes om milieubewustzijn te stimuleren zijn niet nieuw. 

Figuur 75. Een gangetje in de ecologische tuin in de Spijkerbuurt in 
Arnhem. De stapelmuurtjes van puin herinneren aan Le Roy. Bron: 
Auteur (2022). 

Figuur 76. Begroeid stapelmuurtje in 
een particuliere tuin in de Spijkerbuurt 
in Arnhem op loopafstand van de 
ecologische tuin. Bron: Auteur (2022). 

Figuur 77. Vergroeningstips voor de woonwijk in Groei & Bloei. Bron: Dieneke van Raalte, Groei & Bloei 
(1974, mei). 
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5 . 5 .  R o t s t u i n
Een van de eerste naoorlogse rotstuinen is de rotstuin in de demonstratietuin Treslong te Hillegom. 
Deze demonstratietuin, ingericht door de Algemene Vereniging voor Bloembollen Cultuur, is in 
1950 geopend voor publiek. De tuin bezit naast een rotstuin ook een waterpartij en borders met 
bloembollen (Weekblad voor Bloembollencultuur, 1949; 1950). In 1953 speelt deze rotstuin een 
belangrijke rol op de Flora. De Flora van 1953 is de vierde internationale bloemententoonstelling, 
georganiseerd door de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (De Volkskrant, 1953, 12 
maart). Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt de rotstuin Treslong uitgebreid (Het Parool, 
1952, 24 september). Onder de noemer “grootste rotstuin van Europa” is de rotstuin vervolgens een 
van de grootste publiekstrekkers op de gehele Flora (Figuur 78; Nieuwe Winterswijksche Courant, 
1953, 27 maart). Ook op de Floriades van 1960, ’72 en ’82 zijn rotstuinen te zien. Na de Floriade 
van ’82 in Amsterdam mag, zoals eerder vermeld, de rotstuin blijven in het Gaasperplaspark tot de 
afbraak in 1987 (Het Parool, 18-11-1987).

Niet alle bekende naoorlogse rotstuinen zijn zo 
grootschalig als de rotstuinen van de Flora en de 
Floriade. Een van de meest indrukwekkende rotstuinen 
van Nederland is de rotstuin van Slangen uit Maastricht 
(Figuur 79; Limburgsch Dagblad, 1978, 1 juli). Slangen 
begint als amateurtuinier in 1950 met de aanleg van 
een rotstuin in zijn eigen achtertuin (Limburgsch 
Dagblad, 1978, 1 juli). Deze rotstuin, met een diepte 
van 15 meter en een hoogte verschil van 5 meter, is 
vanaf 1974 periodiek opengesteld voor bezoekers 
(Limburgsch Dagblad, 1978, 1 juli). Over Slangen en 

Figuur 78. Rotstuin ‘Treslong’, de grootste rotstuin van Europa tijdens de Flora in 1953. Bron: C. de Boer, 
Noord-Hollands Archief, Haarlem (1953). Toegang: 1478 Inv. nr. 6360. 

Figuur 79. De rotstuin van Bèr Slangen gezien 
vanaf de patio achter het huis. Bron: Gert 
Tabak, Groei & Bloei (2005, mei).
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zijn rotstuin is op 19 oktober 1985 een documentaire verschenen op Veronica TV getiteld Het Kleine 
Paradijs. Slangen, leidt hierin presentator Pannekoek rond door de tuin en vertelt over de aanleg en 
het onderhoud terwijl hij de kijkers probeert te overtuigen van het grote aantal mogelijkheden in 
een kleine achtertuin. Ook dit jaar is de rotstuin van Slangen nog op nationale televisie verschenen. 
Op 27 april en opnieuw op 10 augustus 2022 is de tuin te zien bij het NPO televisieprogramma 
BinnensteBuiten. 

Aan het begin van de jaren tachtig verschijnen ook 
enkele publicaties over de aanleg van een rotstuin. 
De eerste, De Rotstuin van Van der Schacht verschijnt 
in 1980 en de tweede, Het rotstuin plantenboek 
van Oudshoorn en Nieuman, verschijnt in 1981. 
Ook ontstaat rond deze tijd het initiatief om een 
Rotstuinvereniging op te richten die officieel tot stand 
komt in 1985. Toch neemt de populariteit van de 
rotstuin onder de algemene bevolking langzaam af. Dit heeft mogelijk te maken met de relatief hoge 
complexiteit van het onderhouden van een rotstuin en de, na 1985, afnemende hoeveelheid vrije 
tijd. Voor dit probleem wordt in Engeland een oplossing gevonden in de vorm van Troughgardening 
(Schacht, 1980). Dit concept wordt in 1969 in Nederland geïntroduceerd door de firma Gebr. van 
Delft uit Noordwijk onder de naam ‘mini-rotstuin’ (Oudshoorn en Nieuman, 1981). Met een ‘mini-
rotstuin’ in een bak, schaal of trog, kan er van rotsplanten genoten worden zonder al te veel tijd kwijt 
te zijn aan onderhoud (Figuur 80; Oudshoorn en Nieuman, 1981). Een andere ontwikkeling rond 
deze tijd is de introductie van de stapelmuurtjes van Le Roy (Zie 5.4). De afnemende populariteit van 
de rotstuin is waarschijnlijk te verklaren door de afnemende hoeveelheid vrije tijd, de introductie 
van de mini-rotstuin én de introductie van de ecologische stapelmuur tegelijkertijd. 

