
Als iemand weet wat Nederland op tuingebied te bieden heeft,  
is het biologe en botanisch tekenaar Janneke Brinkman-Salentijn. 
Speciaal voor Margriet koos zij haar favoriete tien tuinen uit.
Nederland heeft veel bijzondere tuinen met de 
meest fantastische kleurenpracht en vormenrijk-
dom. Dankzij de gastvrijheid van hun eigenaren 
kunnen wij die op de mooiste momenten bezoeken. 
De afgelopen jaren kon ik veel van mijn favoriete 
tuinen bekijken, tijdens vakanties of in een week-
end. Ik combineerde de bezoeken vaak met een 
paar dagen fietsen met man en kinderen.
Veel kasteeltuinen bevinden zich in het oosten van 
ons land. Eeuwenoude tuinen waar met liefde, zorg, 
enthousiasme en vooral hard werken de bloemen 
en planten, bomen en struiken in stand worden ge-
houden. Gelukkig zijn er meestal ook vasteplanten-
borders, rosaria, geschoren hagen, vijvers en 
fonteinen. 

Immers, de taxus- en buxushagen moeten worden 
gesnoeid, zaailingen uitgepoot, rozen gekopt en on-
kruid gewied. En de kuipplanten moeten op de juiste 
tijd de oranjerie in en uit. Lucebert schreef: ‘Alles 
van waarde is weerloos’. Inderdaad, als het onder-
houd aan deze prachtige tuinen stopt, is de boel al na 
een jaar vergane glorie.
Op Middachten, Paleis Het Loo en Arcen mocht ik 
exposeren. De combinatie van botanische tekenin-
gen en deze heerlijke tuinen was uniek. Op Weldam 
zijn we jaren geleden geweest bij Graaf van Solms. 
Onze kinderen hebben toen geprobeerd in het dool-
hof de weg terug te vinden. Dat was nog eens span-
nend! Kasteel Twickel is ook zo’n juweeltje. De 
laatste adellijke bewoonster overleed in 1975, kin-
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Kasteel Middachten. Janneke doet graag inspiratie op in de tuinen van Kasteel Middachten.

Rhododendrons.

‘De Meconopsis, een soort klaproos met een beeldschone  
                     hemelsblauwe kleur, wat zou ik die graag eens schilderen’

Ik moet vaak denken aan een uitspraak van de vrij-
gevochten schrijfster en tuinarchitecte Vita 
Sackville-West van de beroemde Engelse tuin 
Sissinghurst. Zij zei: “Tuinieren is uitproberen. Zet 
de ene soort naast de andere en kijk maar hoe het 
gaat.” Zo drukt iedere bewoner zijn of haar stempel 
op de tuin door de eigentijdse ontwikkelingen te 
volgen, maar met respect voor wat er al eeuwen 
was. En wij mogen dan weer door al dat moois  
wandelen, genieten en ons laten inspireren, hopen-
de dat er stichtingen en vrijwilligers blijven om te 
helpen de tuin voor het nageslacht te bewaren. 

derloos. Gelukkig bracht zij Twickel onder in een 
stichting die de toekomst van dit paradijsje veilig-
stelt. De laatste keer dat ik op De Wiersse was, 
bloeide de Meconop sis, een soort klaproos met een 
beeldschone hemelsblauwe kleur. Wat zou ik die 
graag eens schilderen, net als de bordeauxrode pioen 
die we er zagen. Mijn stadstuintje is helaas te klein 
voor zo veel bloemenweelde. Gelukkig zijn deze tui-
nen er om te bewonderen en inspiratie op te doen. 
Alleen maar ervan genieten en er tot rust komen kan 
trouwens ook. Daar dromen we toch allemaal wel-
eens van: het werk wordt voor ons gedaan…  ▶

10

10 | 11  97



2
51

Landgoed kasteel Weldam
De tuin rond het kasteel is voor publiek toe-
gankelijk, er is een doolhof met in het midden 
een uitkijktoren van waaruit je uitzicht hebt 

over de hele tuin. Er is ook een bomenroute rond het 
kasteel. Via de VVV zijn wandel- en fietsroutes in de 
prachtige bosrijke omgeving beschikbaar. Het kasteel is 
niet toegankelijk. 
Openingstijden: werkdagen van 9.00 - 16.30 uur. Toegang:  
€ 2,50 p.p., kinderen tot 12 jaar € 0,50.
Meer info: www.weldam.nl. Locatie: tussen Goor en 
Diepenheim (N824) in de gemeente Hof van Twente (Gld.).

