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Voorwoord

Voor de totstandkoming van 
dit rapport willen wij een aantal 
personen in het bijzonder bedanken. 
Door ons onderzoek zijn wij in contact 
gekomen met Henny Hofman-Kuper. 
Voor de waardevolle informatie willen 
wij haar dan ook in het bijzonder 
noemen en bedanken. Hiernaast 
willen we Maartje der Kinderen en de 
Vrienden van Park Darwin bedanken 
voor het ter beschikking stellen van 
de opdracht en de vriendelijke 
ontvangst bij de presentatieavond. 

Voor de begeleiding van het 
project willen wij Jack Martin 
noemen en bedanken voor de fijne 
begeleidingen.

Herinrichting 
Darwinplantsoen
Vaste plantentuin Henny Hofman-Kuper
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De uitvoering van het 
cultuurhistorische onderzoek heeft 
geleid tot een unieke ontdekking 
van de daadwerkelijke ontwerpster 
van de vaste plantentuin. In eerste 
instantie werd er namelijk vanuit 
gegaan dat Mien Ruys het originele 
beplantingsplan gemaakt heeft, 
maar na een uitgebreid onderzoek 
kwam naar voren dat Henny 
Hofman-Kuper de daadwerkelijke 
ontwerpster is. Deze ontdekking heeft 
ook geleid tot een ontmoeting met 
deze ontwerpster, waardoor we het 
originele ontwerp en beplantingsplan 
tot onze beschikking hebben kunnen 
krijgen. Met dit beplantingsplan kon er 
rekening gehouden worden met het 
oorspronkelijke beplantingsconcept 
en sortiment, zodat de historie van 
de tuin weer tot leven komt in de 
tijdgeest van nu. 

Het originele ontwerp van het park 
is wegens geldgebrek nooit in haar 
complete vorm aangelegd. Hans 
Warnau was een modernist

Het in 1963 aangelegde 
Darwinplantsoen is met haar 
vaste plantentuin een uniek park 
in Amsterdam. Momenteel wordt 
het onderhoud van de vaste 
plantentuin, onder leiding van twee 
tuincoördinatoren, gedaan door 
vrijwilligers van de Vereniging Vrienden 
van Park Darwin. Voor een optimaal 
behoud van deze bijzondere vaste 
plantentuin wenst de Vereniging een 
visie voor de toekomst die de leidraad 
vormt voor de ontwikkeling en het 
onderhoud van de tuin. Aan Green 
Experiment was dan ook de vraag 
om deze visie op te stellen en daarbij 
een cultuurhistorisch onderzoek te 
doen naar het park en de vaste 
plantentuin. Aan de hand van drie 
door ons opgestelde scenario’s 
voor de vaste plantentuin heeft de 
Vereniging de keuze gemaakt voor 
de historische tuin die met het oog op 
een kans op het verkrijgen van een 
monumentale status het originele 
ontwerp van zowel het park als van 
de vaste plantentuin in ere herstelt. 

en had dan ook voor ogen om 
het park rechtlijnig en volgens een 
raster aan te leggen. Echter is deze 
rechtlijnigheid tegenwoordig volledig 
verdwenen door de recente aanleg 
van zaksloten. Door het terugbrengen 
van zijn stijl met een nieuwe invulling 
van de functies die meer uit deze tijd 
zijn, komt het park weer tot zijn recht. 
Door de herbeleving van de historie 
van het Darwinplantsoen worden de 
ontwerpers niet vergeten en zal het 
een mooie aanvulling blijven voor de 
(toekomstige) gebruikers.

Samenvatting
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Het bestuur van de Vereniging 
heeft uiteindelijk gekozen voor het 
scenario waarbij de historie van het 
Darwinplantsoen weer tot zijn recht 
komt. Dit scenario sluit aan bij resultaten 
uit de twee historische analyses die 
tijdens het onderzoek uitgevoerd zijn: 
één naar het werk van Hans Warnau 
in de regio Amsterdam en één naar 
de historie van het Darwinplantsoen. 
Bovendien biedt dit scenario de 
meeste kans op het verkrijgen van een 
monumentale status. Aan de hand 
van de inventarisaties en analyses 
is het scenario verder uitgewerkt tot 
een Masterplan en een definitief 
ontwerp. Het Masterplan bevat het 
gehele Darwinplantsoen inclusief de 
vaste plantentuin in grote lijnen. Voor 
de vaste plantentuin is een definitief 
en gedetailleerd ontwerp gemaakt 
in de vorm van een beplantingsplan 
met bijbehorende themakaarten. Tot 
slot zijn er, met het oog op beheer, 
staalkaarten gemaakt waar in woord 
en beeld toelichting gegeven wordt 
voor een optimaal beheer van de 
vaste plantentuin.

In het kader van de minor Stedelijke 
Beplanting aan de Hogeschool 
Van Hall Larenstein in Velp doet 
Green Experiment in opdracht 
van de Vereniging Vrienden Van 
Park Darwin onderzoek naar het 
Darwinplantsoen te Amsterdam. Het 
Darwinplantsoen is in het jaar 1963 
aangelegd naar het ontwerp van 
Hans Warnau. Het beplantingsplan 
voor de vaste plantentuin in het park 
is gemaakt door Henny Hofman-
Kuper. Na het pensioen van de vaste 
tuinman wordt de tuin sinds mei 2017 
onderhouden door de Vereniging 
en haar vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
worden aangestuurd door twee 
tuincoördinatoren, waaronder onze 
opdrachtgever Maartje der Kinderen.

Aan Green Experiment was de 
vraag om onderzoek te doen 
naar het Darwinplantsoen en de 
mogelijkheden om deze zo vorm te 
geven dat de historische waarden op 
een onderhoudsvriendelijke manier  
behouden blijven. Bij dit onderzoek 
over het Darwinplantsoen hoort ook 
een visie op de toekomst. Met behulp 
van deze visie ontstaat een houvast 

waar de Vereniging op voort kan 
bouwen. Aan de hand van deze door 
Green Experiment opgestelde visie 
zijn er eerst drie scenario’s opgesteld. 
Hieruit heeft de Vereniging tijdens 
een informatieavond uiteindelijk één 
scenario gekozen. Bij het opstellen 
van deze drie scenario’s is rekening 
gehouden met de volgende wensen 
en eisen van de opdrachtgever:

1. Onderzoek naar de betekenis 
van de tuin in relatie tot de overige 
werken van Hans Warnau in de stad 
Amsterdam en in hoeverre deze 
behouden zouden moeten blijven of 
juist niet;

2. Behoud van het grondplan van 
hagen en paden;

3. Het creëren van een 
ontmoetingsplek in de tuin, waardoor 
er meer verbinding ontstaat tussen 
Vrienden van de tuin, vrijwilligers en 
bezoekers.

1. Inleiding
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De opbouw van dit rapport is als 
volgt. Hoofstuk 2 geeft een algemene 
introductie op de ligging van het 
Darwinplantsoen. Dit wordt gevolgd 
door het cultuurhistorische onderzoek 
dat ingaat op de betrokken 
ontwerpers (Hans Warnau, Henny 
Hofman-Kuper en Mien Ruys) en 
hun werken. In hoofdstuk 3 wordt 
de inventarisatie van de Vereniging 
Vrienden van Park Darwin en van het 
gebied beschreven. De algemene 
analyse van het Darwinplantsoen en 
haar omgeving wordt in hoofdstuk 
4 behandeld. Aan de hand van de 
conclusies uit deze analyses geeft 
hoofdstuk 5 de visie weer van het 
Darwinplantsoen die ingaat op het 
gekozen historische scenario. In 
hoofdstuk 6 wordt uiteindelijk het 
Masterplan en het definitieve ontwerp 
geïllustreerd en toegelicht.



10



11Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

In dit hoofdstuk is onderzoek 
gedaan naar personen die 
bijgedragen hebben aan het 
oorspronkelijke ontwerp dat 
in 1954 is bedacht. Hierbij zal 
de uniciteit van het park  in 
Amsterdam onder de loep 
genomen worden

2. Cultuurhistorisch onderzoek
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2.1 Ligging plangebied

Esri Nederland & Community Maps Contributors0 140 280 420 56070
Meters±

Het Darwinplantsoen

Afb. 1: Kaart locatie plangebied Darwinplantsoen.

Het Darwinplantsoen is gelegen 
in Amsterdam in het stadsdeel 
Watergraafsmeer. Het plantsoen 
is gelegen naast de woonwijk 
Jeruzalem. 
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Afb. 3: Luchtfoto Darwinplantsoen. (Google 
Maps)

Afb. 4: Bosje van Populieren en Kastanjes

Afb. 2: Orgineel ontwerp Darwinplantsoen 
getekend door Hans Warnau 1952

Algemene aanleg historie

Het Darwinplantsoen is een klein 
plantsoen dat gelegen is aan de 
gelijknamige weg. Het ontwerp is 
gerealiseerd in de periode van 1952 
tot 1963. Het plantsoen is 500 meter 
lang, ongeveer 100 meter breed en 
ontworpen door de bekende tuin- en 
landschapsarchitect Hans Warnau. 

Hans Warnau heeft het park voor 
het eerst ontworpen in het jaar 1952 
vlak na de bouw van de woonwijk 
Jeruzalem. In de jaren die hierop 
volgden hebben er nog verschillende 
revisies plaatsgevonden.

In het ontwerp van Hans Warnau 
heeft het park een strakke en 
rechtlijnige inrichting gekregen. 
Hierbij is het plantsoen opgedeeld in 
vier verschillende ruimtes en/of zones. 
Dit resulteerde in een ontwerp dat 
voor alle doelgroepen aantrekkelijk 
zou zijn. Men zou dus met het hele 
gezin het park kunnen bezoeken, 
waarbij er voor elke leeftijd een extra 
aantrekkelijk deelgebied zou zijn. 

Compartimenten

De verschillende compartimenten 
bestaan van oost naar west uit een 
rosarium, een speelweide, een vaste 
plantentuin met taxushagen en een 
verhard bomenplein met zandbak en 
speelvijver. Deze speelvijver is nooit 
aangelegd. De vaste plantentuin en 
het rosarium liggen op het niveau 
van de woonwijk en de overige delen  
van het park liggen één meter lager. 
Door dit hoogteverschil krijg je een 
connectie tussen de rosarium en de 
vaste plantentuin. Tevens ontstaat er 
een contrast tussen het grootschalige 
en de verfijning. 

In de algemene indeling van het 
plantsoen is veel gebruik gemaakt 
van soorten uit de “boerentuinen” en 
cultivars die natuurlijk ogen. Hierbij 
is gebruik gemaakt van struiken 
en kleine sierbomen, welke nu nog 
duidelijk waarneembaar zijn.

De inrichting van het plantsoen geeft 
de mogelijkheid tot verbinding met de 
omliggende straten zoals de Kruislaan, 
de Maxwellstraat en de Hugo de 
Vrieslaan. 
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Afb. 5: Kaart 1900, www.topotijdreis.nl

Afb. 6: Kaart 1910-1950, www.topotijdreis.nl

Afb. 7: Kaart 1950-1960, www.topotijdreis.nl

Aan de zijde van de Gooiseweg 
zorgt een dubbele bomenlaan voor 
begrenzing van het park en een 
verbinding tussen het noordelijk 
gelegen Park Frankendael en de 
zuidelijk gelegen begraafplaats. 
Hierbij was het ideaalbeeld dat deze 
drie verschijningen een samenhang 
zouden vormen.

De vaste plantentuin

Volgens het ontwerp van Hans 
Warnau moest een vaste plantentuin 
aangelegd worden in het midden 
van het plantsoen. Hans Warnau staat 
echter bekend als heesterspecialist 
en is minder ervaren op het gebied 
van vaste planten. 

Dit deed vermoeden dat Mien Ruys 
betrokken is geweest bij de aanleg 
van de vaste plantentuin. Dit omdat 
Mien Ruys de binnentuinen heeft 
ontworpen in de wijk Jeruzalem. 
Deze tuinen hebben dan ook een 
monumentale status verkregen. 
Door nader onderzoek is echter naar 
voren gekomen dat Henny Hofman-
Kuper betrokken geweest is bij de 

vaste plantentuin. 

Tand des tijds

Bij de aanleg van het park is 
afgeweken van de ontwerptekening. 
In het originele plan is er bijvoorbeeld 
een speelweide bedacht. In het 
uiteindelijke plan zijn er solitaire bomen 
toegevoegd, zoals op afbeelding 4 
op de vorige pagina is weergegeven. 
Op deze afbeelding zie je Populus 
en Aesculus x hippocastanum 
‘Baumannii’.
 
Aan de oostzijde van het park zou het 
verharde bomenplein met zandbak 
en speelvijver komen. Uiteindelijk 
zijn de zandbak en speelvijver niet 
uitgevoerd. Het bomenplein is er 
uiteindelijk anders uit komen te zien. 
In plaats van een rechthoekig raster 
van bomen is er in het uitgevoerde 
plan op een speelse wijze bomen 
aangeplant. Hierbij staan de solitaire 
bomen aan de randen en ontstaat er 
een open ruimte in het midden. 
Sinds de aanleg van het park 
hebben er verschillende wijzigingen 
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Afb. 8: Kaart 1960, www.topotijdreis.nl

Afb. 9: Kaart 1968, www.topotijdreis.nl

Afb. 10: Kaart nu, www.topotijdreis.nl

plaatsgevonden. De grootste 
verandering was het inpassen van 
wadi’s en een heuvel ter verbetering 
van de waterhuishouding in het 
plantsoen. 

De heuvels zijn ingericht met vaste 
planten, heesters en bomen. Ondanks 
alle veranderingen is de structuur 
van het park altijd goed bewaard 
gebleven. Het onderhoud in het 
park is helaas achter komen te lopen 
met als gevolg verwildering van de 
bestaande structuur.

De wijk Jeruzalem

Tuindorp Jeruzalem is een wijk in de 
Amsterdamse Watergraafsmeer. 
De wijk wordt begrensd door de 
Middenweg, de Kruislaan, de 
Gooiseweg en de Hugo de Vrieslaan.
De woningen in de wijk zijn gebouwd 
tussen 1950 en 1954. De wijk werd 
gebouwd om de woningnood na 
de oorlog enigszins te verlichten. De 
kleine duplexwoningen waren als 
tijdelijke maatregel bedoeld. Echter 
hebben plannen voor renovaties 
van de wijk tot niets geleid. Dit door 

de economische ontwikkelingen, 
maar ook door verzet van de 
buurtbewoners. 