5 . 6 .  H e i d e t u i n
Nadat een hevige storm in februari 1953 een deel 
van het bos bij Driebergen-Rijsenburg vernietigd had 
ontstond het idee voor de aanleg van een openbare 
heidetuin (Vereniging tussen Heuvelrug & Wetering 
(THW), 2022). In deze heidetuin bevonden zich bij de 
opening in augustus 1955 meer dan 60 soorten heide 
(Figuur 81; Overijsselsch Dagblad, 1955, 27 augustus). 
De tuin bleek een groot succes en met de jaren nam 
het aantal heide variëteiten in de tuin toe (THW, 
2022). Toen in 1972 vanuit de Floriade de oproep aan 
gemeentes kwam om een stukje “groen naar eigen 
omgeving” te etaleren participeerde ook de gemeente 
Driebergen (In totaal participeerde 20 gemeentes aan 
de Floriade in 1972; Nederlands Dagblad, 1972, 13 

Figuur 80. ‘Mini-rotstuin’ in een betonnen bak. 
Bron: Schacht (1980).

Figuur 81. De heidetuin in Driebergen-
Rijsenburg zoals deze er in 2022 bij ligt. Bron: 
Auteur (2022).
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maart). Als “heidehoofdstad van Nederland” bracht de gemeente een kleine versie van de heidetuin 
in eigen gemeente mee naar de Floriade (Catalogus Floriade, 1972; Nederlands Dagblad, 1972, 13 
maart). “Iedere inzending geeft iets weer van het streven, het milieu te beschermen, dat zovelen zo 
na aan het hart ligt, waarbij het veelvuldig gebruik van wilde planten verheugend is” (Nederlands 
Dagblad, 1972, 13 maart). Ook de inzendingen van de gemeenten Apeldoorn en Hilversum waren 
deels ingericht als heidetuin (Catalogus Floriade, 1972). 

De relatie tussen heidetuinen en heemtuinen aan het begin van de jaren zeventig is sterk. Op 
verschillende plekken worden heidetuinen aangelegd onder de noemer heempark. Dit geldt onder 
andere voor het Philips van Lenneppark in Eindhoven en het Jochumhof in Steyl. Het Philips van 
Lenneppark is een geschenk van de familie Philips aan 
de gemeente Eindhoven (Twentsch dagblad Tubantia, 
1963, 5 april). Naast een speeltuin, kinderboerderij en 
hertenkamp is er in het park een heidetuin, rosarium en 
een vaste plantentuin te vinden (Figuur 82; De Volkskrant, 
1967, 14 november). Het Jochum-hof, een botanische 
tuin uit 1930, krijgt in 1973 70.000 gulden steun van de 
overheid voor de aanleg van een heemtuin (Trouw, 1973, 
23 februari). 19.000 gulden hiervan wordt gestoken in 
het ontwikkelen van een heidetuin (Trouw, 1973, 23 
februari). Beide heidetuinen zijn, net als de heidetuin in 
Driebergen, openbaar toegankelijk. 

De toenemende populariteit van de heidetuin leidt in 1971 
tot de oprichting van een heidetuinvereniging genaamd 
‘Ericultura’ en de publicatie van Het Heidetuinboek van 
Van de Laar in 1974. Ericultura werkt in 1982 samen 

Figuur 82. Kinderen in de heidetuin van het Philips van Lenneppark in Eindhoven. Bron: En Face N. Swinkels, 
Collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (1969 – 1970). Inv. nr. 0193815.

Figuur 83. De heidetuin op de Floriade in 
1982. Bron: Muller-Idzerda (1982). 
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met de gemeente Driebergen aan de inzending op de Floriade in Amsterdam (Figuur 83; Catalogus 
Floriade, 1982). Deze tuin is, net als de rots- en rozentuin, een van de tuinen die na afloop van 
de Floriade in het Gaasperplaspark achterblijft en in 1987 opgeruimd wordt (Het Parool, 1987, 18 
november). 

Hierna is het echter snel afgelopen met de populariteit van de heidetuin. Dit heeft meerdere 
oorzaken. De eerste is een column van Van der Kaa in het NRC Handelsblad getiteld Een heiloos 
alternatief voor heidetuinen (NRC Handelsblad, 1983, 28 mei). De algehele toon van dit artikel 
wordt gezet in de eerste regels: “Een van de meest potsierlijke ontwikkelingen op tuingebied is 
de nu al jarenlang aanhoudende hausse in heidetuinen. De meest voorkomende variant is een 
monocultuur van heideplanten, al dan niet verlevendigd met een kwijnende jeneverbes, binnen 
een met bielzen afgezet, rechthoekig vlak. De populariteit van deze nogal fantasieloze vorm van 
tuinieren hangt ongetwijfeld samen met de mythe dat een heidetuin nauwelijks onderhoud zou 
vergen” (p. 7). Dit artikel viel niet in de smaak bij Ericultura en op 18 juni plaatst het bestuur een 
reactie in de krant. Volgens hen slaat Van der Kaa “door in het negatieve” en “valt hij alleen maar 
de heide en heidetuinen aan” (NRC Handelsblad, 1983, 18 juni). Zij sluiten hun betoog met het 
statement dat “Onze heidetuin op de Floriade gezien mocht worden!” (NRC Handelsblad, 1983, 18 
juni). Desondanks wordt er tien jaar later opnieuw negatief gepubliceerd over de heidetuin in het 
eerdergenoemde artikel van Hart waarin tuinen met één plantensoort worden vergeleken met een 
leprozenkolonie waarbij ook de heidetuin bij naam genoemd word (NRC Handelsblad, 1992, 13 juni). 
Hoewel er op de Floriade van 1992 in Zoetermeer nog een heidetuin te zien is komt de heidetuin in 
de hierop volgende edities niet meer terug en Heidevereniging Ericultura wordt in 2011 opgeheven 
vanwege beperkte belangstelling (Catalogus Floriade, 1992; Heideverenigingericultura.nl, 2011).