Kasteel Twickel
Bij het Twentse stadje Delden ligt dit land-
goedkasteel midden in een afwisselend land-
schap van bossen, heidevelden en akkers.  
Het park en de tuinen zijn door verschillende generaties 
bewoners aangelegd. Er zijn onder meer een formele 
tuin, een rots- en moestuin. De tuinen zijn op speciale 
dagen open en het landgoed is voor een groot deel voor 
wandelaars opengesteld. Het kasteel is niet toegankelijk. 
Openingstijden landgoedwinkel: nov. t/m apr. van wo t/m 
za van 11.00 - 17.00 uur, van mei t/m okt. van di t/m za van 
11.00 - 17.00 uur. Meer info: www.twickel.nl. Adres: 
Twickelerlaan 7, Ambt Delden.

Kasteel Groot Buggenum
Het kasteel is omgeven door verschillende tuinka-
mers, met daarin onder andere een kruidentuin, 
Engelse tuin, binnentuin en een vijvertuin. Het 

kasteel en de tuinen zijn alleen te bezoeken o.l.v. een gids. 
Toegang: € 5, kinderen 12 t/m 16 jaar € 2,50, kinderen  
t/m 11 jaar gratis. Meer info of afspraken: 0475 – 45 28 35 of  
www.kasteelgrootbuggenum.nl. Adres: Loorderstraat 3, 
Grathum (tussen Eindhoven en Maastricht).

Kasteel Middachten
In de rozentuin van dit kasteel staan prachtige 
oude rozen, ook is er een kruidentuin en een 
mooie vasteplantenborder. 

Tuin open van 15 mei t/m 15 sept van 10.30 - 16.30 uur. 
Toegang: € 5, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Elke zondag een 
rondleiding om 14.00 uur. Openingstijden kasteel: 3, 10, 17 en 
31 juli 2011 van 13.00 - 16.00 uur. Toegang: € 8, kinderen t/m 
12 jaar € 4 (dit is inclusief de tuin). Info: www.middachten.nl of 
026 – 495 49 98. Adres: Landgoed Middachten 3, De Steeg.

Kasteeltuinen Arcen
Leuk om inspiratie op te doen, want hier zijn 
allerlei tuinen te zien, zoals een rosarium, 
Italiaanse tuin, rotstuin en een bamboebos. 
In het kasteel worden wisselende exposities gehouden. 
Openingstijden: mei t/m sept., 9.30 - 18.00 uur.  
Toegang: € 17, 65+ € 14,50, kinderen 3 t/m 11 jaar € 12,50. 
Meer info: www.kasteeltuinen.nl of 077 – 473 60 20.  
Adres: Lingforterweg 26, Arcen (Noord-Limburg).

Janneke: "Pioenrozen zijn 
heerlijk om te schilderen."

Leifruit. 

 Sinaasappelboompjes.

Papaver en irissen. 

Clematis.

De orangerie bij kasteel Middachten, waar de kuipplanten overwinteren 
en waar Janneke haar botanische tekeningen exposeerde.
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‘Bij Paleis Het Loo staat de hoogst  
         spuitende fontein van Europa,  
    dertien meter hoog’ 

Paleis Het Loo
Achter het paleis liggen ommuurde tuinen met  
daarachter het paleispark. Kenmerkend voor deze 
zeventiende-eeuwse formele tuin is de strakke 

symmetrie. Aan de zijkant van het paleis zijn de privétui-
nen van Willem III en Mary II. In laatstgenoemde staat tus-
sen mei en oktober een collectie eeuwenoude citrusbomen 
in kuipen. Achter in de boventuin staat de hoogst spuiten-
de fontein van Europa, dertien meter hoog. Het is een tuin 
voor alle seizoenen met wisselende beplanting.  
Openingstijden: di t/m zo 10.00 - 17.00 uur. Toegang paleis-
park en museum: € 12,50, kinderen 6 t/m 17 jaar € 4.  
Meer info: www.paleishetloo.nl of  055 – 577 24 00. Adres: 
Koninklijk Park 1, Apeldoorn.