De wijk heeft sinds 2010 de 
status van rijksmonument. Dit 
door de architectonische   en   
stedenbouwkundige waarde, maar 
ook door het openbaar groen in de 
wijk. Dit is ontworpen door Mien Ruys. 
(nl.wikipedia.org)

Kaarten tijdreis

De naoorlogse wijk Jeruzalem is pas 
op de kaart vanaf 1961 te vinden. 
Op deze kaart is het Darwinplantsoen 
nog niet zichtbaar. Deze komt pas 
voor op de kaarten vanaf 1969. Op 
de huidige topografische kaart is te 
zien dat het ontwerp in grote lijnen 
nog hetzelfde is als toen het park 
aangelegd werd.
(www.topotijdreis.nl)
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Afb. 11: Ontwerp Darwinplantsoen, Tuin- en landschapsarchitect Hans Warnau

Bij het Darwinplantsoen en de 
wijk Jeruzalem zijn, zoals al eerder 
genoemd, drie ontwerpers betrokken 
geweest: Hans Warnau, Mien Ruys 
en Henny Hofman-Kuper. Wie waren 
deze ontwerpers en waar hebben zij 
aan gewerkt? 

De eerste observaties

Het valt op dat de stijl van Henny 
Hofman-Kuper sterk lijkt op de werken 
van Mien Ruys. De stijl is erg herkenbaar 
en verschillende elementen komen 
dan ook bijna direct overeen. Een 
voorbeeld hiervan is de laagsgewijze 
opbouw in de beplanting. Hiermee 
wordt bedoeld dat aan een rand 
van hoog naar laag of andersom 
wordt gewerkt. Dit is dezelfde Engelse 
borderstijl waarmee Mien Ruys 
bekend is geworden. 

Een tweede gelijkenis die opvalt is 
dat het ontwerp van Henny Hofman-
Kuper hoofdzakelijk is gebaseerd op 
bloemkleuren en vormen; iets wat 
Mien Ruys ook vaak heeft toegepast.
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2.3.1 Hans Warnau (1922-1995)

Afb. 12: Portret van Hans Warnau

verwierf hij de functie van assistent-
stedenbouwkundige bij de Afdeling 
Stadsontwikkeling bij de gemeente 
Amsterdam. Hierbij was hij vooral 
betrokken bij het ontwerpen van 
speelterreinen en plantsoenen. 
Eén van deze plantsoenen is het 
Darwinplantsoen. Een ander bekend 
ontwerp van Warnau was de tuin 
achter het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Tegenwoordig bestaat 
dit ontwerp helaas niet meer. De 
rechtlijnige en functionele denk- en 
ontwerpwijze van Hans Warnau werd 
beïnvloed door  Cornelis van Eesteren 
kwam Hans Warnau in contact met de 
ideeën van De Stijl en de rechtlijninge 
en funcitonele denk- en ontwerpwijze.   

In 1954 werd Hans Warnau lid van 
het landschapsarchitectenbureau 
Buys, Meijers en Warnau. De 
samenstelling en naamgeving van 
dit bedrijf is in de loop van de tijd 
een aantal keer veranderd. Bij dit 
bureau werkt Hans Warnau aan 
particiuliere tuinen, maar ook aan 
begraafplaatsen, plantsoenen, 
structuurplannen, recreatiegebieden 
en landschapsplannen bij 

Tweede Wereldoorlog kwam 
van deze plannen niets terecht. 
Warnau bleef in Nederland en 
werd in augustus 1942 aankomend 
assistent-opzichter bij de afdeling 
Plantsoenen en Begraafplaatsen van 
de Gemeentelijke Technische Dienst 
in Rotterdam. Na een half jaar werd 
hij bevorderd tot assistent-opzichter. 
Tijdens de oorlog hield zijn afdeling 
zich voornamelijk bezig met de aanleg 
en het beheer van begraafplaatsen. 
Na de oorlog werd Warnau in militaire 
dienst uitgezonden naar Nederlands-
Indië. Hij kwam hier al snel van terug 
door een ernstige beenwond. 
Hierna ging Warnau in dienst 
van de Commissie Overleg 
Landschapsherstel aan de slag 
met herbeplantingsplannen voor 
boerenerven. Dit onder de supervisie 
van de landschapsarchitect Hein 
Otto. 

Samen met Tineke Roelfsema won 
Warnau een inzending voor de B.N.T.-
prijsvraag voor het Afrikaanderplein 
in Rotterdam. Hierdoor werd Warnau 
gestimuleerd om zich verder te 
ontwikkelen tot tuinarchitect. In 1951 

Hans Warnau

Hans Warnau is geboren op 11 
mei 1922 in Den Haag. Na de 
middelbare school studeerde hij aan 
de Rijkstuinbouwschool in Boskoop. 
Hier volgde hij de studie tropische 
tuinbouw. Het plan was om hierna 
naar het voormalige Nederlands-
Indië te gaan. De reden dat Warnau 
deze studie volgde was dat hij op dat 
moment een ‘Indisch vriendinnetje’ 
had. Door het uitbreken van de 
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6
7

5

1
2

3

1: Darwinplantsoen
2: Gijsbrecht van Aemstelpark
3: Oude algemene begraafplaats  
    Uithoorn
4: Algemene begraafplaats te  
    Hoofddorp
5: Park Frankendael
6: Robert Kochplantsoen
7: Stedelijk museum van Amsterdam

Legenda

Afb. 13: Kaart locaties bekende werken Hans 
Warnau

ruilverkaveling. Hij verliet het bureau 
in 1978. 
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2.3.2 Werken van Hans Warnau

Afb. 14: Develpark gefotografeerd kort na realisatie van het plan

Het Develpark (1960)

Het Develpark is een park in Zwijndrecht 
en is ontworpen door  Hans Warnau in 
1960. Het is ontworpen in stijl van de 
“Modernen”. 

Op de luchtfoto is de structuur 
van het park goed te zien. De 
rechthoekige elementen zijn dan ook 
een belangrijke handtekening van 
Hans Warnau. Deze rechthoekige 
elementen zijn dan ook goed te 
zien op de ontwerptekening. Op 
deze tekening is de verdeling tussen 
bossen en lanen duidelijk zichtbaar.  
Deze vakken die de vlakken van het 
ontwerp vormen, moesten het groene 
hart van de wijk worden.

Echter is in het park in het jonge 
verleden gerenoveerd met als gevolg 
dat er niet veel meer over is van het 
ontwerp zoals deze op de tekening te 
zien is. 

Deze mening wordt ondersteund 
door andere deskundigen binnen 
het vakgebied, waaronder Adriaan 
Geuze, hoogleraar in Wageningen en 
adviseur aan West8 (Wesseling, 2017).
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Afb. 16: Het herziene ontwerp van Bosch-
Slabbers

Afb. 17:  Moderne elementen worden 
toegevoegd

Afb. 15: Het oorspronkelijke ontwerp van het Develpark door Hans Warnau, Tuin- en landschapsarchitect Hans 
Warnau
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Afb.18 Ontwerp dat door Hans Warnau is ingezonden voor de prijsvraag

Afb. 19: Ontwerp dat door de heer Wim Boer is ingezonden voor de prijsvraag en heeft gewonnen

Gijsbrecht van Aemstelpark 
(1959)

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is 
een plantsoen dat aan de noordzijde 
van de wijk Jeruzalem ligt. Het park 
is in dezelfde periode ontworpen en 
gerealiseerd als het Darwinplantsoen. 

Gekeken naar de projecten in het 
rijke oeuvre van Hans Warnau valt 
op dat er veel werd ingeschreven op 
prijsvragen. Via deze weg zou een 
ontwerp ingezonden worden, waarna 
er een winnaar werd gekozen. Dit 
park was zo’n prijsvraag. Samen met 
Wim Boer strijdde Hans Warnau om 
gekozen te worden. Uiteindelijk viel 
de keuze op het ontwerp van Wim 
Boer. Het park werd uiteindelijk dus 
niet gekozen, maar wel kwam zijn 
rechtlijnige stijl hier erg in terug. Om 
die reden is dit ontwerp toegevoegd 
aan dit hoofdstuk.

Wat wel opvallend is, is dat de globale 
zone-indeling van Hans Warnau en 
Wim Boer erg overeenkomen.



23Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

Afb. 20/21: Ontwerp Stedelijk museum, Tuin- en landschapsarchitect Hans Warnau

invulling behouden. De bebossing 
is echter in zijn geheel verdwenen. 
Daarnaast is de ruimte rondom het 
museum opnieuw ingevuld in een 
modernere stijl met veel vaste planten 
en elementen van de barokstijl. 
Hierdoor verdween weer een deel 
van het Amsterdamse oeuvre van 
Hans Warnau.

omsluiten het geheel en zorgen 
voor de ruimtelijke verdeling van het 
terrein. Door de vele verbouwingen 
en meer publieke gebruik van de tuin 
is er helaas weining meer over van 
het orginele ontwerp. Afgezien van 
verschillende bomenrijen is het park 
volledig herzien. 
Hierbij hebben de grasvlakten de 

Stedelijk museum (1952)

In 1952 heeft Hans Warnau zich 
gericht op de tuin van het Stedelijk 
Museum van Amsterdam. De tuin die 
uiteindelijk is aangelegd, vertoont 
alle belangrijke kenmerken van Hans 
Warnau, zoals de rechte lijnen van 
het modernisme. Het plan omvat 
grote grasvelden geflankeerd door 
dikke rijen bomen. Deze bomen 
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2.3.3 Henny Hofman-Kuper

Afb. 22: Portret van Henny Hofman-Kuper

Na haar werkzame jaren bij de 
gemeente Amsterdam is Henny 
vrijwillig opgestapt, omdat zwangere 
vrouwen werden ontslagen. Om een 
ontslag te voorkomen en eervol te 
stoppen heeft ze dit besluit genomen. 
Direct daarna is ze als eerste freelancer 
in Amsterdam begonnen. Ze heeft 
in die jaren projecten voor onder 
andere de gemeente Amsterdam en 
Hans Warnau uitgevoerd.

Na zijn loopbaan bij de gemeente 
Amsterdam is Hans Warnau samen met 
de man van Henny, Johan Hofman, 
een samenwerking aangegaan door 
als eigen buro verder te gaan.  Hier 
eindigt dan ook de professionele 
samenwerking tussen Hans Warnau 
en Henny Hofman-Kuper. 

In tussentijd is Henny bevallen van 
haar inmiddels oudste zoon. Na 
een verhuizing naar Bussum rest 
voorlopig het fulltime moederschap. 
In de tussentijd volgt ze een aantal 
jaren colleges op de Academie van 
Bouwkunst.

stonden een aantal stages op het 
programma. Eén van haar stages 
heeft ze gelopen bij Hans Warnau.
Dit heeft met betrekking op de vaste 
plantentuin onder andere geleid tot 
het beplantingsontwerp van de vaste 
plantentuin in het Darwinplantsoen.

Na haar schoolperiode is ze werkzaam  
geweest bij de gemeente Rotterdam. 
Na een aantal jaren heeft ze de 
overstap gemaakt naar de gemeente 
Amsterdam. In deze periode is ze 
weer in contact gekomen met Hans 
Warnau. Dit heeft er toe geleid 
dat zij het beplantingsplan van de 
vaste plantentuin heeft gemaakt als 
werknemer van de plantsoenendienst.

In de periode dat ze voor de gemeente 
Amsterdam werkte, heeft ze aan 
verschillende ontwerpen kunnen 
werken. Veel van de ontwerpen staan 
in het teken van vaste planten. Dit 
was in Amsterdam, naast rosariums, 
de norm in deze periode. Helaas 
zijn veel van de ontwerpen door de 
jaren heen verdwenen. De oorzaak 
hiervoor was vooral een gebrek aan 
geld.

Henny Hofman-Kuper

Henny Hofman-Kuper, geboren op 
25 juni 1937, is een tuinontwerpster 
die actief was bij de gemeente 
Amsterdam in dezelfde periode dat 
het plan van Hans Warnau werd 
uitgevoerd. 

Hofman-Kuper heeft een opleiding 
gevolgd aan de G.A van Swieten 
Hogere  Tuinbouwschool  in 
Frederiksoord. Tijdens deze opleiding 
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1: Darwinplantsoen

1

Legenda

Afb. 23: Kaart locaties bekende werken Henny 
Hofman-Kuper

In de tussentijd heeft Henny weer een 
baan bij de Z.IJ.P, beter bekend als 
de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Dit 
werd later de gemeente Lelystad. 

Na de periode van Johan Hofman in 
dienst van Hans Warnau is hij vanuit 
huis gaan werken als zelfstandige. Dit 
verliep bijzonder goed, waardoor ook 
Henny Hofman-Kuper thuis is gaan 
werken samen met haar man. Hier 
is ze blijven werken tot het eind van 
haar carrière. 
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2.3.4 Werk van Henny Hofman-Kuper 

Afb. 24: Handgetekend ontwerp van het Darwinplantsoen door Henny Hofman-Kuper

Tekenwerk

Wat betreft het totale Masterplan 
dat door Hans Warnau is opgesteld 
heeft ook Henny Hofman-Kuper 
haar bijdrage geleverd. Ze heeft de 
totale plankaart namelijk ingetekend. 
Onderstaande plattegrond is dan 
ook volledig door haar met de hand 

getekend. Wat direct opvalt aan 
deze plattegrond is dat er in de 
vaste plantentuin al extra details zijn 
ingetekend door Henny Hofman-
Kuper. 

Hier komt de inspiratie voor de vaste 
plantentuin al direct naar voren. 
Er hebben diverse ideeën aan het 

plan ten grondslag gelegen, die zijn 
hier al direct ingetekend. Vanuit dit 
ontwerp zou een aantal jaren later 
doorgetekend worden om de vaste 
plantentuin in te tekenen.



27Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

Afb. 25: Beplantingstekening vaste plantentuin Darwinplantsoen door Henny Hofman-Kuper

Vaste plantentuin

Bovenstaand is een deel van de  
originele plattegrond van de vaste 
plantentuin te zien zoals Henny deze 
bedacht heeft. Wat opvalt is dat er 
in relatief gelijke groepen is gewerkt, 
waarbij gebruik is gemaakt van 
laagsgewijze opbouw. Daarbij zijn  

ook een aantal bomen geplaatst, 
welke echter in de huidige situatie 
niet allemaal meer terug te vinden 
zijn. Ook hier is het totale plan met 
de hand getekend. Dit is ook niet 
meer dan logisch, gekeken naar de 
tekendatum van omstreeks 1963.  
  

De bijbehorende vaklijsten zijn tevens 
nog beschikbaar. Henny Hofman-
Kuper heeft deze exemplaren zelf 
bewaard en gedeeld met ons 
projectteam. Deze documenten 
kunnen we tijdens het proces goed 
gebruiken.
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2.3.5 Mien Ruys (1904-1999)

Afb. 26: Portret van Mien Ruys

gevormd door het maatschappelijke 
aanzien van haar familie en het 
succes van de door haar vader 
grootgemaakte Kwekerij Moerheim. 

De opleiding van Mien Ruys bestond uit 
twee jaar Fransche School (1916-1918; 
vergelijkbaar met de latere mulo) en 
de Christelijke Meisjesschool in Arnhem 
(1918-1921). Vervolgens bezocht ze 
de Luitgarde School (1920-1922), 
een kostschool voor meisjes waar ze 
haar talen leerde en belangstelling 
kreeg voor literatuur. Hierna keerde 
ze terug naar Dedemsvaart waar 
ze als tekenaar op de afdeling 
tuinarchitectuur ging werken. Voor 
de zaak van haar vader werkte zij ook 
ontwerpen op, richtte ze inzendingen 
op bloemententoonstellingen in 
en hielp ze mee bij de aanleg van 
borders. Ze wilde zelf ook graag 
tuinarchitect worden en om die 
reden stuurde haar vader haar in 
1928 op stage naar R. Wallace & Co 
Landscape and Garden Architects 
in Tunbridge Wells (Kent). Hier leerde 
zij mensen kennen die van invloed 
zijn geweest op haar latere werk. 
Een jaar later vertrok ze naar Berlijn-

Mien Ruys

Mien Ruys werd op 12 april 1904 
geboren in Dedemsvaart en was een 
bekende Nederlandse tuinarchitect. 
De basis van haar carrière werd 

Dahlem in Duitsland om een semester 
Gartenkunst te studeren, waar ze 
meer interesse kreeg in architectuur. 
Om die reden volgde ze een semester 
lang colleges bouwkunde aan de 
Technische Hogeschool in Delft 
(1931-1932). Tijdens deze studie werd 
ze tevens hoofd van de afdeling 
tuinarchitectuur van de Moerheim-
kwekerij.

Het werk van Mien bestond 
voornamelijk uit het ontwerpen van 
privétuinen en het inrichten van 
het openbaar groen als onderdeel 
van de ruimtelijke ordening en 
architectonische omgeving. Ze was 
altijd van mening dat de beplanting 
aangepast moest worden aan de 
bodem ter plaatse en niet andersom. 
Typerend voor haar ontwerpen was 
altijd de functionalistische helderheid: 
rechtlijnigheid en vierkanten, waarbij 
rechtlijnigheid deels verborgen wordt 
door de beplanting. In de jaren ’70 
werden haar favoriete elementen 
steeds vaker in tuinen toegepast, 
zoals grindtegels en bielzen. Aan dit 
laatste element heeft ze haar bijnaam 
‘Bielzen Mien’ te danken. 
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1: Wijk Jeruzalem
2: Parkje KNSM-eiland (Surinamekade)
3: Andreasziekenhuis
4: Muzenhof 
5: GAK-gebouw
6: Binnentuin Turmac
7: ABN Amro

23 4

7
1

6

5

Legenda

Afb. 27: Kaart locaties bekende werken Mien Ruys



30

2.3.6 Werken van Mien Ruys - Jeruzalem

Afb. 28: Bomenstructuurplan van de wijk Jerusalem

Afb. 29: Een iets verwilderd Mien Ruys plantsoen Afb. 30: De algehele Mien-Ruys stijl is terug te zien

Groen in de wijk

Op de grote afbeelding is het 
bomenstructuurplan van Jeruzalem 
te zien. Hierop zijn alle soorten bomen 
die in de wijk gebruikt zijn terug te 
vinden. Het valt direct op dat de 
kleinere bomen in de plantsoenen 
grijs gekleurd zijn, wat betekent 
dat de soort onbekend is. Het zijn 
namelijk soorten die gekozen zijn 
door Mien Ruys. Dit is te herkennen in 
de gebruikte stijl, de  opbouw en de 
soortkeuze. 

Tijdens een terreinbezoek is het echter 
wel opgevallen dat de plantsoenen 
langzamerhand de strakke vormen 
hebben verloren. Diverse vakken zijn 
bijvoorbeeld vervangen door nieuwe 
soorten en bepaalde planten zijn 
weggeconcurreerd. 
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Afb. 31: Hoofdgroenstructuurplan binnen de wijk Jerusalem

Afb. 34: Binnenhof type 1

Afb. 35: Binnenhof type 2

Afb. 36: Binnenhof type 3

Afb. 37: Binnenhof type 4Afb.32/33: Verschijningen van de groenstructuur die nu nog terug te 
vinden zijn

Groenstructuur

Binnen de wijk Jeruzalem, die 
inmiddels de monumentale status 
heeft behaald, is een duidelijk 
groenstructuurplan aanwezig. 
Dit concept is de basis van alle 
groenelementen binnen de wijk, 
inclusief de plantsoenen die zijn 
ontworpen door Mien Ruys. 

Op de grote afbeelding is te zien hoe 
het hoofdgroenstructuurplan vorm is 
gegeven. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat vanuit het midden 
van de wijk in vier richtingen een 
groene strook, in welke vorm dan 
ook, gecreeërd dient te worden. 
Op de afbeeldingen onder het 
hoofdgroenstructuurplan is te zien 
dat de keuze in de wijk onder andere 
is gevallen op boomstructuren  en 
lagere beplantingen aan de zijdes 
van de verharding. 

Er zijn in de wijk zelfs ontwerpen 
gemaakt voor de binnenhoven die 
onderdeel zijn van het totaalplan. Hier 
hebben we als projectgroep in eerste 
instantie nog niet mee te maken. 
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2.3.7 Mien Ruys - herkend en erkend

Afb. 38: Een ontwerp van Mien Ruys, uitgevoerd in 
de binnentuin van de Turmac.

Afb. 40: Een deel van het buitenterrein bij het GAK 
gebouw te Amsterdam

Afb. 41: Een deel van de ontworpen fabriekstuin 
bij weverij de Ploeg in opdracht van Gerrit 
Rietveld

Afb. 39: Eén van de plantsoenen in de wijk 
Frankendael te Amsterdam.

Zeer erkend

Gedurende haar loopbaan als 
beplantingsdeskundige heeft Mien 
Ruys talloze projecten mogen 
uitwerken. Om als tuinarchitect op de 
te vallen is het belangrijk een eigen 
handtekening te hebben. Je werk 
moet op de één of andere manier 
(h)erkend worden. 

Kijkend naar haar oeuvre heeft ze voor 
vele locaties plannen mogen maken. 
Dit variërend van binnentuinen en 
bedrijfstuinen tot plantsoenen en 
particuliere tuinen, getuige ook de 
afbeeldingen aan de linkerzijde. 

Wat zeer bewonderingswaardig is, is 
dat ondanks diverse stijlen die door 
de jaren heen veranderen, Mien Ruys 
moeiteloos meeveranderde en toch 
haar eigen signatuur behield. 

Wat tijdens het onderzoek naar diverse 
werken van haar  ook opviel was het 
bijzondere sortiment aan bomen dat 
in diverse plannen gebruikt werd. Dat 
is wat het projectteam betreft tevens 
een groot (h)erkenningspunt.
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Afb. 42: Hoe Mien Ruys losse, natuurlijke vormen 
combineert met strakke elementen

Afb. 44: De kenmerkende laagsgewijze opbouw 
binnen een beplantingsvak is hier goed te 
herleiden.

Afb. 43: Het combineren in grote groepen, 
gekeken naar bloemtexturen, kleuren en hoogtes

Afb. 45: Er wordt veel gebruik gemaakt van 
vlakken die als vingers een ruimte binnendringen. 

Strak en natuurlijk

In dit hoofdstuk hebben we 
kritisch gekeken naar de werken 
van Mien Ruys met als uitkomst 
een aantal bevindingen. Dit om 
vergelijkingsmateriaal te verzamelen 
in de zoektocht naar vergelijkingen 
tussen Mien Ruys en Henny Hofman-
Kuper. 

Een eerste kenmerk dat opvalt is het 
gebruik van zowel strakke als lossere 
vormen binnen een ontwerp. Hierbij 
spelen hagen grotendeels een rol in 
de strakke vorm. De kleuren, texturen 
en vormen van de vaste planten 
dragen bij aan de losse sfeer binnen 
een ontwerp. 

Wat betreft de opbouw hebben we 
waargenomen dat Mien Ruys, waar 
mogelijk, een trapsgewijze opbouw 
gebruikt. Een goed voorbeeld is 
afbeelding 44, waarop te zien is dat 
de beplanting van laag naar hoog 
wordt opgebouwd. Hierbij wordt het 
als belangrijk beschouwd dat er altijd 
iets te zien is in bloei of textuur.
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Na het cultuurhistorische onderzoek 
naar het plangebied en de betrokken 
ontwerpers van het Darwinplantsoen 
kunnen er al een aantal conclusies 
worden getrokken. Tijdens de 
zoektocht hebben een aantal 
informatiestromen ook geleid tot  
nieuwe inzichten. 

In eerste instantie werd er gedacht dat 
Hans Warnau het Darwinplantsoen 
had ontworpen en dat Mien Ruys 
het beplantingsplan voor de vaste 
plantentuin had gemaakt. Na enig 
onderzoek werd echter de naam 
Henny Hofman-Kuper steeds vaker in 
artikelen genoemd als daadwerkelijke 
maker van het beplantsingsplan 
van de vaste plantentuin genoemd. 
Na telefonisch contact met Henny 
Hofman-Kuper zelf hebben we deze 
informatie bevestigd gekregen. 

Hiermee kan geconcludeerd worden 
dat wat betreft het projectgebied 
Hans Warnau slechts een kleine 
invloed heeft uitgeoefend op het 
beplantingsontwerp. De taxushagen 
en het padenstelsel zijn de enige 
elementen in het ontwerp die 

door hem bedacht zijn. De vaste 
plantentuin is dus grotendeels door 
Henny Hofman-Kuper uitgewerkt. 

Wat tevens geconcludeerd kan 
worden is dat het ontwerp van Hans 
Warnau het laatst overgebleven, 
intacte werk van hem is binnen de 
Amsterdamse stadsgrenzen. Op basis 
hiervan kan het park als zeer uniek 
worden ervaren en beschouwd. Een 
kanttekening is echter wel dat het 
plan van Hans Warnau tijdens de 
aanleg niet volledig is gerealiseerd.
Het projectgebied, de vaste 
plantentuin, dus wel. Verder zijn 
het rosarium, lange laan en het 
open grasveld ook gerealiseerd. Dit 
rosarium is echter inmiddels alweer 
vervangen.
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3. Inventarisatie
Dit hoofdstuk zal een overzicht 
geven van het Darwinplantsoen 
en de vaste plantentuin. Hier 
wordt de huidige situatie 
van de vaste plantentuin in 
kaart gebracht, zodat er een 
uitgangspunt is voor de analyse 
en de verdere stappen van het 
ontwerp van de vaste plantentuin 
en het Darwinplantsoen in zijn 
geheel.
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3.1 De vereniging

Afb. 46: Geïnteresseerden ontmoeten elkaar 
tijdens een open dag van het Darwinplantsoen.

geïnteresseerden in het park;

- Het werven van leden en donateurs 
om de betrokkenheid bij de tuin te 
vergroten;

- Het intensief gebruik maken van de 
website en social media om meer 
bekendheid te geven aan de tuin en 
het park. 

Doel 

Het doel van de vereniging is: “Het 
behouden en ontwikkelen van de 
vaste plantentuin.” Dit in ieder geval 
naar het ontwerp van Hans Warnau. 
De vereniging wil dit doel bereiken 
door:

- Het aantrekken van vrijwilligers 
uit de wijk en andere delen van 
Amsterdam. Naast de vrijwilligers 
worden statushouders en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aangetrokken om in het park te 
komen werken;

- Het aantrekken van twee 
coördinatoren/tuindeskundigen die 
het onderhoud van de tuin aansturen 
en beheerschema’s opstellen;

- Het creëren van een ontmoetingspunt 
in de tuin voor vrijwilligers, bezoekers 
en vrienden van de tuin;

- Het organiseren van 
bloemenpuzzeltochten voor  onder 
andere leerlingen van basisscholen. 
Ook is dit leuk voor andere 

Het bestuur

De Vereniging Vrienden van Park 
Darwin bestaat uit ongeveer 85 leden 
en 22 vrijwilligers. Deze aantallen 
blijven nog steeds toenemen. De 
Vereniging streeft ernaar om het 
aantal vrijwilligers te laten groeien 
naar 40. Het bestuur binnen de 
vereniging bestaat uit een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester 
en een tuincoördinator. Deze 
personen leiden alle vergaderingen, 
beheren de financiën en geven 
leiding aan de vrijwilligers in de tuin. De 
tuincoördinator stuurt de vrijwilligers 
aan. Deze groep bestaat uit 50% 
ervaren en 50% onervaren tuinlieden.  
Deze gelijke verhouding zorgt ervoor 
dat de ervaring gaandeweg zal 
toenemen.  

Het bestuur van de vereniging werkt 
onbezoldigd. Dit houdt in dat het 
bestuur niet betaald wordt voor 
de werkzaamheden die zij verricht. 
Kosten die gemaakt worden tijdens 
het onderhouden van de tuin en 
andere taken die hierbij komen kijken 
kunnen verhaald worden op de kas.
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Afb. 47: Organogram stichting bestuur

Bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester Plant/tuin deskundige

Vrijwilligers

Communicatie met de VPD

Vrienden van Park Darwin worden 
van activiteiten op de hoogte 
gehouden door verschillende 
nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven 
staat bijvoorbeeld informatie over 
werkzaamheden in het park en over 
andere nieuwsitems. 