5 . 7 .  M o e r a s t u i n
Hoewel vijvers al heel lang in onze Nederlandse tuinen te vinden zijn, worden zij pas echt populair 
vanaf de jaren tachtig (Hoofdstuk 4.4). Op de Floriade van ’72 is er een speciaal onderdeel voor 
water-, moeras- en oeverplanten maar dit is niets vergeleken met de Floriade van 1982 (Catalogus 
Floriade, 1972). De Floriade van ’82 bevindt zich aan de Gaasperplas in Amsterdam en bestaat uit 
een collectie eilanden, verbonden met bruggetjes (Figuur 84). Water speelt dus al een belangrijke 
rol in de algemene aanblik. Daarnaast speelt water ook een thematische rol: er is een trekschuit met 
paarden, een fontein, verschillende steigers en uitkijkpunten, een rondvaartboot voor een rondje 
op de plas en een waterspeelplaats voor kinderen (Catalogus Floriade, 1982). Daarbij zijn er ook 
veel tuinen waarin water een rol speelt, zo is er een irisoever met een brede selectie irissen, zijn 
er heemtuinen met veentjes, broekbossen en meer, is er een modelvijvertuin en in een van de 
volkstuintjes is een moerastuin te vinden (Catalogus Floriade, 1982). Deze laatste moerastuin is een 
van de tuinen waarmee de Floriade in de Nederlandse kranten adverteert (Figuur 85). Andersom 
wordt ook in de catalogus van de Floriade zelf geadverteerd met het boek Een vijver in de tuin van 
Herkner uit 1979.

Van hieruit neemt de populariteit van de moerastuin gestaag toe. In korte tijd verschijnen er in 
model- en voorbeeldtuinen door heel Nederland moeras-, vijver en watertuinen. De eerste 
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voorbeeldvijvers zijn de vijvers van Ruys in Dedemsvaart (Zijlstra, 1990). 
De oudste tuinen, de watertuin en het vijvertje met riet, dateren uit de 
jaren zestig en zijn inmiddels aangewezen als rijksmonument (Zijlstra, 
1990; Monumentenregister, 2021). De nieuwste tuin, de moerastuin, 
dateert uit de jaren negentig (Tuinen Mien Ruys, 2013). Ook in Lunteren, 
in de voorbeeldtuinen van Herwig, geopend in 1974, is rond deze tijd een 
grote vijvertuin te zien (Romijn-Schütte, 2013). Deze werd ontworpen 
door tuinarchitecte Canneman-philipse in 1977 (Romijn-Schütte, 2013). 
Hofman zet een stapje verder: in 1988 opent zij in Loozen “de grootste 
watertuin van Nederland” (Algemeen Dagblad, 1988, 28 april). In deze 
voorbeeldvijvertuinen zijn in totaal meer dan 30 vijvers te vinden 
(Algemeen Dagblad, 1988, 28 april). Ook publiceerde Hofman meerdere 
boeken over vijvers. Haar eerste boek Het vijver boek verscheen in 1983 
en is veertien keer herdrukt. Hofman en haar tuinen verschenen ook op 
televisie. Zo was ze te gast bij het kinderprogramma Willem Wever in 
1998 om te vertellen over het kwaken van kikkers en bij De Stoel in 1998 
om meer te vertellen over haar levensverhaal en liefde voor kikkers. 

In het noorden van het land, in Warffum, is de vijvertuin van De Boer. De tuin van De Boer is sinds 
1988 opengesteld voor publiek en maakt onderdeel uit van het initiatief Het Tuinpad Op van de 
gelijknamige stichting. De Stichting Het Tuinpad Op is in 1985 opgericht door Keuning-Danser, Gräper-
Niemeijer en Goedhuis en zet zich in voor het openstellen van de mooiste particuliere tuinen van 
Groningen (Figuur 86; Nieuwsblad van het Noorden, 1988, 16 april). De geselecteerde tuinen worden 
gebundeld in de gelijknamige brochure en aangeboden bij de plaatselijke VVV (Nieuwsblad van het 

Figuur 84. Plattegrond van de Floriade in 1982 aan de Gaasperplas in Amsterdam. Het ontwerp kenmerkt 
zich door de grote hoeveelheid water, bruggetjes en eilandjes. Bron: Catalogus Floriade (1982). 

Figuur 85. Advertentie voor 
de Floriade van 1982. Deze 
verscheen onder andere in 
de Volkskrant, het Parool, de 
Telegraaf en het Algemeen 
Dagblad. Bron: Algemeen 
Dagblad (1982, 20 juli). 
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Noorden, 1988, 16 april). In 1988 zijn in deze brochure 
meer dan tachtig tuinen opgenomen verspreid over 
heel Groningen. Een andere noemenswaardige tuin uit 
dit overzicht is de tuin van Boskers uit Stadskanaal waar 
meer dan 30 meter ‘rivier’ doorheen loopt. Zowel de tuin 
van Boskers als van De Boer zijn in het openingsjaar door 
meer dan duizend bezoekers bezocht (Nieuwsblad van 
het Noorden, 1988, 16 april). 

Na deze toegenomen belangstelling voor water in 
de tuin zijn vijvers lang niet meer weg te denken uit 
de Nederlandse tuinen. Water gaat ook een steeds 
prominentere rol spelen in de nieuwbouwwijken van 
het eind van de jaren tachtig en negentig (Wagenaar, 
2011). Toegenomen verstedelijking doet de druk op de 
Nederlandse waterhuishouding toenemen waardoor 
er vaker voor de integratie van water wordt gekozen in 
nieuwe stadsontwikkelingen (Boijenga en Mensink, 2008). In veel wijken wordt water direct aan de 
woningen verbonden waarbij tuinen op het water aansluiten (Figuur 87). Dit geeft de wijk een open 
uitstraling én het biedt ruimte voor meer waterberging en afvoering (Boijenga en Mensink, 2008). 
Deze ‘tuin aan het water’ trend kan hebben bijgedragen aan de aanhoudende populariteit van de 
watertuin. 

Figuur 86. De ligging van de openbare 
particuliere achtertuinen in Groningen in 
1988 als onderdeel van het initiatief ‘Het 
Tuinpad Op’. Bron: Nieuwsblad van het 
Noorden (1988, 16 april). 