Huis Bingerden
Dit is een van de oudste bewaard geble-
ven buitenplaatsen in ons land, onder 
hoede van dezelfde familie sinds 1660. 
Het acht  tiende-eeuwse landschapspark, de tuinen en de 
moestuin genieten internationale bekendheid.  Op 17, 18 
en 19 juni 2011 worden hier jaarlijks de internationale 
kwekerijdagen gehouden tussen 10.00 en 18.00 uur. Dit 
jaar is het thema ‘Klimplanten en groenbedekkers’. Er 
zijn gespecialiseerde kwekers aanwezig bij wie u planten 
kunt kopen en informatie inwinnen. De tuinen zijn bui-
ten de kwekerijdagen niet toegankelijk voor publiek. 
Toegang: € 12, kinderen tot 10 jaar gratis. Meer info: www.
bingerden.com of 0313 - 48 28 24. Adres: Bingerdenseweg 
21, Angerlo (Gld.).

Landgoed De Wiersse
Buitenplaats De Wierse is een historisch 
landgoed waarvan de tuinen door een 
landschapspark worden omringd. 

Rondom het landhuis liggen een rozentuin, een moes-
tuin en een ‘verdiepte’ tuin  met borders en pergola die 
door de seizoenen steeds wisselt van kleur. Ook is er een 
‘wilde tuin’ met een beek en vijvers, hooiland en bos, 
heemplanten en varens, bruggen, fonteinen en beelden. 
Steeds is er weer een verrassing te zien. 
Toegang: € 6,50, kinderen tot 9 jaar gratis. Open dagen 
2011: 28 en 29 mei, 2 juni, 17, 24, 25 juli, 23 oktober van 
10.00 - 17.00 uur. Tijdens de open dagen zijn er planten te 
koop en worden lichte maaltijden geserveerd. 
Tuinrondleidingen van april t/m september: elke eerste za 
van de maand en elke do om 10.30 uur. Extra rondleidingen 
op 2 en 13 juni 2011 om 10.30 uur en 14.30 uur. Toegang: 
€ 7,50. Meer info: www.dewiersse.nl of 0573 – 45 14 09. 
Adres: Wiersserallee 9, Vorden. Ingang bij hectometerpaal 
16,7, aan de N319 tussen Vorden en Ruurlo. 

Grachtentuinen in Amsterdam
Elk jaar organiseren de Amsterdamse 
Grachten musea ‘Open Tuinen Dagen’. 
Ongeveer dertig grachtentuinen zijn dan 
voor publiek toegankelijk. De tuinen liggen op loopaf-
stand van elkaar. Dit jaar is het thema ‘Kleur in de 
grachtentuin’. 
Openingstijden: 17, 18 en 19 juni van 10.00 - 17.00 uur. Koop 
een passe-partout voor € 15 bij één van de startadressen, 
bijv. Museum van Loon, Keizersgracht 672, hiermee kunt u 
gedurende deze drie dagen alle tuinen éénmaal bezoeken. 
Meer info: www.opentuinendagen.nl

Landgoed Clingendael
Op dit landgoed ligt de beroemde Japanse 
tuin. Hier zijn prachtige zeldzame bomen 
en planten te zien. De tuin is erg kwetsbaar. 
Om die reden is deze slechts zes weken in het jaar geopend. 
Openingstijden: dagelijks van 30 april t/m 30 juni van 9.00 - 
20.00 uur. Adres: Hoofdingang aan de Wassenaarseweg,  
Den Haag. Ook ingang aan de Van Alkemadelaan.

Blauwe papaver (Meconopsis 
betonicifolia).

Sierui (Allium).

Janneke: "Heerlijk even in de schaduw van het 
theehuis zitten en aantekeningen maken."

 Witteregen (Wisteria).

Landgoed De Wiersse. Terracotta cloche in de moestuin.

Prachtige scharlakenrode pioenroos.

TIP: informeer voor u op pad gaat of data 
en/of openingstijden niet zijn veranderd.
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