Budget

VPD is afhankelijk van subsidie- 
verstrekkers. Wanneer er een nieuw 
ontwerp wordt gemaakt, zal dit 
gefinancierd moeten worden door 
geld dat door gulle gevers gegeven 
wordt. Wel zijn er allerlei andere 
maatschappelijke insteken om de 
kans van slagen te laten stijgen.

Hierdoor wordt op het projectteam de 
druk gelegd op een passend ontwerp 
voor een zo laag mogelijk budget. 

De begroting die door Green 
Experiment wordt opgesteld, 
betreffende het ontwerp, zal de 
basis vormen tijdens gesprekken 
met derden. Denk hierbij aan de 
Gemeente Amsterdam en andere 
eventuele betrokken partijen.

Alles wat de VPD zelf zou kunnen 
bijdragen, op welke manier dan ook, 
zal de druk op het budget verlagen.
Hier zal dus nog nader over nagedacht 
kunnen worden.

De VPD wil deze doelen 
financieren door:

- Contributies, donaties en het werven 
van nieuwe leden voor de vereniging;

- Het werven van subsidies of fondsen 
en sponsoren; 

- Het organiseren van open dagen 
waarbij verschillende producten 
verkocht kunnen worden;

- Het organiseren van rondleidingen 
en workshops die een vergoeding 
van deelnemers vraagt.
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3.2 Omgevingsinventarisatie

Gooiseweg

Darwinplantsoen (straat)

Kruislaan / Rozenburglaan

Hugo de Vrieslaan

Wijk Jeruzalem

Darwinplantsoen

Frankendael

Nieuwe Oosterbegraafplaats

Legenda

Afb. 49: Vogelvlucht park Frankendael

Afb. 48: Inventarisatie kaart

In dit hoofdstuk wordt gekeken 
naar de directe omgeving 
van het Darwinplantsoen. Het 
Darwinplantsoen ligt in Amsterdam-
Oost en wordt omgeven door 
Park Frankendael, de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats, wijk Jeruzalem 
en de Gooiseweg.  

Park Frankendael 
Park Frankendael is de ‘kunst- en 
cultuurtuin’ van de Watergraafsmeer.
Het park heeft bijzondere 
cultuurhistorische, ecologische 
en botanische elementen. In het 
park kun je spelen, ontmoeten en 
ontspannen. Op de laatste zondag 
van de maand wordt er een ‘Pure 
Markt’ georganiseerd. 



41Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

Afb. 50: Vogelvlucht Oosterbegraafplaats Afb. 51: Woningen Jeruzalem wijk Afb. 52: Gooiseweg

Nieuwe Oosterbegraafplaats

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats 
met een crematorium. Op 1 mei 1894 
is deze begraafplaats geopend. 
In 2003 is deze begraafplaats een 
rijksmonument geworden. In 2005 is 
het terrein uitgeroepen tot arboretum. 
Sinds 2007 bevindt zich hier het 
Nederlands Uitvaart Museum. In 2014 
is de Gouden Piramide toegekend 
voor meerjarige restauratie van het 
park en de gebouwen. Daarnaast 
staan er diverse gedenkmonumenten 
met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog. 

Gooiseweg

De Gooiseweg bevindt zich 
aan de zuidwestzijde van het 
Darwinplantsoen. Deze weg wordt 
gescheiden van het plantsoen door 
een dubbele bomenlaan en het nieuw 
aangeplante bosplantsoen. Op dit 
moment is het een drukke verhoogde 
80 km/uur vierbaansweg. Wanneer je 
in het park staat hoor je het verkeer 
goed. In de toekomst zal deze weg 
worden verlaagd met en worden 
veranderd in een tweebaansweg 
met tramlijn. Aan deze weg komen 
vervolgens 8.000 nieuwe woningen. 

Wijk Jeruzalem

Deze wijk ligt in de Watergraafsmeer. 
De woningen zijn gebouwd tussen 
1950 en 1954. In 2010 kreeg deze 
wijk de status Rijksmonument. 
Deze woningen waren bedoeld als 
tijdelijke oplossing na de Tweede 
Wereldoorlog. Echter werden deze 
woningen niet meer afgebroken. 
Tussen de L-vormige woonblokken is 
er ruimte voor hoven beschikbaar. 
Deze hoven zijn ontworpen door Mien 
Ruys. De ontwerpgedachte was: 
zo vaak mogelijk herhalen van één 
motief zonder monotoon te worden. 
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3.3 Gebiedsinventarisatie

Inventarisatie Wijk en 
Darwinplantsoen

Afb. 53: Ingang noordoostzijde met fraxinus laan Afb. 54: Hofjes wijk Jeruzalem

Afb. 56: Bomenlaan in het parkAfb. 55: Ingang noordwestzijde (‘‘Rosarium’’)

Afb. 57: Wadi met beplante grondheuvels Afb. 58: Open ruimtes 

Het Darwinplantsoen is een park uit 
de jaren 60. In het park zijn veel oude 
bomen te vinden. Kenmerkende 
bomen in het park zijn: Populier, 
Vleugelnoot, Eik en Paardenkastanje.  
Het park bevat vijf ingangen met twee 
hoofdentrees. Eén ervan is te vinden 
aan de noordoostzijde, welke wordt 
begeleid door een Fraxinusbosje. 
De tweede hoofdingang is aan de 
noordwestzijde te vinden. Bij deze 
ingang zijn overgebleven plantvakken 
te vinden van het oude rosarium. 
Inmiddels zijn deze plantvakken met 
andere beplanting beplant. 

De rechte structuur van het park is 
terug te zien in de bomenlaan en de 
padenstructuur van het park. In het 
midden van het park ligt een vaste 
plantentuin in een rechthoekige vorm. 

De gemeente heeft recent 
verschillende wadi’s gegraven in 
de voormalige speelvelden als 
waterbuffer. Dit heeft wel de opzet 
van het originele ontwerp verstoord.  
Daarnaast zijn er in het midden van de 
wadi’s grondheuvels aangelegd met 
hierop beplantingsborders. 
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Inventarisatie 
Vaste plantentuin

Afb. 59: Composthoop Afb. 60: Hoofdingang vaste plantentuin

Afb. 61: Vaste plantentuin Afb. 62: Vaste plantentuin

Afb. 63: Rustpunten Afb. 64: Abrupte overgang van beplanting

Binnen het Darwinplantsoen ligt een  
vaste plantentuin. Deze tuin ligt er in 
goede staat bij, wanneer de leeftijd 
van de tuin in acht wordt genomen.

In de tuin valt het een en ander op. 
Doordat de tuin door de vereniging 
wordt onderhouden moet het 
onderhoud zichtbaar zijn. Hierdoor 
kunnen bezoekers zien dat er hier 
altijd gewerkt wordt om de tuin er 
optimaal uit te laten zien. Dit betekent 
echter niet dat dit het beste is voor 
het beeld of voor de plant. 

Een ander punt dat opvalt, is dat 
sommige plantcombinaties niet altijd  
kloppen.  Een voorbeeld hiervan is 
het grote hoogteverschil van plant 
naar plant, waardoor de geleidelijke 
overgang van hoogte mist. Deze 
abrupte overgang kan komen door 
het wandelen van planten of door 
veranderingen door de jaren heen. 
Naast de beplanting zijn er een 
composthoop, een onderhoudshuisje 
en enkele rustpunten aanwezig.
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4. Analyse
In dit hoofdstuk zullen   
verschillende aspecten 
van de omgeving van 
het Darwinplantsoen en 
het Darwinplantsoen zelf 
geanalyseerd worden. Dit 
betekent dat gekeken wordt naar 
aspecten zoals, grondwater, 
routing en de vaste plantentuin 
zelf. Uit deze analyse zullen 
conclusie worden verbonden 
welke meegenomen zullen 
worden naar het ontwerp.
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4.1 Bebouwing

Afb. 65: Bouwjaar woningen

De Tuinstad 
De wijk Jeruzalem ligt in de Watergraafsmeer 
en is opgezet volgens de tuinstadgedachte. 
Een tuinstad is een combinatie van 
voordelen van de stad en het platteland. 
De wijk heeft een gunstige ligging in de 
stad, maar heeft qua uiterlijk  meer weg 
van een dorp: een rustig en groen karakter, 
laagbouw en aandacht voor de kwaliteit 
van de huizen. De naam Jeruzalem 
verwijst naar het witte uiterlijk van de 
duplexwoningen die direct na de WOII 
gebouwd zijn. Deze woningen voldoen 
momenteel niet aan de eisen van deze tijd. 
Om die reden zal de wijk verbeterd worden 
door renovatie, herbouw en herinrichting 
van de openbare ruimte. Momenteel 
bestaat de bewonerssamenstelling uit 
kleine huishoudens van ouderen en starters 
op de woningmarkt. Na de renovatie en 
herbouw van de woningen zal de wijk zich 
meer gaan richten op een bredere groep 
mensen: ouderen en (jonge) gezinnen in 
koop- en huurwoningen en eengezinshuizen. 

Conclusie
De wijk Jeruzalem is een naoorlogs 
monument dat in een modern jasje gestoken 
wordt. De combinatie van de hofjes van 
Mien Ruys en de duplexwoningen maken 
deze wijk een unieke plek in Amsterdam. 
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Afb. 66: Grondwatertrappenkaart met de 
grondwatertrap 1

Afb. 67: AHN Hillshade hoogtekaart van het 
Darwinplantsoen met de duidelijke vakindeling

Grondwatertrappen

Op de grondwatertrappenkaart (boven) 
is te zien dat het Darwinplantsoen te 
maken heeft met grondwatertrap 1. 
Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand op 20 cm onder het 
maaiveld zit. Dit is zeer kenmerkend 
voor heel Amsterdam. Omdat het 
grondwater voor teveel problemen 
zorgt als het jaarrond op zo hoog staat, 
wordt de grondwatertrap kunstmatig 
verlaagt. De grondwaterstand heeft 
veel invloed op het Darwinplantsoen. 
Een voorbeeld hiervan is de drassige 
situatie die ontstaat in het voor- en 
najaar tijdens de vele regenbuien. 

De vaste plantentuin en het rosarium 
liggen hoger dan de rest van het park. 
Hierdoor hebben deze gedeelten geen 
last van de hoge grondwaterstand. De 
lager gelegen delen echter wel. Hier 
zullen maatregelen  tegen genomen 
worden, zodat de vitaliteit van het 
park gewaarborgd blijft. De wadi’s die 
recent zijn aangelegd verhelpen het 
probleem, maar gaan niet samen met 
het historische beeld.

Hoogtekaart
De hoogtekaart (onder) van het 
Darwinplantsoen laat veel kleine 
hoogteverschillen in het gebied zien. Op 
de kaart kun je duidelijk de verhoogde 
vaste plantentuin zien liggen. Aan 
weerszijden van het park zijn twee 
verhoogde delen te zichtbaar. Op de 
noordelijke verhoging bevindt zich het 
rosarium. 

De twee lage delen van het park liggen 
zodanig laag dat overtollig water een 
probleem vormt. Dit is in combinatie met 
de grondwatertrappenkaart goed te 
zien. Door de hoge grondwaterstand tot 
vlak onder het maaiveld zijn deze delen 
van het park gevoelig voor plasvorming. 
De gemeente heeft als oplossing hier dan 
ook wadi’s voor gegraven, welke nog 
niet op de kaart waarneembaar zijn. Dit 
heeft het waterprobleem opgelost maar 
de rechte ruimtelijke structuur verstoord.

Conclusie

Het Darwinplantsoen heeft te maken 
met GWT I. Door grondwatertrap wordt 
daarom kunstmatig verlaagt. De vaste 
plantentuin en het rosarium liggen 
hoger, waardoor deze geen last hebben 
van het grondwater.
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4.3 Uniciteit

Afb. 68: Uniciteitskaart met het Darwinplantsoen 
en zijn bereik radius. Hierbij zie je een verbinding 
met het Frankendael park.

Conclusie

De grootte van een park zegt niet 
altijd iets over de aantrekkingszone 
van een park. Dit hangt namelijk 
van meer aspecten af dan alleen de 
grootte van het park.

Zo trekt het Vondelpark bezoekers uit 
heel Amsterdam en zelfs daarbuiten. 
Nu hoeft het Darwinplantsoen deze 
enorme aantrekkingskracht niet te 
krijgen, maar het zou mooi zijn om het 
Darwinplantsoen toch meer status te 
geven in Amsterdam-Oost. Hier zou 
in het nieuwe ontwerp rekening mee 
gehouden kunnen/moeten worden. 

Daarnaast heeft het Darwinplantsoen 
andere kwaliteiten dan park 
Frankendael. Het Darwinplantsoen 
bevat een grote vaste plantentuin die 
bij het park Frankendaal ontbreekt. 
Het Darwinplantsoen heeft potentiële 
unieke historische kenmerken die zich 
kunnen gaan onderscheiden van 
andere aangrenzende parken.  

Het Darwinplantsoen heeft een 
oppervlakte van ongeveer 5 hectare. 
Volgens het boek “Praktijkgericht 
onderzoek in de ruimtelijke 
planvorming”, hoofdstuk drie, heeft 
het park dan een aantrekkingszone 
van ongeveer 400 meter. Met deze 
aantrekkingszone wordt bijna de hele 
wijk Jeruzalem bereikt. Dit betekent 
dat het Darwinplantsoen een echt 
buurtpark is. Een kanttekening bij 
deze aantrekkingszone is dat de 
Gooiseweg voor een grote barricade 
zorgt aan de zuidkant van het park. 
De Gooiseweg is een drukke weg 
waar ook weinig oversteekplaatsen 
zijn. Hierdoor is de aantrekkingskracht 
van het Darwinplanstsoen naar 
de overkant van deze weg 
verwaarloosbaar.