Figuur 87. Tuinen met een directe ligging aan het water. Hier de “Singelvilla’s” aan de Nieuwlandsedreef 
in de Amersfoortse Vinexwijk Nieuwland vlak na aanleg. Bron: Van Hoogevest Groep, Archief Eemland, 
Amersfoort (1999). Inv. nr. AFT005002042.
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6 .  C o n c l u s i e  e n  d i s c u s s i e
Binnen dit onderzoek is met een zeer brede blik naar de naoorlogse Nederlandse ‘tuinen-in-tuinstijl’ 
gekeken. Van 800 voor Christus tot nu, van Japan tot Warffum en van vochtig moeras tot droge heide. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek uitgelicht 
en met elkaar in verband gebracht. Daarbij komen zowel de deelthema’s als de doelstellingen van dit 
onderzoek aan bod. In het tweede deel van dit hoofdstuk worden enkele discussiepunten aangestipt 
waarna er aanbevelingen gegeven worden voor vervolgonderzoek.

6 . 1 .  C o n c l u s i e
In dit onderzoek is vanuit de breedte naar de naoorlogse Nederlandse ‘tuinen in tuinstijl’ gekeken. 
De doelstelling is tweeledig: 

Het doel van dit onderzoek is de populariteit en diversiteit van tuinstijlen in het naoorlogse 
Nederland inzichtelijk te maken en te verklaren aan de hand van prominente sociaal-culturele 
ontwikkelingen. Gezien de omvang van het kennisgat en de grote hoeveelheid onontgonnen, 
primair, bronmateriaal wordt er vanuit de breedte naar dit onderwerp gekeken. Het tweede 
doel van dit onderzoek is daarom om aanknopingspunten te leveren voor toekomstig onderzoek. 
Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid voorbeelden om de ondervonden 
ontwikkelingen te illustreren.

Om deze doelstelling te behalen is het onderzoek opgesplitst in vier delen. In Hoofdstuk 2 zijn de 
in- en externe factoren, van invloed op de inrichting van een tuin in tuinstijl herleid. In Hoofdstuk 3 
zijn de belangrijkste tuinstijlen herleid en beschreven. In Hoofdstuk 4 is de populariteit en diversiteit 
van deze tuinstijlen inzichtelijk gemaakt en in Hoofdstuk 5 zijn deze ontwikkelingen geïllustreerd aan 
de hand van voorbeelen. In elk van deze hoofdstukken is gebruik gemaakt van een unieke selectie 
bronmateriaal, methodiek en analyseniveaus en/of de longue durée benadering. Dit onderzoek 
bevindt zich op een interessant punt in de huidige stand van onderzoek. Enerzijds is er sprake van 
vernacular gardens, tuinen van particulieren waar geen professionals aan verbonden zijn. Onderzoek 
naar vernacular gardens zoekt vaak naar vormen van zelfexpressie. De kunstzinnige uitingen van de 
ongebonden tuinier. In dit onderzoek is dat anders. Het gaat hier over tuiniers die er bewust voor 
kiezen een specifieke tuinstijl aan te houden in hun tuin en hier op eigen wijze invulling aan geven. 
Deze tuinen bevinden zich op het grensvlak tussen zelfexpressie en tuinstijl richtlijnen. 

Het tweede hoofdstuk van dit onderzoek heeft zich met dit raakvlak bezig gehouden. Er is gezocht 
naar in- en externe factoren die van invloed zijn op de inrichting van de vernacular garden en de 
keuze voor een bepaalde tuinstijl. Daarbij is gebruik gemaakt van analyseniveau 2: de structurele 
organisatie van tuinieren in de maatschappij. Dit onderzoek toont aan der er onderscheid te maken 
is tussen drie verschillende factoren. De eerste bepalende factoren zijn de externe locatie factoren. 
Dit gaat onder andere over de omvang van de tuin, de beschikbare faciliteiten in de omgeving, 
stadsparken en andere publieke groenstructuren. De tweede groep factoren zijn de sociaal-culturele 
factoren. De eerste is de beschikbare hoeveelheid vrije tijd en geld, dit heeft invloed op de middelen 
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die de tuinier tot zijn beschikking heeft om de tuin in te richten. De tweede is de gangbare tuinmode; 
populaire ontwerpers, voorbeeldtuinen, tuintentoonstellingen en -keuringen maken hier allen deel 
van uit. De laatste sociaal culturele factor is het maatschappelijke milieubewustzijn. Dit uit zich 
onder andere in protestacties, advertentiecampagnes en een nieuwe omgang met openbaar groen. 
De laatste factoren zijn de interne factoren. Dit omvat onder andere de gevoeligheid voor sociale 
druk en de bovengenoemde mate van zelfexpressie. Uit dit onderzoek blijkt dat zelfexpressie de 
minst invloedrijke factor is op tuinieren in tuinstijl. De sociaal-culture factoren oefenen de grootste 
invloed uit de populariteit van tuinstijlen in het naoorlogse Nederland. Daarmee wijkt dit onderzoek 
significant af van de tot op heden uitgevoerde onderzoeken naar vernacular gardens en doet het 
een aanzet voor verder onderzoek naar vernacular gardens vanuit deze hoek. 

