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1	De prestigieuze tuinen bij hun paleizen en jachtverblijven (en daarmee ook het
tuinpersoneel dat deze tuinen aanlegde en in stand hield) droegen in belangrijke mate bij aan de sociale positie en vorstelijke uitstraling van de prinse(sse)n
van Oranje.
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2	Voor zeventiende-eeuwse tuineigenaren was het nutsgedeelte van de tuin minstens even belangrijk als de siertuin. Het nutsdeel van de tuin dient derhalve
meegenomen te worden in tuinhistorisch onderzoek (dit proefschrift).
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3	De internationale uitwisseling van horticulturele kennis en innovaties in de zeventiende en begin achttiende eeuw is voor een belangrijk deel toe te schrijven
aan hoveniers (dit proefschrift).
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4	De (kennis en ervaring van) meesterhoveniers van toen en tuinbazen van nu
verdienen zowel bij tuinhistorisch onderzoek als bij hedendaags beheer van
groen erfgoed (meer) erkenning en waardering.
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5	Voor het toekomstig beheer en behoud van groen erfgoed is het noodzakelijk
dat reguliere groenopleidingen aandacht besteden aan het beheer van historisch
groen en aan de specifieke vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
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6	Gezien de huidige druk op het klimaat dient het verharden van een tuin als een
ernstige overtreding gezien te worden. Een dergelijke overtreding dient passend bestraft te worden met een combinatie van een leerstraf (‘hoe onderhoud
ik mijn tuin klimaatvriendelijk?’) en een werkstraf (onderhoud van openbaar
groen).
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7	Tony Chocolony in pure vorm is een miskende bron van inspiratie bij het
schrijven van een proefschrift.
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