Concurentie

Park Frankendael heeft een 
oppervlakte van ongeveer 17,5 
hectare. De aantrekkingszone van 
dit park bedraagt daarom ongeveer 
800 meter. Op de kaart hiernaast is 
te zien dat de aantrekkingscirkel van 
het Darwinplantsoen hier compleet 

binnen valt. Dit betekent dat de 
bewoners binnen de aantrekkingszone 
van het Darwinplantsoen ook naar 
Frankendael kunnen trekken. Hierdoor 
is Park Frankendael een eventuele  
concurrent van het Darwinplantsoen. 
 Naast park Frankendael zijn 
er geen parken in de buurt van het 
Darwinplantsoen die concurreren 
met dit park. 
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Afb. 69: De Verankeringskaart met de meest 
directe routes naar het Darwinplantsoen en 
daarbij de bereidheid van mensen om gebruik 
te maken van het plantsoen.

4.4 Verankering

De factor verankering gaat over 
hoe het Darwinplantsoen binnen 
het dagelijks territorium van 
omwonenden past. Hierbij wordt 
een 3-stapsmethode gebruikt om te 
zien welke omwonenden zich binnen 
het netwerk van routes bevinden 
binnen drie afslagen van het park. 
(Goorbergh, F. van den 2014)

Verankerd

Op de kaart is te zien dat bijna de 
gehele wijk Jeruzalem binnen drie 
afslagen te bereiken is. Enkele kleine 
straten worden niet binnen deze 
afslagen bereikt. Toch zullen de 
inwoners van deze straten het park wel 
kunnen bezoeken. Het extra stuk die 
de inwoners van deze straten moeten 
afleggen is van zo’n kleine afstand 
dat dit waarschijnlijk geen problemen 
oplevert. 

Verder valt op dat aan de zuidkant van 
het park geen afslagen ingetekend 
staan. Dit komt door de Gooiseweg. 
Deze straat heeft geen aansluitingen 
naar het Darwinplantsoen. Tevens 
wordt deze weg niet gebruikt door 
wandelaars  uit de omringende wijken.

De verkeersveiligheid in de wijk is 
goed te noemen. Er loopt maar één 
drukke straat door de wijk. Dit is de 
Maxwellstraat. Deze straat moet wel 
door veel potentiële bezoekers van 
het Darwinplantsoen overgestoken 
worden. Hiervoor zijn op verschillende 
plekken zebrapaden aangelegd. 
kinderen kunnen dus ook veilig het 
park bereiken.  

Conclusie

Voor omwonenden (vooral bewoners 
van de Jeruzalemwijk) is de 
bereikbaarheid  zeer goed. Bezoekers 
verder uit de omgeving moeten 
meerdere straten nemen om bij het 
plantsoen te komen, waardoor het 
park al snel onvindbaar is. Op dit 
moment wordt het park vooral gebruikt 
als buurtpark, dus er hoeft nog geen 
rekening gehouden te worden met 
verder liggende woonwijken. In de 
toekomst zal hier wel naar gestreeft 
kunnen worden door bijvoorbeeld 
een wandelroute van park naar 
park te maken, waardoor de 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van 
het Darwinplantsoen zal toenemen. 
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4.5 Routes en toegankelijkheid

Afb. 70: De kaart Routes en Toegankelijkheid laat 
de mogelijke entreepunten en te volgen routes 
in het park zien. 

1

Zone 1

Zone 2

Zone 3

2

3

4

5

vaste plantentuin aansluit, valt het 
meeste op door de groene poort 
en de begeleidende dubbele 
essenlaan, maar deze entree toont 
niet direct aan dat er een vaste 
plantentuin aanwezig is. Ingang 2 en 
4 zijn twee kleine zij-ingangen en zijn 
onopvallend.  

In het plantsoen is een extra ingang 
naar de vaste plantentuin (ingang 6). 
Voor de rest is er vanuit het park geen 
ingang naar de vaste plantentuin. Op 
deze plekken wordt tegen een hoge 
haag aangekeken.  
  
Routes

Vanuit ingang 1 kan er rechtstreeks 
gelopen worden naar ingang 5. 
Deze route wordt begeleid door een 
bomenlaan. Daarnaast loopt langs de 
randen van zone 1 en 3 een pad, zodat 
de rechtlijnigheid extra benadrukt 
wordt. De vaste plantentuin (zone 
2) staat los van deze structuur. Door 
de vaste plantentuin  is de route als 
een soort rondgang in spiraalvorm te 
belopen. 

Entree’s

Het Darwinplantsoen is vanuit de 
wijk Jeruzalem bereikbaar met drie 
verschillende ingangen (ingang 
2-4). De paden die vanuit de wijk 
naar deze ingangen lopen zijn 
verbonden met de Maxwellstraat die 
als een doorgaande route van de 
wijk dient. Deze doorgaande route 
loopt evenwijdig aan de route door 
het plantsoen, waardoor deze niet 
als doorgangsroute voor passanten 
gebruikt wordt. Daarnaast zijn er 
twee ingangen te vinden: één aan 
de Hugo de Vrieslaan (ingang 1) en 
één aan de Kruislaan (ingang 5).  

Zichtbaarheid

De mate van zichtbaarheid van de 
ingangen naar het park vanuit de 
wijk verschilt. Ingang 1 is opvallend, 
maar het minst aantrekkelijk. Deze 
ingang is verbonden aan een klein 
pleintje met vierkante plantenborders 
en vormt  zo een goede zichtlijn over 
het plantsoen. Ingang 5 valt niet 
op, omdat deze dwars door een 
hoge heesterlaag met bomen loopt. 
Ingang 3, die direct op de 

Conclusie

Het park is goed toegankelijk. Er zijn 
5 ingangen gelijkmatig verspreid 
over 3 zijdes van het park. Een zijde 
(noordwest) heeft geen ingangen. 
Hier zal in de toekomst op ingespeeld 
kunnen worden. Er loopt een goede 
route door het park. Het nadeel is 
wel dat er altijd langs de randen van 
het park gelopen wordt. Vanuit het 
park is er maar één ingang naar de 
vaste plantentuin. Voor de route een 
minpunt, maar voor de beleving in de 
vaste plantentuin een pluspunt. 
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Afb. 71: Krachtenveld analyse

In deze analyse worden alle betrokken 
partijen in een schema weergegeven. 
Het geeft een overzicht van de 
betrokkenheid en de invloeden die 
deze partijen hebben op dit onderzoek.

Hoe hoger de betrokkenheid van 
een partij, hoe dichter zij bij het 
middelpunt van de cirkel staat. Naast 
de betrokkenheid wordt er gekeken 
naar de basishouding van een partij.  
Positief: Groen 
Neutraal: Blauw

De partijen

Green Experiment: deze partij is de 
uitvoerder en staat dus het dichts bij 
de opdracht. Er geldt dan ook dat 
deze partij een onderlinge relatie 
heeft met alle andere partijen. 

Een stap verder van het project 
staan de aanstuurders van het 
project. Maartje der Kinderen, als 
aanspreekpunt van de VPD en 
Jack Martin, begeleider van HVHL. 

Daarna komen de partijen die het 
meest ver van het project staan. 
Deze partijen leveren de informatie 
die de projectgroep gebruikt voor 
de uitvoering van het project of 
gebruik maken van het resultaat. 
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4.7 Origineel ontwerp Hans Warnau in kleur

Afb. 72: Orgineel ontwerp Hans Warnau 
Darwinplantsoen

Het originele ontwerp van het 
Darwinplantsoen is, zoals eerder 
verteld, bedacht door Hans Warnau. 
Het ontwerp van het Darwinplantsoen 
vertoont al zijn belangrijke 
kenmerken, zoals de rechtlijnigheid 
die afstamt uit het modernisme. Deze 
rechtlijnigheid is goed terug te zien in 
de padenstructuur in het park en in 
de vaste plantentuin. 

Een groot deel van het rechtlijnige 
ontwerp van het park bestaat uit 
het bomenraster. Deze bevindt zich 
aan de linkerkant van het ontwerp 
en bestaat uit een groot element die 
een erg rechtlijnige structuur geeft 
aan het park. Binnen het bomenraster 
zijn twee vierkante open plekken te 
zien. Het grote vierkant bestaat uit 
een speelvijver. Het kleinere vierkant 
bestaat uit een grote zandbak. Door 
de vierkante vorm van de speelvijver 
is goed te zien dat zelfs natuurlijke 
elementen een modernistische vorm 
hebben gekregen. 

Verder wordt het gehele ontwerp 
omringd door een dikke rij bomen. Zo 
wordt het park een mooie omsloten 

groene plek in Amsterdam. De 
bomenrij aan de noordkant van het 
ontwerp heeft naast de afscheidende 
functie ook de functie van een laan. 

Aan de rechterkant van het ontwerp 
is een speelweide te zien. Dit grote 
open stuk dient voor spelen of een 
eigen invulling van, zoals bijvoorbeeld 
picknicken of gewoon relaxen. 
Naast deze bezigheden kan er door 
bezoekers van het park ook genoten 
worden van bloemenpracht. Zo is er 
een enorme vaste plantentuin in het 
midden van het park. Het ontwerp 
van deze vaste plantentuin is ingevuld 
door Henny Hofman-Kuper en staat vol 
met bijzondere vaste planten, bomen 
en hagen. Het rosarium bevindt zich 
aan de rechterkant van het ontwerp. 
Hier staan, zoals de naam al doet 
vermoeden, verschillende soorten 
rozen. De ingang aan deze kant van 
het park wordt door dit rosarium mooi 
aangekleed.
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Afb. 73: Masterplan Hans Warnau
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4.8 Huidige situatie

Afb. 74: Luchtfoto Darwinplantsoen 
Google Maps

In de huidige situatie is het originele 
ontwerp nog in enige mate te 
herkennen. Het grondplan van 
de vaste plantentuin en de grote 
speelweide zijn geheel uitgevoerd en 
nog steeds aanwezig. Het grondplan 
van de rest van het Darwinplantsoen 
is echter nooit volgens het plan 
aangelegd. Het strakke bomenraster 
van het bomenplein is niet aangeplant 
en de bomenlanen rondom het park 
zijn niet meer geheel intact. Ook is 
de aanleg van de zandbak en de 
speelvijver nooit volgens het originele 
ontwerp uitgevoerd. 

Ongeveer anderhalf jaar geleden 
is er een nieuwe functie aan het 
park toegevoegd. Voor de opslag 
van het overtollige regenwater zijn 
er zaksloten gegraven welke min of 
meer ook een speelfunctie gekregen 
hebben. De natuurlijke vorm van 
deze wadi’s past echter niet in 
het rechtlijnige en modernistische 
karakter van het originele ontwerp. 
Ook de recente toevoeging van 
vaste planten in het midden van en 
rondom de zaksloten zijn niet volgens 
het originele ontwerp.

Het rosarium aan de rechterkant van 
het park is een onderdeel dat wel 
is uitgevoerd. Echter zijn de vakken 
iets verschoven ten opzichte van 
het originele plan. Ook bestaat de 
beplanting in deze vakken momenteel 
niet meer uit rozen, maar uit veldbies 
(Luzula sylvatica) en vergeet-me-
nietjes (Brunnera macrophylla).
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Afb. 75: Bestaande situatie

Masterplan bestaande situatie
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4.9 Analyse vaste plantentuin

Bloeitijd Vakverdeling

Astilbe

Lupinus

Phlox

Iris

Aster

Afb. 76: Vakverdeling Afb. 77: Bloeitijd

Tabel 1: Bloeitijd tabel

1. Juli-Sept 4.April-Jul

5.Juni-Aug

6. April-Aug 7. Juli-Okt

8. Juli-Nov 9. Juni-Okt

10. April-Jul

11. Juni-Sept

2. April-Mei

3. Juni-Sept

6

Bloeizone Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

In deze paragraaf wordt het ontwerp van de vaste 
plantentuin van Henny Hofman-Kuper geanalyseerd. 
Wanneer er gekeken wordt naar de vaste plantentuin 
dan is deze tuin opgedeeld in vijf verschillende zones.

Elke zone heeft zijn eigen hoofdsoort, zoals te zien is in de 
afbeelding 76. De Iris, Phlox, Astilbe en Lupinus vormen 
op deze manier de hoofdsoorten. Wat opvalt is dat elke 
hoofdsoort zijn eigen beplantingsconcept heeft. Hierbij 
heeft het Lupinus vak nog een extra beplantingsconcept 
(kerngroepbeplanting). Dit beplantingsconcept staat 
verder beschreven in het hoofdstuk Beplantingsconcepten. 
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Afb. 78: Astilbe in het najaar Afb. 79: Achillea in het najaar

Op afbeelding 77 zijn de vakken  
onderverdeeld in bloeitijden. Het 
concept van Henny Hofman-Kuper 
is om elke periode van het jaar een 
gedeelte van de tuin in bloei te laten 
zijn. Dit betekent dat sommige zones 
maar een gedeelte van het jaar 
interessant zijn. Door deze methode 
krijg je een zeer diverse tuin. 

Het nadeel van het ontwerp van 
Henny Hofman-Kuper is dat er rond 
december-maart niks in bloei staat. 
Wel kan er genoten worden van 
de vele overgebleven blad- en 
bloemstructuren die in de winter 
zichtbaar blijven. Hierbij kan gedacht 
worden aan de pluimen van de 
Astilbe en de schermen van de 
Achillea, zoals op afbeelding 79 te 
zien is. Een aanvulling op het ontwerp 
zouden bloembollen kunnen zijn 
voor in het voorjaar. Wanneer deze 
winterbeelden en bloembollen onder 
de aandacht gebracht worden kan 
De Vereniging de tuin het gehele jaar 
geopend houden. Nu is de tuin nog 
gesloten in de winter.
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Hoogtekaart Bloeikleur

Legenda Legenda
Voetpad Voetpad/haag

Onbekend Paars

+ 1.50m Donker roze

1.20-1.50m Licht roze

0.9-1.20m Rood

0.6-0.9m Geel

0.3-0.6m Blauw

0.0-0.3m Wit 

Afb. 80: Hoogtekaart vaste plantentuin Afb. 81: Bloeikleur kaart vaste plantentuin

Op de hoogtekaart wordt duidelijk hoe de beplanting 
is opgebouwd. De hoogte hangt nauw samen met de 
beplantingsconcepten. In het algemene concept is te 
zien dat er een opbouw is van laag naar hoog vanaf het 
pad gerekend.  Hier wordt per beplantingsconcept in de 
volgende paragraaf dieper op ingegaan. De hagen in 
het plan zijn allemaal 1,00 tot 2,50 meter hoog. 