In hoofdstuk 3 zijn de zes belangrijkste tuinstijlen gedefiniëerd: de border-gazontuin, de rozentuin, 
de heemtuin, de rotstuin, de heidetuin en de moerastuin. Het onderzoek naar de historie van deze 
tuinstijlen, waarbij gebruik is gemaakt van de longue durée benadering, toont aan dat een breed 
scala aan historische ontwikkelingen heeft geleid tot de tuinstijlen van vandaag de dag. Sommige 
tuinstijlen, zoals de border-gazontuin en de moerastuin, kennen hun wortels in de bekende 
tuinstijlen van de tuingeschiedenis: kloostertuinen, renaissancetuinen, baroktuinen, Japanse tuinen, 
en landschapstuinen, om er enkelen te noemen, zijn alle aan bod gekomen. Weer andere zijn het 
resultaat van botanische interesses zoals de rozentuin en de rotstuin. Heemtuinen kennen een uniek 
verhaal, zij volgen uit de veranderende kijk op de natuur aan het eind van de negentiende eeuw. 
Heidetuinen tonen een sterke relatie met de ontwikkeling van de heemtuin. Het is echter opvallend 
dat de heidetuin, alvorens in een stadspark of een professioneel ontworpen tuin voor te komen, 
zijn oorsprong vindt in de particuliere achtertuin. Ook de ruimtelijke uitstraling van de verschillende 
tuinstijlen loopt ver uiteen. Sommige tuinstijlen zijn gebaat bij een formele plantekening zoals de 
rozentuin en de border-gazontuin. Andere stijlen, zoals de heemtuin, de rotstuin en de heidetuin 
vergen juist een vrijere aanpak, zonder tekening, om tot een gewenst resultaat te komen. De 
moerastuin is in zijn ruimtelijke indeling zo uiteenlopend dat de uiteindelijke aanpak afhangt van de 
keuzes van de individu. 

Hoewel zelfexpressie slechts in beperkte mate de keuze voor een specifieke tuinstijl beïnvloedt kan 
er geconcludeerd worden dat zelfexpressie wel een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke invulling 
van de uiteindelijke tuin. De ruimtelijke analyses uit dit hoofdstuk tonen bovendien aan dat ondanks 
het bestaan van richtlijnen voor de inrichting van een tuin in een specifieke tuinstijl, ruimte is voor 
persoonlijke invulling. Dit blijkt zowel uit de, soms ver uiteenlopende, opinies van de verschillende 
auteurs als de voorbeeld ontwerpen waarin niet altijd aan alle opgestelde richtlijnen voldaan wordt. 

Het brede spectrum aan invloeden én de grote variatie binnen de tuinstijlen maakt dat er tussen 
1945 en 2022 veel is veranderd in de Nederlandse achtertuinen. Uit de statistische analyse in 
hoofdstuk 4 volgt dat voornamelijk voor de jaren vijftig en de jaren zeventig de diversiteit in de 
Nederlandse tuinen heel groot is geweest. Vanaf de jaren negentig neemt de diversiteit langzaam af 
en zijn eigenlijk alleen de border-gazontuin en de watertuin veel in de tuin te vinden. Opvallend is 
dat vrijwel alle tuinstijlen op een gegeven moment ‘de meest populaire tuinstijl’ zijn. 
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Hoe hebben de tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen zich ontwikkeld tussen 1945 en nu en 
hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de hand 
van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode? Deze vraag is in het vijfde hoofdstuk per 
tuinstijl beantwoord. In dit hoofdstuk is ingehaakt op de tweede doelstelling van dit onderzoek: 
het leveren van aankopingspunten voor toekomstig onderzoek door gebruik te maken van een 
grote hoeveelheid voorbeelden om de sociaal-culturele ontwikkelingen te illustreren. Om tot een 
vlakdekkende selectie voorbeelden te komen zijn de verzamelde data uit hoofdstukken 2, 3 en 4 
meegenomen. 

Uit dit hoofdstuk volgen de volgende sociaal-culturele ontwikkelingen die bepalend zijn geweest 
voor de inrichting van de naoorlogse achtertuinen. Een randvoorwaarde voor de inrichting van 
de tuin zijn toereikende financiële middelen en voldoende vrije tijd. Dit beïnvloedt niet alleen de 
diversiteit van de Nederlandse tuinen maar ook de keuze voor een specifieke tuinstijl. Minder geld 
en tijd leidt tot het kiezen van eenvoudigere en goedkopere tuinstijlen zoals de border-gazontuin. 

Wellicht de meest belangrijke invloed op de Nederlandse tuinen is tuinarchitecte Ruys. Haar 
boeken en haar voorbeeldtuinen vormen een brede basis voor de particuliere tuinier. Haar invloed 
uit zich vooral in de border-gazontuinen maar ook op de rozen- en watertuinen is ze van invloed 
geweest. Tegenwoordig neemt tuinarchitect Oudolf deze rol van haar over. Ruys en Oudolf zijn niet 
de enige invloedrijke professionals, Le Roy, Hofman, Herwig, Sackville-West en Broerse hebben 
allen op hun eigen manier bijgedragen aan de ontwikkeling in populariteit van de tuinstijlen. Via 
boeken, tijdschriften, stadsparken en andere openbare groenstructuren wordt hun manier van 
omgaan met de natuurlijk omgeving op tuineigenaren overgebracht. Invloedrijke tuinen zijn echter 
niet alleen afkomstig van professioneel ontwerpers, zoals uit de analyse is gebleken zijn er ook 
verscheidene alternatieven in Nederland waar particuliere tuinen in de spotlight geplaatst worden. 
Zo zijn er groepsinitiatieven, zoals de ecologische tuin in het Spijkerkwartier in Arnhem, Stichting 
Het Tuinpad Op uit Groningen en De Zeeuwse Tuinclub uit Zeeland, en individuen zoals Slangen 
die tuinen openstellen voor een groter publiek. Voor de echte liefhebbers van sommige tuinstijlen 
zijn er tuinverenigingen zoals de Nederlandse Rozenvereniging, Ericultura en de rotstuinvereniging. 
Daarnaast is er sprake van grootschalige, (inter)nationale initiatieven die direct, dan wel indirect 
invloed op de tuin hebben. De Flora van 1953, de Floriade vanaf 1960 en de rozententoonstelling 
in Den Haag zijn enkele voorbeelden van initiateven met een directe invloed. Internationale 
initiatieven blijven echter niet bij tentoonstellingen. Ook campagnes, zoals het N70 jaar, Stichting 
Steenbreek en de Wilde tuin van het NRC Handelsblad en Tilburg University, drukken hun stempel 
op de Nederlandse tuinen. 

Met dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet om de geconstateerde kennisleemten te verkleinen. 
De meest voorkomende tuinstijlen in de naoorlogse Nederlandse achtertuinen en hun oorsprong 
zijn in beeld gebracht. De factoren die invloed uitoefenen op de populariteit en diversiteit van deze 
tuinstijlen zijn op hoofdlijnen herleid en in het laatste hoofdstuk aan de hand van sociaal-culturele 
ontwikkelingen verklaard. Daarmee is een brede basis gelegd voor verder onderzoek over vernacular 
gardens in Nederland.
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De hoofdvraag van dit onderzoek luidde:

Hoe hebben de tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen zich ontwikkeld tussen 1945 en 2022 en 
hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de hand 
van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode?

Deze kan als volgt worden beantwoord:

De Nederlandse tuinstijlen hebben zich allen op unieke wijze ontwikkeld tussen 1945 en 2022. Iedere 
tuinstijl is op een ander moment de meest populaire tuinstijl. De ontwikkelingen in populariteit en 
mate van diversiteit kunnen verklaard worden aan de hand van een breed scala aan in- en externe 
invloeden: stedenbouw, vrije tijd, mode, milieubewustzijn, sociale druk en zelfexpressie. Al deze 
factoren beïnvloeden de tuinen van verschillende schaalniveaus van internationaal tot lokaal. 

6 . 2 .  D i s c u s s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen enkele discussiepunten alsmede aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek worden opgesteld. Het uitgevoerde onderzoek is inventariserend van aard. Er 
is van een grote hoeveelheid informatie kennis genomen waaruit enkele belangrijke conclusies 
gevolgd zijn. Een van de voordelen van een inventariserend onderzoek is dat dit een brede basis 
vormt voor vervolgonderzoek. Dit is tegelijkertijd ook een van de grote valkuilen van dit onderzoek. 
De breedte van de onderzoeksvraag en de doelstelling maakt dat op slechts een beperkt deel van 
de onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen diep genoeg ingegaan kon worden. Een groot 
deel van deze onderwerpen is tot op heden onderbelicht binnen de wetenschappelijke wereld. Dit 
staat tegenover een enorme schat aan ongebruikte informatie over de naoorlogse Nederlandse 
achtertuinen. 

Hoewel er in dit onderzoek stappen zijn gezet om inzicht te krijgen in, bijvoorbeeld, ‘het bronmateriaal 
van de amateur’ is het overzicht geenszins uitputtend. Een vergelijkend onderzoek tussen 
verschillende Nederlandse tuintijdschriften en hun publiek zou bijvoorbeeld inzicht kunnen geven 
in de invloed van de diverse tijdschriften. Ook onderzoek naar tuinboeken zou uitgebreid kunnen 
worden. Van het overgrote deel van de informatie uit deze boeken is in dit onderzoek geen gebruik 
gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld over decoratieve items in de tuin, verschillende tuin technieken, 
specifieke plantensoorten, materiaal keuze in de tuin en meer. Er kan ook met meer afstand gekeken 
worden naar deze boeken. Waar schrijven de verschillende auteurs over, vanuit welke achtergrond 
en overtuiging doen zij dit en hoe bouwen zij hun betoog op? Bovenbeschreven ideeën zijn slechts 
voorbeelden van de uiteenlopende mogelijkheden op dit vlak. 

Een ander onderzoekthema waar in dit onderzoek aan raakt is, is de vernacular garden in het longue 
durée perspectief. Zoals blijkt uit hoofdstuk 3 zijn er veel banden tussen historische tuinen en de 
hedendaagse achtertuinen. Hoewel enkele belangrijke lijnen zijn geschetst biedt dit onderdeel van 
dit onderzoek veel ruimte voor verdieping. Ook biedt het mogelijkheden om de sociaal-culturele 
analyse van hoofdstuk 5 nog verder in verband te brengen met de geschiedenis, beschreven in 
hoofdstuk 3. 
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Ook de ruimtelijke inrichting van de tuinstijlen kan onderdeel zijn van verder onderzoek. 
Veranderingen in materialisatie, plantenkeuze, vorm en functie binnen een tuinstijl door de jaren 
heen zou meer inzicht kunnen geven in de exacte externe invloeden. Daarbij kan het ook interessant 
zijn om praktijk onderzoek aan dit onderdeel te verbinden. Het in kaart brengen van bestaande 
tuinen in de geselecteerde tuinstijlen kan inzicht geven in de verspreiding en mate van zelfexpressie 
van de verschillende tuinstijlen. Wellicht komen bepaalde tuinstijlen op andere plekken in het land 
voor, of misschien gaan tuineigenaren vrijer om met het inrichten van de border-gazontuin dan de 
rozentuin? Komen sommige tuinstijlen in de praktijk enkel voor in stadstuinen? Of geven mensen 
met een jaren zeventig woning vaker de voorkeur aan een vijvertuin? Dit zijn wederom slechts enkele 
voorbeelden van de uitgebreide mogelijkheden binnen dit onderzoeksveld

Daarnaast is er ook op het gebied van de sociaal-culturele invloeden in de tuin nog veel te 
ontdekken. Een voorbeeld is de Floriade. Naar de design overwegingen, publieke opinie, keuzes voor 
specifieke modeltuinen, prijswinnende inzendingen en de exacte invloed hiervan op de Nederlandse 
en buitenlandse tuinen is tot op heden geen onderzoek gedaan. Ook naar de invloed van andere 
modeltuinen, tentoonstellingen of openbare groenstructuren op de tuin van een particulier is meer 
onderzoek mogelijk. In ditzelfde straatje past ook een gedetailleerder onderzoek naar de invloed van 
stedenbouwkundige ontwikkelingen op de Nederlandse tuinarchitectuur. 