Wanneer naar de bloeikleur gekeken wordt zijn er enkele 
zones te onderscheiden. Zo heb je de rustgevende zones. 
Hier is gebruikt gemaakt van paarse/roze tinten. Daarnaast 
zijn er ruimtes waar alle kleuren gebruikt worden om een 
veelkleurige uitbundige bloei weer te geven. Door deze 
afwisseling krijgt de tuin een diverse en verrassende 
uitstraling. 
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1. DriftbeplantingBeplantingsconcepten

Driftbeplanting zijn lineaire stroken 
van beplanting. Deze methode is 
oorspronkelijk door Getrude Jekyll 
ontwikkeld. Bij dit concept is er 
een hoge graad van ordening. De 
verschillende stroken met beplanting 
vertonen meestal hoogteverschil. 
Dit om zicht te bieden aan de 
achterliggende vaste plantenvakken.

Wat afwijkt in de tuin is het 
hoogteverschil. De beplanting hier 
heeft over het algemeen dezelfde 
hoogte. Daarnaast komt er één 
soort in de meerderheid voor. Deze 
soort zorgt voor een samenhang in 
de betreffende zone. De kleuren zijn 
paars en roze tinten en samen met de 
strakke structuur zorgt het voor een 
rustgevende zone. 

In de vaste plantentuin zijn 
verschillende manieren toegepast 
om beplanting te combineren. 
Hierbij is vooral gekeken naar 
kleur, textuur, groepsgroottes 
en laagopbouw. Hieruit volgen 
verschillende combinaties die een 
beplantingsconcept genoemd wordt. 
Voor elke hoofdsoort is er een eigen 

beplantingsconcept. 
De klassieke border komt vaker in de 
tuin terug.
1. Driftbeplanting (Phlox)
2. Klassieke border 
(2a Aster + 2b verbindende hoeken)
3. Klassieke border variant (Astilbe)
4. Kerngroepbeplanting 
5. Monobeplanting (2a Lupinus en 2b 
Iris)

2b2b

1

2b

2a 2b

2b

2b
45a

5b
3

Afb. 82: Zone’s beplantingsconcepten

Afb. Concept driftbeplanting
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2. Klassieke border 3. Klassieke border variant

Dit beplantingsconcept bestaat 
uit kleinschalige, gestructureerde 
beplantingsvakken. De vakken zijn 
even groot. Het principe gaat niet 
in op de individuele soort, maar 
over de gehele uitstraling van het 
plan. Meestal wordt er voor elk 
vak een andere soort gekozen. De 
laagopbouw is vanaf het voetpad 
gezien van laag naar hoog: met 
bodembedekkers aan de rand van 
het pad en hoge vaste planten tegen 
achterkant van de border. Meestal 
wordt deze achterkant vormgegeven 
door een strakke, hoge haag of 
een muur. In deze situatie de hoge 
taxushaag.

Bij het ontwerp van Henny Hofman-
Kuper worden soorten enkele malen 
herhaald. Dit waarschijnlijk omdat 
het een grote vaste plantentuin 
is. De hoogtes variëren van rond 
de 0.3 meter tot de 1.5 meter. Er 
worden veel verschillende kleuren en 
texturen gebruikt, waardoor het een 
opvallende, uitbundige en kleurrijke 
zone van de vaste plantentuin is. 

Dit beplantingsconcept komt op 
verschillende plekken voor. Het 
concept wordt toegepast voor de 
hoofdsoort Aster (2a). In deze hoek 
heb je dezelfde opbouw als een 
klassieke border, maar dan met 
één soort (Aster) toegepast met 
verschillende cultivars. 

Om voor samenhang te zorgen komt 
het beplantingsprincipe ‘klassieke 
border’ verspreid door de tuin voor 
om op deze manier de verschillende 
beplantingstypes in elkaar te laten 
weven (2b). 

Net zoals de klassieke border zijn 
de plantvakken even groot. De 
vakken gaan van laag naar hoog. 
Het verschil zit in de verbindende 
soort. Er wordt gebruikt gemaakt 
van één cultivar die de volledige 
zone omringt. De vakken zijn in 
vergelijking met de klassieke border 
groter. Er wordt  gebruik gemaakt van 
verschillende cultivars van een soort  
(Astilbe). In plaats van het gebruik 
van verschillende kleuren wordt er 
gebruik gemaakt van verschillende 
tinten van één kleur. Door dezelfde 
kleurtinten en grote plantvakken 
ontstaat er een rustgevende zone. 

Hoog

Afb. 83: Concept Klassieke border Afb. 84: Concept Klassieke border variant
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4. Kerngroepbeplanting

Een kerngroepbeplanting is een 
plantencombinatie die harmonieus 
oogt. Deze combinatie bestaat uit 
een kerngroep die herhaald wordt 
met een bodembedekker die deze 
kerngroepen met elkaar verbindt. 
Volgens het concept bestaat deze 
kerngroep uit meerdere soorten 
die  in harmonie samengaan. Vaak 
verschillen de kerngroepen een klein 
beetje van elkaar om zo variatie te 
kunnen bieden. 

Gekeken naar het plan van Henny 
Hofman-Kuper wordt gebruik gemaakt  
van één soort per kerngroep. Deze 
kerngroepen kunnen onderling 
verschillen. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van strooiplanten tussen de 
bodembedekkers. Dit concept bevat 
geen hoofdsoort.

Kerngroep

Strooiplant

5. Monobeplanting

Dit concept  bestaat uit één 
enkele soort. Dit geeft een sobere, 
rustgevende werking. Dit concept 
kan (tijdelijk) een zeer krachtig effect 
geven. De gekozen plantensoort moet 
het gehele jaar door een aantrekkelijk 
beeld opleveren. Ziekteresistentie is 
belangrijk bij dit concept aangezien 
er maar één enkele soort wordt 
toegepast. Wanneer een ziekte of 
plaag toeslaat  is de schade groot. 

Wanneer je kijkt naar het ontwerp 
van Henny Hofman-Kuper wordt er 
net zoals in het concept één soort 
gebruikt. Henny Hofman-Kuper heeft 
dit principe in twee zone’s toegepast. 

Zone 5a: de soort die gebruikt is 
(Lupinus) heeft een uitbundige, 
kleurrijke bloei in één enkele periode. 
De hoge hagen rond deze zone 
zorgen voor een besloten gevoel. 
Doordat de beplanting (ongeveer) 
één meter hoog is kan de hele zone 
goed overzien worden. Het nadeel 
van deze beplanting is dat er in het 
rest van het jaar weinig te zien is. Dit 
sluit wel aan op het concept om in 
elke periode een andere hoek van 
de tuin uit te laten bloeien. 

Zone 5b: er is gebruikt gemaakt 
van één enkele soort (Iris) maar van 
deze soort zijn verschillende cultivars 
toegepast.  Hierdoor ontstaat er een 
verschil in hoogte en bloeikleur, maar 
wordt de rustgevende werking van 
het concept behouden. In dit gebied 
is de beplanting niet hoger dan één 
meter, zodat het overzicht bewaard 
blijft. (Technisch Vademecum 
Kruidachtigen)

Afb. 85: Concept Kernbeplanting Afb. 86: Concept Monobeplanting



62



63Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

In dit hoofdstuk zal de visie 
van het Darwinplantsoen 
behandeld worden. Het 
hoofdstuk zal eerst een 
algemene visie bespreken, 
waarna er drie senario’s aan 
bod komen, waarvan er één 
geselecteerd zal worden die 
gebruikt wordt bij de verdere 
uitwerking van het project.

5. Visie



De Toekomst
Van de historie naar de toekomst
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Afbeeldingenreeks ‘De Toekomst’
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Tot slot zal er in het ontwerp van het 
park rekening worden gehouden 
met toekomstige ontwikkelingen. In 
verband met toekomstige plannen 
voor starterwoningen naast de 
Gooiseweg zal er een andere 
behoefte ontstaan betreffende het 
gebruik. De toevoeging van een 
jongere gebruikersgroep wordt nu 
al meegenomen in het ontwerp. 
Door een flexibel ontwerp vanuit 
dat oogpunt, kan er in de toekomst 
ingespeeld worden op de behoeftes 
die er eventueel kunnen gaan 
ontstaan.

Deze verbinding is echter enkel bij de 
ingang van de tuin waarneembaar 
(groenstrook met essen). Hier is dus 
ruimte voor verbetering: het park 
meer zichtbare entrees geven maakt 
het aantrekkelijker om te bezoeken. 
Om het ontmoeten te bevorderen 
zal een overzichtelijk, rustig beeld 
worden gecreëerd, waarin de vaste 
plantentuin het middelpunt vormt. 
Deze openheid zorgt tevens voor 
veiligheid tijdens met name de 
avonduren.

Uniek de toekomst in

Gezien de uniciteit van de vaste 
plantentuin binnen de gemeente 
Amsterdam zal deze als hoogwaardig 
worden bestempeld. De elementen 
die Hans Warnau heeft ontworpen 
en zijn gerealiseerd, namelijk de 
padenstructuur en de taxushagen, 
zullen intact blijven. Een grote 
diversiteit aan planten, kleuren en 
texturen zullen de tuin weer tot een 
unieke verschijning maken, zodat het 
totaalplaatje weer klopt, zoals deze 
ooit bedacht is.

Het Darwinplantsoen

Het Darwinplantsoen is met haar vaste 
plantentuin het laatste park binnen 
Amsterdam, waarin het ontwerp van 
Hans Warnau en Henny Hofman-Kuper 
zichtbaar is. Daarom is dit in historisch 
opzicht een uniek park binnen 
de stadsgrenzen van Amsterdam. 
In het nieuwe ontwerp zal dit als 
belangrijk uitgangspunt mee worden 
genomen. Het Darwinplantsoen 
zal een ontmoetingsplek worden 
waar iedereen, van jong tot oud, 
welkom is. Vrienden van Park 
Darwin, buurtbewoners of andere 
betrokkenen kunnen elkaar treffen 
en een praatje maken, waardoor 
de cohesie tussen de verschillende 
bezoekers zal toenemen. 

Verbinding vormt een belangrijk 
aspect binnen deze visie. Verbinden 
in de vorm van onderling contact, 
maar ook in het verbinden van het 
park met de omliggende wijk en 
andere parken. Uit onderzoek is 
gebleken dat het Darwinplantsoen 
op diverse schalen deel uitmaakt van 
een overkoepelende groenstructuur. 



Historische tuin
Het verleden is de motivatie voor het heden
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In de huidige situatie is het rosarium 
niet meer beleefbaar. Toch was het 
rosarium een belangrijk historisch 
element en zal daarom weer op 
een eigentijdse manier worden 
teruggebracht. 
 

namelijk het laatst overgebleven 
ontwerp van Henny Hofman-Kuper. 
Het ontwerp wordt niet één op één 
overgenomen, maar zal in een modern 
jasje gestoken worden. Hierdoor krijgt 
het park de uitstraling van toen met 
de functies van nu. De hagen- en 
padenstructuur blijft behouden, zoals 
deze oorspronkelijk ontworpen is. 
Hierdoor blijft de basisplan van het 
ontwerp van Hans Warnau en Henny 
Hofman-Kuper bewaard voor de 
komende generaties.  

Orgineel?

In het originele ontwerp zijn enkele 
elementen te zien die uiteindelijk niet 
gerealiseerd zijn. Deze elementen 
worden op een moderne manier in 
het park gerealiseerd. Een voorbeeld 
hiervan is het zwembad dat in het 
bomenraster van het originele 
ontwerp ligt. Dit element wordt zo 
ingebracht dat dze bij het nieuwe 
gebruik van het park past. Dit om 
zo de cultuurhistorische waarde te 
combineren met de nieuwe tijdsgeest 
en gebruik. 

Bewaren

Historisch belangrijke parken in 
Amsterdam moeten gekoesterd 
worden, omdat de stad onder 
enorme woningnood gebukt gaat. Zo 
moet veel groen in Amsterdam wijken 
voor nieuwe woningen. Zo ook bij de 
mogelijke aanleg van de nieuwe wijk 
aan de Gooiseweg.

In de huidige situatie gebruiken vooral 
de bewoners van de wijk Jeruzalem 
het plantsoen. Met de komst van 
de mogelijk nieuwe wijk aan de 
Gooiseweg zal het aantal bezoekers 
gaan stijgen. Hierdoor krijgt het 
plantsoen een steeds belangrijkere 
functie.

In de tuin, die op historie gericht is, 
waant de bezoeker zich in het ontwerp 
zoals dit van origine is bedacht door 
Hans Warnau en Henny Hofman-
Kuper. Omdat het Darwinplantsoen 
het laatst overgebleven ontwerp 
van Hans Warnau in Amsterdam is, 
is het belangrijk om dit ontwerp te 
behouden. Dit geldt ook voor de 
vaste plantentuin in het park. Dit is 
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kleine zoogdieren. Op deze manier 
ontstaat er een fijne verblijfsruimte 
voor mens en dier.

rol vervuld. Hiervoor zal gebruik 
gemaakt worden van een kleine 
kwekerij die ook door de Vrienden 
van Park Darwin gebruikt kan worden. 

Om bewuster te worden van de 
planten en dieren in het park, wordt  
ingespeeld op de zintuigen. Dit zal 
tevens bijdragen aan de beleving van 
het park. Hiervoor wordt de huidige 
vaste plantentuin omgevormd tot 
een zintuigentuin. Deze tuin bevat 
vele geurende, wuivende, tastbare 
en rijkbloeiende planten.

Voor mens en dier

Naast de beleving van de mens wordt 
ook ingespeeld op de behoeftes van 
dieren. Hierdoor wordt er op een 
positieve manier invloed uitgeoefend 
op de diversiteit in het park. Door 
rekening te houden met dieren 
ontstaat ook voor hen een rustigere en 
leefbare omgeving tussen alle drukte 
die de stad met zich meebrengt. 
Door schuilplekken, verbindingen 
en voedselbronnen te creëren, zal 
het Darwinplantsoen aantrekkelijker 
worden voor insecten, vogels en 

Ecologische hoe?