Kortom, dit onderzoek vormt voornamelijk een basis voor verder onderzoek. Er zijn veel onderwerpen 
aan het licht gekomen waardoor het beschrijven van alle mogelijkheden voor verder onderzoek 
niet mogelijk is. Dit komt hoofdzakelijk door de omvang van het bestaande kennisgat. Hoewel er 
met dit onderzoek een poging is gedaan het bestaande kennisgat te verkleinen, ligt de werkelijke 
waarde meer in het schetsen van de talloze mogelijkheden voor vervolgonderzoek én het voorzien 
van handvatten om dit uit te kunnen voeren. 
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meer tuinplezier Huls 1996 1996 x x x x x x x x x
de tuin encyclopedie Böhm et al.  1985 1997 x x x x x x x x
artium tuinplanten encyclopedie Brickell 1989 1997 x x x x x x
negen seizoenen in de tuin Herwig 1996 1997 x x x x x x x x
De tuin Hoogvelt 2003 1997 x x x x x x

Boek titel Auteur Jaar van 1e uitgave Gedrukt Border‐gazontuin Moerastuin Pottentuin Heemtuin Onderhoudsvrije tuin Rozentuin Landelijke tuin Daktuin/balkontuin Heidetuin Rotstuin Groentetuin/kruidentuin Baroktuin
aanleg en onderhoud van kleine tuMuller‐Idzerda 1948 1955 x x x x x
het seizoenen tuinboek Thrower 1973 1973 x x x x x x
Vaste planten Crockett 1972 1979 x x
tuinieren en het verzorgen van kamGroesbeek 1974 1981 x x x x x x x x x
het groene leven Muller‐Idzerda 1982 1982 x x x x x x x
Van week tot week in eigen tuin Oudshoorn en Kro 1946 1984 x x x x x x
het complete tuinboek Smink 1977 1988 x x x x x x x x x
Tuinieren met Wim Oudshoorn Oudshoorn 1994 1994 x x x x x x x
beeldgids voor tuinontwerpen Rees 1995 1995 x x x x
meer tuinplezier Huls 1996 1996 x x x x x x x x x
de tuin encyclopedie Böhm et al.  1985 1997 x x x x x x x x
artium tuinplanten encyclopedie Brickell 1989 1997 x x x x x x
negen seizoenen in de tuin Herwig 1996 1997 x x x x x x x x
De tuin Hoogvelt 2003 1997 x x x x x x

B i j l a g e  1 .  T u i n s t i j l e n



Jaargang en Nummer mei‐55 nov. 1955 apr. 1956 mei‐56 aug. 1957 Okt. 1957 Mrt. 1958 sept. 1958 Jul. 1959 okt. 1959 Totaal
Border‐gazontuin 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
Moerastuin 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Heemtuin 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Heidetuin 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Rotstuin 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 6
Rozentuin 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4
Totaal 1 0 0 4 4 2 2 4 3 3 23
Jaargang en Nummer nr. 9 196nr. 10 1960nr. 1 1961 nr. 2 196nr. 4 1961 nr. 5 1961 nr. 8 1961 nr. 5 1962 nr. 9 1962nr. 7 1963 Totaal
Border‐gazontuin 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 9
Moerastuin 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 5
Heemtuin 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Rotstuin 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 6
Rozentuin 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 7
Totaal 3 3 3 1 4 3 6 1 4 3 31
Jaargang en Nummer nr. 1 196nr. 2 1965 nr. 5 1965 nr. 6 196nr. 4 1966 nr. 7 1966 nr 6 1967 nr. 5 1968 nr. 6 1968nr. 3 1969 Totaal
Border‐gazontuin 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
Moerastuin 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5
Heemtuin 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Heidetuin 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6
Rotstuin 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 8
Rozentuin 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 9
Totaal 4 5 5 2 3 2 5 6 4 4 40
Jaargang en Nummer nr. 7 197nr. 8 1970 nr. 3 1971 nr. 4 197nr. 9 1972 nr. 5 1973 nr. 6 1973 nr. 5 1974 nr. 9 1974nr. 5 1975 Totaal
Border‐gazontuin 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Moerastuin 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 8
Heemtuin 0 3 2 1 0 3 2 1 2 2 16
Heidetuin 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Rotstuin 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 6
Rozentuin 0 1 2 3 2 2 0 2 0 0 12
Totaal 3 6 7 6 6 6 6 5 2 3 50
Jaargang en Nummer nr. 3 197nr. 6 1976 nr. 2 1977 nr. 5 197nr. 7 1977 nr. 9 1977 nr. 3 1978 nr. 7 1978 nr. 1 1979nr. 8 1979 Totaal
Border‐gazontuin 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 5
Moerastuin 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Heemtuin 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 7
Heidetuin 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 8
Rotstuin 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 5
Rozentuin 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8
Totaal 3 2 2 4 8 1 4 5 3 5 37
Jaargang en Nummer nr. 3 198nr. 8 1980 nr. 7 1981 nr. 1 198nr. 4 1982 nr. 6 1982 nr. 1 1983 nr. 3 1983 nr. 6 1983nr. 8 1983 Totaal
Border‐gazontuin 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
Moerastuin 2 1 2 1 2 3 2 2 3 0 18
Heemtuin 0 1 3 1 2 2 0 1 2 2 14
Heidetuin 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 10
Rotstuin 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 8
Rozentuin 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5
Totaal 5 7 8 3 9 6 5 5 7 5 60
Jaargang en Nummer nr. 3 198nr. 6 1985 nr. 7 1985 nr 6. 198nr. 10 1986nr. 1 1988 nr. 2 1988 nr. 8 1988 nr. 2 1989nr. 7 1989 Totaal
Border‐gazontuin 2 2 1 1 0 0 1 2 2 3 14
Moerastuin 0 2 1 3 1 0 0 0 2 1 10
Heemtuin 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6
Heidetuin 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Rotstuin 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5
Rozentuin 2 0 0 4 0 0 1 1 0 0 8
Totaal 7 4 3 9 3 3 3 4 4 6 46
Jaargang en Nummer nr. 4 199nr. 5 1990 nr. 6 1990 nr. 8 199nr. 3 1991 nr. 7 1991 nr. 5 1992 nr. 7 1992 nr. 8 1993nr. 6 1994 Totaal
Border‐gazontuin 2 0 1 2 2 2 2 1 2 2 16
Moerastuin 2 2 1 1 1 3 2 0 1 2 15
Heemtuin 1 2 1 0 0 0 1 3 0 2 10
Heidetuin 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Rotstuin 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 7
Rozentuin 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Totaal 6 8 3 6 4 5 5 5 4 7 53
Jaargang en Nummer nr. 1 199nr. 7 1995 nr. 7 1996 nr. 2 199nr. 8 1997 nr. 9 1997 nr. 2 1999 nr. 4 1999 nr. 8 1999nr. 10 1999Totaal
Border‐gazontuin 1 2 0 1 2 0 2 4 4 2 18
Moerastuin 0 1 2 0 0 1 2 4 1 1 12
Heemtuin 0 2 1 0 1 2 1 2 0 0 9
Heidetuin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Rotstuin 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6
Rozentuin 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
Totaal 3 5 5 4 4 4 6 10 6 4 51
Jaargang en Nummer nr. 9 200nr. 2 2002 nr. 4 2002 nr. 5 200nr. 7 2002 nr. 4 2003 nr. 5 2003 nr. 2 2004 nr. 6 2004nr. 10 2004Totaal
Border‐gazontuin 3 0 3 2 3 3 3 2 5 2 26
Moerastuin 2 2 4 4 2 2 4 3 4 2 29

B i j l a g e  3 .  I n v e n ta r i s at i e  p o p u l a r i t e i t



Heemtuin 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotstuin 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7
Rozentuin 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 7
Totaal 8 3 9 8 6 6 11 6 12 5 74
Jaargang en Nummer nr. 3 200nr. 4 2005 nr. 5 2005 nr. 2 200nr. 7 2006 nr. 5 2007 nr. 10 2007nr. 2 2008 nr. 6 2008nr. 7 2008 Totaal
Border‐gazontuin 1 3 3 2 3 2 2 2 2 4 24
Moerastuin 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 16
Heemtuin 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotstuin 1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 9
Rozentuin 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Totaal 3 10 7 5 4 4 3 8 4 6 57
Jaargang en Nummer nr. 1 20 nr. 5 2010 nr. 3 2012 nr. 7 20 nr. 3 2013 nr. 4 2013 nr. 10 2013nr. 4 2014 nr. 9 2014nr. 10 2014Totaal
Border‐gazontuin 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 20
Moerastuin 1 2 3 0 1 3 0 2 1 2 15
Heemtuin 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotstuin 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
Rozentuin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Totaal 4 5 6 5 4 7 2 6 2 7 48
Jaargang en Nummer nr. 2 20 nr. 9 2015 nr. 1 2016 nr. 2 20 nr. 7 2016 nr. 10 2016nr. 7 2017 nr. 2 2018 nr. 2 2019nr. 7 2019 Totaal
Border‐gazontuin 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 19
Moerastuin 0 1 1 2 2 0 2 1 1 2 12
Heemtuin 0 1 2 1 1 2 1 0 3 2 13
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotstuin 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Rozentuin 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Totaal 3 4 5 7 6 5 7 2 5 6 50
Jaargang en Nummer nr. 4 202nr. 6 2020 nr. 1 2021 nr. 3 202nr. 6 2021 nr. 10 2021Totaal Eindtotaal
Border‐gazontuin 1 1 3 2 1 3 11 187
Moerastuin 1 0 2 0 2 1 6 158
Heemtuin 1 0 3 0 2 3 9 110
Heidetuin 0 0 0 0 0 0 0 36
Rotstuin 0 1 0 0 0 0 1 81
Rozentuin 0 0 1 0 2 0 3 78
Totaal 3 2 9 2 7 7 30 650



T u i n i e r e n  i n  s t i j l  -  L o e k a  va n  d e r  E i j k


	_Hlk114146137
	_Hlk113974148
	_Hlk114043650
	1.	Inleiding
	1.1.	Aanleiding 
	1.2.	Stand van onderzoek
	1.3.	Theoretisch kader
	1.4.	Onderzoeksmethode
	1.5.	Het bronmateriaal van de amateur





	2.	De ontworpen tuin
	2.1.	De tuin in de stad
	2.2.	The vernacular garden
	2.3.	Tuinieren in tuinstijl
	2.4.	Conclusie

	3.	De Nederlandse tuinstijlen
	3.1.	Selectiemethode
	3.2.	Border-gazon tuin
	3.3.	Rozentuin
	3.4.	Heemtuin
	3.5.	Rotstuin
	3.6.	Heidetuin
	3.7.	Moerastuin


	4.	De populariteit van de tuinstijlen
	4.1.	Groei & Bloei
	4.2.	Methode
	4.3.	Populariteit tuinstijlen door de jaren heen
	4.4.	Ontwikkelingen per tuinstijl
	4.5.	Conclusie





	5.	De naoorlogse ontwikkelingen
	5.1.	Diversiteit
	5.2.	Border-gazontuin
	5.3.	Rozentuin
	5.4.	Heemtuin
	5.5.	Rotstuin
	5.6.	Heidetuin
	5.7.	Moerastuin



	6.	Conclusie en discussie
	6.1.	Conclusie
	6.2.	Discussie en aanbevelingen


	7.	Bibliografie
	7.1.	Literatuur
	7.2.	publieksboeken
	7.3.	Tijdschriften en krantenartikelen
	7.4.	Overheidspublicaties
	7.5.	Websites en webpagina’s 
	7.6.	Film en televisieprogramma’s