Dit thema zal inspelen op de 
ecologische kanten van de natuur 
in combinatie met educatie. Dit 
wordt gedaan om de buurtbewoner 
bewuster te laten worden van de 
omgeving waarin men leeft. Om 
de bezoeker op een aantrekkelijke 
manier bewust te maken van 
de omgeving, zal informatie op 
verschillende manieren overgebracht 
worden. Om kinderen op een actieve 
en avontuurlijke manier te stimuleren 
om kennis te  maken met de natuur 
in het park, zal een uitdagende 
omgeving ontwikkeld worden.

De hoofdzaken van het verstrekken 
van informatie zal liggen op de 
diverse plantsoorten in de tuin en op 
de diersoorten in het hele park.

Zien, ruiken en voelen

Door de bezoeker van begin tot eind 
te betrekken bij het groeiproces van 
zaadje tot plant wordt ook op het 
gebied van kweken een educatieve 
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Tuin van de toekomst
Verleden heb je, toekomst moet je maken!
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De rust van de wijk

In het park zullen buurtbewoners op 
diverse manieren gebruik kunnen 
maken van de elementen die 
aanwezig zijn. Een ommetje met de 
hond, een balletje trappen met de 
buurtkinderen of het organiseren van 
het buurtfeest moet mogelijk zijn. Om 
ieders behoeftes te behartigen zal 
er een verdeling worden gemaakt 
tussen open en besloten ruimtes. 

De groene kamer zal, zoals in de 
eerste alinea al is aangehaald, 
ingericht worden met vernieuwende, 
duurzame elementen of functies. 
Dit wil onder andere zeggen dat 
producten binnen het park meerdere 
functies kunnen bekleden en òf 
hergebruikt kunnen worden òf uit 
gerecycled materiaal bestaan. 

Voorloper

Er wordt gestreefd naar een park 
dat de komende tientallen jaren 
actueel zal zijn en in zal spelen op 
de nieuwste ontwikkelingen. In tijden 
waarin duurzaamheid en vernieuwing 
een steeds belangrijkere rol spelen, is 
een bijpassend park welkom. Met het 
oog op eventuele uitbreiding aan 
de Gooiseweg-zijde, die een hogere 
woondruk met zich meebrengt, is een 
groene verblijfsomgeving wenselijk. 

Door de hoge woondruk is een groene 
ruimte om te recreëren in de nabije 
omgeving niet altijd vanzelfsprekend. 
Met het oog op de potentiële nieuwe 
wijk, de wijk Jeruzalem én de huidige 
verhouding tussen bebouwing en 
groen wordt het belangrijk geacht 
om aangrenzende bewoners een 
gemeenschappelijke tuin te bieden. 
Een stijlvolle, ingerichte uitbreiding 
van de directe leefomgeving. Op 
deze manier wordt bijgedragen aan 
de samenhang tussen buren, buurt 
en wijk.
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1:100

1:100

Afb. 87: Originele beplantingsplan in elekaar gezet.
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Voor de keuze van het definitieve 
scenario voor de verdere uitwerking 
van het ontwerp, heeft Green 
Experiment in samenwerking met 
de Vereniging een presentatie 
gehouden, waarin de verschillende 
scenario’s zijn toegelicht. Na deze 
toelichting is een weloverwogen 
keuze gemaakt voor een scenario.

Drie scenario’s

Naar mate de presenatieavond 
vorderde, werd al snel duidelijk dat er 
een duidelijk voorkeur was voor twee 
van de scenario’s. Scenario drie, De 
Groene Huiskamer, werd daarom 
afgewezen. Dit scenario voldeed niet 
genoeg aan de verschillende wensen 
en eisen die werden voorgesteld. 

De educatieve tuin werd door velen 
beschouwd als een mogelijkheid met 
veel potentie. Dit is dan ook de reden 
dat dit scenario één van de serieuze 
kandidaten was voor de keuze. Helaas 
mist dit scenario één zeer belangrijk 
punt dat de andere scenario’s wel 
hebben. Dit betreft de orginaliteit. 
educatie en ecologie zijn aspecten 

die al in veel andere projecten ook 
vaak voorkomt. Dit maakt dat het 
scenario geen orgineel park vormt. 

De Keuze

Uiteindelijk is de keuze gevallen op 
het historische scenario. Dit scenario 
maakt dat het park uniek wordt 
in Amserdam en haar omgeving. 
Hierdoor kan de concurrentie van de 
omliggende parken (Frankendael) 
weggenomen worden. Dit scenario 
sluit ook zeer goed aan op het 
cultuurhistorische onderzoek. De 
orginele tekeningen van Henny 
Hofman-Kuper vormen een handvat 
voor dit scenario. De keuze voor dit 
scenario zal ervoor zorgen dat deze 
unieke historische vaste plantentuin 
in Amsterdam goed tot zijn recht zal  
blijven komen voor nog vele jaren.

5.5 Scenario keuze



74



75Green Experiment, Herinrichting 
Darwinplantsoen 

GREEN 
EXPERIMENT

In dit hoofdstuk zal het masterplan 
worden gepresenteerd en nader 
worden toegelicht. Natuurlijk zal het 
beplantingsplan niet ontbreken in de 
toelichting van het ontwerp. 

6. Ontwerp
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Afb. 88: Masterplan
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6.1 Masterplan

Origineel maar nieuw

Voor het Masterplan is er zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
het originele ontwerp van Hans 
Warnau. Dit zou in het voordeel 
kunnen werken van het verkrijgen 
van een monumentale status voor 
het Darwinplantsoen. De originele 
rasterstructuur van het park is op een 
eigentijdse manier teruggebracht 
met daaraan nieuwe gekoppelde 
functies. De speelweide behoudt zijn 
oorspronkelijke functie en openheid. 
De functie van de zandbak vervalt, 
omdat deze niet meer bij deze tijd 
past. Ook zijn er weinig kinderen uit de 
omgeving die hier gebruik van zullen 
maken. De speelvijver krijgt wegens 
de vraag naar opslagruimte voor 
overtollig regenwater de functie van 
een zaksloot. De huidige wadi’s zullen 
worden verwijderd om het originele 
grondplan weer tot zijn recht te laten 
komen.

Het bomenraster

Het originele bomenraster is deels 
teruggebracht in het Masterplan. 

Het bomenraster wordt echter niet 
geheel gevuld met bomen, maar 
de bomen die in het ontwerp staan 
zullen wel volgens het raster worden 
aangeplant (zie afbeelding 89). Voor 

het bepalen van de invulling van het 
raster is er een verdeling van ruimtes 
en massa’s (bomen) die de belijning 
van het oorspronkelijke raster zullen 
benadrukken. De ruimtes voor de 
zandbak en voor de speelvijver 
worden opnieuw gecreëerd en 
aansluitend aan de zij-ingang zal 
er een nieuwe (zicht)lijn ontstaan 

die dat deel van het park in twee 
gelijke helften splitst. Deze (zicht)lijn 
wordt gecreëerd en geaccentueerd 
door een nieuwe vlakverdeling van 
de bomen en een recht voetpad. 

Het bomenraster is op een manier 
ingepast die ruimtelijk voor de best 
zichtbare vlakverdeling zorgt. Door 
het raster niet volgens het originele 
ontwerp volledig met bomen aan 
te planten wordt het geheel niet 
te massaal en te donker, maar het 
bomenrasterprincipe zal in dit plan 
wel duidelijk zichtbaar blijven.

Afb. 89: Ontwerp van het nieuwe bomenplein
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Afb. 90: Visual nieuw te graven wadi met houten lijnelement in de zomer Afb. 91: Visual nieuw te graven wadi met houten lijnelement in het najaar



80

6.1.1 Ruimtes

Afb. 92: Doorsnede wadi met houten lijn balk

Afb. 93: Doorsnede hagen profi el in de vaste plantentuin
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De hoge hagen zorgen ervoor dat 
de tuin omsloten wordt en een 
bescherming biedt tegen de wind. 
De middelhoge hagen zorgen voor 
een duidelijke afscheiding van de 
verschillende beplantingszones. Toch 
zorgt deze hoogte ervoor dat de tuin 
overzichtelijk blijft en dat bezoekers 
met een veilig gevoel rond kunnen 
lopen. Als laatste bevindt de lage 
haag zich in één zone die als één 
ruimte gezien moet worden die het 

Hagen en ruimtes

Voor de vaste plantentuin is ook 
een principe ontwikkeld voor de 
hoogtes van de hagen. De hagen 
zorgen ervoor dat de verschillende 
zones in ruimtes van elkaar worden 
onderscheiden. Er is gekozen voor 
drie verschillende hoogtes: 2.50 m 
voor de grenzen van de tuin, 1.50 m 
voor de begrenzing van de zones en 
1.00 m voor de zone in het midden. 

ook voor kinderen mogelijk maakt om 
overheen te kijken. 

Afb. 94: Schematische weergave van de haag hoogtes en de te ontstaande ruimtes

haag zich in één zone die als één 
ruimte gezien moet worden die het 

voor de grenzen van de tuin, 1.50 m 
voor de begrenzing van de zones en 
1.00 m voor de zone in het midden. 

2.50m hoog

1.50m hoog

1.00m hoog

Ruimtes
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6.1.2 Natuurlijk

Entrees

Een van de wensen van de 
opdrachtgever is het meer op 
laten vallen van de ingang naar 
de vaste plantentuin. Het gaat 
hierbij om de ingang die aan het 
huidige essenbosje grenst. Om dit 
te doen wordt de es die nu pal 
naast de ingang staat vervangen 

door een doodsbeenderenboom 
(Gymnocladus dioica). Deze 
wordt vervangen door de 
doodsbeenderenboom om zo een 
evenredig beeld te vormen met het 
huidige essenbosje waar, zoals in 
de volgende paragraaf beschreven 
staat,w de essen door deze boom 
vervangen worden. Omdat de 
doodsbeenderenboom een erg open 

kroon heeft, en er dus veel licht op de 
bodem valt, is het mogelijk om een 
bloeiende beplanting onder de boom 
te plaatsen. In dit geval is er voor 
een wild bloemenmengsel gekozen. 
Dit zorgt tijdens de lente, zomer en 
een deel van herfst voor een groen 
en kleurig beeld. Een bijkomend 
voordeel van het toepassen van 
een bloemenmengsel is dat dit voor 
de ecologie in de wijk erg gunstig is. 
Bloemenmengsels zijn erg in trek bij 
veel verschillende bijen, vlinders en 
andere insecten. Zo kan dit stukje 
groen de vaste plantentuin aanvullen 
en tegelijkertijd een aankledende 
functie vervullen. Verder is het 
onderhoud bij zo’n bloemenmengsel 
erg eenvoudig. 

Platanenlaan in het park

Om de ecologische waarden in 
het gehele park te verbeteren en 
tegelijkertijd het Darwinplantsoen wat 
meer aan te kleden, wordt er onder 
de platanenlaan aan de zuidoostkant 
van het park een recht lint met 
bloembollen en een bloemenmengsel 
aangeplant. Dat hier gekozen is voor 

Afb. 95: Aanzicht entree vaste plantentuin met alternatieve beplanting in de heestervakken
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een rechte lijn komt voort uit het 
moderne rechtlijnige ontwerp van 
Hans Warnau, zodat het ontwerp 
alleen een “nieuw jasje” krijgt terwijl 
de historische waarden behouden 
blijven.

De bloembollen onder de 
platanenlaan worden hier gepoot om 
in het vroege voorjaar (maart-april) 
voedsel te bieden aan verschillende 
bijen- en andere insectensoorten. 
Wanneer de bloembollen uitgebloeid 
zijn ontstaat er vaak en onverzorgd 
beeld door het afgestorven blad. 
Echter zal dit niet gebeuren in het 
Darwinplantsoen. Wanneer de 
bloembollen uitgebloeid zijn, gaat 
het gezaaide bloemenmengsel de 
boventoon voeren in het beeld. 
Groene scheuten dringen door het 
dorre blad heen in de lente. In de 
zomer staat het mengsel vol met 
kleurige bloemen. Wanneer deze 
in het najaar (oktober) uitgebloeid 
zijn, wordt al het dode materiaal 
afgemaaid en ligt het park er weer 
strak bij voor de winter. 

Afb. 96: Aanzicht platanen laan met bollen als onderbegroeiing
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6.1.3 Essen Entree

Essentaksterfte

Tijdens de analyse is gebleken dat het 
huidige essenbosje (Fraxinus excelsior) 
last heeft van essentaksterfte. Enkele 
van de bomen die hier staan vertonen 
hier sporen van. Omdat de schimmel 
die deze taksterfte veroorzaakt erg 
besmettelijk is voor andere essen 
kan er aangenomen worden dat 
binnen korte tijd de overige essen 
ook last hebben van deze ziekte. Dit 
houdt in dat de essen die hier staan 
binnen een redelijk korte termijn in 

Afb. 100: Bestaande situatie Essenbosje

Afb. 97: Foto Essenbosje

Afb. 98: Winterbeeld Gymnocladus Afb. 99: Zomerbeeld Gymnocladus
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slechte staat zullen zijn of zelfs zullen 
sterven. Naast de gevaren die hieruit 
kunnen ontstaan, geeft dit een erg 
onverzorgd beeld. Dit terwijl het 
essenbosje juist een mooie entree 
moet zijn vanuit Jeruzalem richting 
het Darwinplantsoen. Om ervoor te 
zorgen dat op de plek van het huidige 
essenbosje ook in de toekomst een 
mooie entree aanwezig is, moeten er 
dus maatregelen genomen worden. 

Eerste ingreep

De eerste maatregel die genomen 
moet worden is het vervangen van de 
zieke essen. Dit betekent dat er gekapt 

moet gaan worden. In het begin zullen 
alleen de buitenste rijen vervangen 
worden, zodat niet het complete 
bosje in één keer omgevormd wordt 
tot een stukje groen met een aantal 
kleine bomen. De essen uit de huidige 
situatie worden vervangen door 
de Gymnocladus dioica, ofwel de 
doodsbeenderenboom. Nu lijkt deze 
boom erg luguber door de naam, 
maar dat is hij zeker niet. De boom 
heeft een mooie open kroon waar 
veel licht doorheen komt. Deze boom 
heeft ook erg mooie bladeren in de 
zomer en een knal gele herfstkleur 
in de herfst. Een ander voordeel van 
deze boom is dat hij een mooie stam 
heeft, waardoor de boom in de winter 
ook een mooi beeld geeft.

Tweede ingreep

Ongeveer vijf tot tien jaar na de 
eerste ingreep worden de overige 
twee rijen met essen vervangen. Ook 
deze essen zullen vervangen worden 
door de doodsbeenderenboom. 
Omdat dit pas na vijf tot tien jaar na 
de eerste ingreep gedaan wordt, zijn 
de andere bomen in de tussentijd 

weer een stuk gegroeid. Hierdoor is de 
entree vanuit de wijk een plek waar er 
niet alleen een paar jonge bomen zijn 
komen te staan, maar juist een plek 
die veel aandacht krijgt in de wijk. 
Wanneer de doodsbeenderenbomen 
groter worden blijft de entree een 
lichte plek doordat er veel zon door 
de kronen van de bomen heen komt. 
Hierdoor is het mogelijk om in de 
toekomst eventueel enkele vakken 
met vaste planten onder de bomen 
aan te leggen. 

Afb. 101: Situatie Essenbosje na eerste ingreep

Afb. 102: Situatie Essenbosje na tweede ingreep
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De hoofdgedachte

Het rosarium is van origine, zoals de 
naam al verklaart, een verzameling 
bestaande uit rozen. Verder stond er 
een beeld in het centrum van deze 
tuin. Deze is helaas een ruime tijd 
geleden gestolen. 

Het rosarium is momenteel ingeplant 
met Brunnera macrophylla en Luzula 
sylvatica: twee schaduwminnende 
soorten. Dit heeft als gevolg dat de 
planten in de zomer verbranden. Wat 
tevens geconcludeerd werd tijdens 
het terreinbezoek is dat er twee 
plantvakken uit het originele ontwerp 
zijn verdwenen. Ook het padenstelsel 
is door de jaren heen veranderd.

In het kader van de hoofdvisie, het oude 
plan in een nieuwe stijl vormgeven, is 
ervoor gekozen om het padenstelsel 
en het aantal vakken weer in ere te 
herstellen. Op deze manier wordt 
het rosarium meer gepasseerd en 
loopt men ook daadwerkelijk tussen 
de plantvakken door. In de huidige 
situatie functioneert het rosarium 
vooral als doorgangsroute, waarbij 
niet wordt gelet op de plantvakken.

Rozen

Gezien het hoge onderhoudsniveau 
dat een normale roos verlangt is 
er een afweging gemaakt tussen 
het exact in ere herstellen of kijken 
naar andere  mogelijkheden die 
tegenwoordig bestaan.

De keuze is gevallen op twee bodem 
bedekkende rozen. Rosa ‘Red 
Meidiland’ en Rosa ‘Innocentia’. Deze 
twee soorten gaan het rosarium weer 
eer aan doen. De ‘Red Meidiland 
bloeit rood in mei tot oktober en de 
‘Innocentia bloeit wit in dezelfde 
periode. De hoofdbloei van de rozen 
is gedurende de zomermaanden. 
Beide soorten worden ongeveer 50cm 
hoog. De bezoeker van het park krijgt 
door deze rozen op deze manier de 
gehele zomer een fleurig welkom in 
het park.

Gezien het feit dat de rozen in oktober 
uitgebloeid zijn en er de rest van het 
jaar niets meer te genieten valt, is er 
tevens nagedacht over een oplossing 
hiervoor. Diverse opties zijn bekeken 
en gewaardeerd. Een jaarrond sierlijk 
rosarium op is hierbij het uitgangspunt. 

Afb. 103: De locatie van het Rosarium in het plan

Afb. 104: Rosa ‘Red Meidiland’

Afb. 105: Rosa ‘Innocentia’

6.1.4 Advies rosarium
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Rust en structuur

Zoals al eerder aangehaald bloeien 
de rozen met de hoofdbloei in de 
zomermaanden. Vervolgens rest er 
slechts blad. Om de plantvakken 
gedurende de herfst en winter een 
bijzonder ogend geheel te maken, 
wordt er Sesleria caerulea gebruikt als 
onderbeplanting. Dit laagblijvende 
siergras geeft tijdens en na de bloei 
van de rozen een prachtig beeld. In 
het voorjaar (mei) bloeit dit siergras 
met mooie witte pluimen. De witte 
bloei van het gras in combinatie 
met de uitlopende rozen draagt bij 
aan een aantrekkelijk rosarium. In 
het najaar en de winter, wanneer 
de rozen dus niet bloeien, zorgt het 
gras voor een mooi winterbeeld. De 
blauwe sprieten van het gras geven 
een bijzonder beeld voor de bezoeker 
die het rosarium in de winter bezoekt.

Warm welkom in de winter

In het voorjaar (april) dienen de 
siergrassen afgeknipt te worden: 
na de winterwaarde moet er ruimte 
gemaakt worden voor nieuwe, jonge 
uitlopers.

Gezien bepaalde factoren is de keuze 
gemaakt om in deze zin af te wijken 
wat betreft de beplantingskeuze in het 
ontwerp van Hans Warnau. De bloei 
in enkel de zomer zal plaats maken 
voor de hedendaagse wensen: een 
jaarrond beeld.

Tussen de afknipbeurt in het voorjaar 
en het uitlopen van de grassen en 
rozen  wordt geadviseerd rode en witte 
tulpen aan te planten. Deze kleuren 
leggen de link met de zomerse kleuren 
van de rozen en de welbekende 
tulpen uit Amsterdam. Tevens zullen 
verschillende insectensoorten hier 
van profiteren.

Een mix van beide kleuren in een 
vak geeft een warm welkom in de 
koude winter in het Darwinplantsoen. 
Wel is het belangrijk dat de grassen 
af worden geknipt vlak voordat de 
bloembollen uitlopen.

Afb. 106: Sesleria caerulea als onderbeplantingAfb. 103: De locatie van het Rosarium in het plan

Afb. 108: Roodwitte bollen geven fraai 
winterbeeld

Afb. 104: Rosa ‘Red Meidiland’ Afb. 107: Sesleria caerulea met haar winterbeeld

Afb. 105: Rosa ‘Innocentia’
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6.2 Vaste plantentuin

Afb. 109: Het nieuwe beplantingsplan gebaseerd 
op het originele plan van Henny Hofman-Kuper
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Afb. 112: Monarda ‘Cambridge Scarlet’Afb. 111: Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’Afb. 110: Kniphofi a ‘Alcazar’

Afb. 118: Iris (cv)Afb. 117: Aster ‘Diamond’Afb. 116: Helenium ‘Moerheim Beauty’

Afb. 115: Oenothera fruticosaAfb. 114: Panicum virgatum ‘Heavy Metal’Afb. 113: Ligularia dentata ‘Othello’
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6.2.1 Toelichting beplantingsplan

De hoofdgedachte

Ons beplantingsplan sluit aan op 
de gemaakte keuzes tijdens de 
voorlichtingsavond. Tijdens de 
voorlichtingsavond is er gekozen voor 
de historische tuin. Dit hield in dat we 
het plan, zoals in 1963 is bedacht, 
in een moderne versie zouden 
reconstrueren. 

Dit zou, wat het beplantingsplan 
betreft, inhouden dat de 
hoofdgedachte van Henny Hofman-
Kuper in dit beplantingsplan verwerkt 
wordt. De plattegrond die ruim 
vijfitg jaar gelden is getekend zou 
de onderligger worden voor het 
beplantingsplan anno nu. 

Elke soort wordt individueel 
beoordeeld of deze nog inpasbaar 
zou zijn in deze tijd. Een deel van het 
oude sortiment is namelijk niet meer 
leverbaar of er zijn betere cultivars op 
de markt gekomen. Alleen de beste en 
sterkste soorten worden gebruikt. Dit 
alles zorgt voor een beplantingsplan 
dat ook de komende vijftig jaar weer 
van kracht kan zijn.

Zoneringen

Binnen het orginele plan is er sprake 
van vier duidelijke zoneringen wat 
betreft soorten. Zo is er een Astilbe-, 
Aster- Phlox- en Lupinezone.

Wat betreft de Asterhoek is besloten 
deze te behouden zoals deze 
momenteel  is. Vele soorten zijn 
niet meer verkrijgbaar of inmiddels 
niet meer te herleiden. Deze zone is 
momenteel, met een aantal kleine 
aanpassingen, nog in perfecte 
conditie. Er hoeven slechts wat 
binnengedrongen soorten verwijderd  
te worden en deze zone is klaar.

De Phloxhoek, gevestigd bij de 
Jeruzalem-ingang, is volledig 
verdwenen. Deze hoek is opnieuw 
ingericht met de sterkste soorten van 
nu en een inrichtingsplan dat minder 
kleine vakken omvat. Daarbij is de 
Phloxhoek uitgebreid naar beneden.

De Astilbezone heeft slechts een 
aantal nieuwe cultivars toebedeeld 
gekregen. Voor de rest zijn hier weinig 
aanpassingen gedaan. 

Afb. 119: Detail uit een Asterzone

Afb. 121: Details uit een Astilbezone

Afb. 120: Details uit een Phloxenzone
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is zelfs gekozen om een vaste plant 
te vervangen door een siergras. De 
Panicum virgatum zal bijdragen aan 
een fraaier winterbeeld en zal met 
zijn constante groene kleur bijdragen 
aan meer rust in het plan. 

Wat tot slot een derde grote 
verandering is in het beplantingsplan
is het omvormen van het grote 
Lupinevak naar een Baptisiavak.De 
Lupine wordt vervangen, omdat deze 
soort als eigenschap heeft dat het 
met twee tot drie jaar dood gaat. Dit 
met als gevolg dat er veel aan inboet 
gedaan moet worden. 

De Baptisia australis, voor velen 
een nieuwe soort, krijgt steeds 
meer bekendheid door de nauwe 
vergelijking met de Lupine. Gelet op 
bloemvorm, hoogte en bloeitijd zijn 
de vergelijkingen begrijpelijk.

Het grote gebaar dat Henny Hofman-
Kuper in gedachte had met het 
Lupinevak wordt nu nagestreefd. 
De sfeer die beoogd werd blijft op 
deze manier ongeroerd. De diverse 
zoneringen blijven op deze manier 

intact.
Het idee is namelijk dat de bezoeker 
zich in een grote gang van opgaande, 
bloeiende beplanting bevindt. Om de 
kleurenwerking die het Lupinemengsel 
met zich meebracht te behouden 
is gekozen voor een blauwpaarse 
soort, de normale Baptisia australis, 
in combinatie met een witte cultivar: 
Baptisia australis ‘Alba’.

Wijzigingen

Grote wijzigingen die plaats hebben 
gevonden zijn onder andere de 
veranderingen van de haaghoogtes 
en grote vakken die zijn vervangen 
door totaal nieuwe soorten. Een 
aantal wijzigingen worden toegelicht.
Een erg belangrijke wijziging is het 
omvormen van de bamboevakken. 
In het orgineel is de soort Pseudosasa 
japonica gebruikt, hiervan weten we 
inmiddels dat deze erg woekert. Dit 
met als gevolg dat deze bamboe de 
tuin langzamerhand overneemt. Met 
de kennis van nu is gekozen om dit te 
vervangen door de niet-woekerende 
soort Fargesia murieliae. Het verschil 
is nauwelijks zichtbaar, maar toch 
zullen de gevolgen vele malen minder 
erg zijn.

Ditzelfde geldt voor de soort 
Polygonum cuspidata, later de 
Fallopia japonica, beter bekend als 
de Japanse Duizendknoop. Deze 
soort staat momenteel bekend als 
bedreiging in de hoogste categorie. 
Hierom is besloten deze soort niet in 
grote vakken terug te plaatsen, er Afb. 123: De Baptisia australis ‘Alba’

Afb. 122: De Baptisia australis
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In het hoofdstuk aanleg en beheer 
wordt u meegenomen in de te 
gebruiken aanleg- en beheer 
methoden. Aan de hand hiervan 
kan het plan worden aangelegd en 
worden onderhouden.

7. Aanleg en Beheer
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7.1 Aanplant advies
Plantverband

Binnen het aanplantingsproces 
is het erg belangrijk dat er een 
bepaalde structuur in het plan 
wordt aangebracht. Dit wordt het 
plantverband genoemd. Tijdens 
het uitzetten, de eerste stap binnen 
het aanplanten, wordt altijd in 
een vaste structuur uitgezet. In het 
beplantingsplan is voor het totale 
plan een wildverband opgegeven. 
Dit omdat er in het plan organische 
vakvormen voorkomen, hierdoor 
kan er met wildverband ingespeeld 
worden op de organische vormen 
eromheen. 

Hoe dit verband precies in elkaar 
steekt wordt in de volgende alinea’s 
verduidelijkt. Daarbij zullen andere 
typen beplantingen en uitwerkingen 
weergegeven worden. Neem 
voor het aanplanten deze spread 
goed door en u bent klaar om het 
volledige beplantingsplan vakkundig 
aan te planten. Hierbij dient u wel 
rekening te houden met het aantal 
stuks per vierkante meter zoals in de 
plattegrond is aangeven.

Wildverband

Wat betreft deze vaste plantentuin 
wordt er geadviseerd om aan te 
planten in wildverband. De reden 
hiervoor is de vorm van de plantvakken, 
zoals deze in het orginele plan al is 
bedacht. 

De organische vormen hebben deze 
vorm, omdat er op deze manier in 
lagen of trappen gewerkt kan worden. 
Diverse lagen steken in elkaar, 
waardoor er een speelse opbouw is in 
het totaalplan. 

Wildverband wordt, in vergelijking 
met andere verbanden, op een 
andere manier aangeplant. Bij 
wildverband wordt van buiten naar 
binnen aangeplant, zoals op de 
schematische uitwerkingen aan de 
rechterkant ook te zien is. Op deze 
manier kunnen de gebogen lijnen 
strakker worden aangeplant en 
kunnen de vormen ook echt zichtbaar 
gemaakt worden. In de loop der 
jaren zal de plattegrond nog steeds 
zichtbaar zijn in de structuur. 

Schematische uitwerkingenSchematische uitwerkingenSchematische uitwerkingenSchematische uitwerkingen

Afb. 124: De lijnen vanuit het ontwerp uitgezet

Afb. 125: De buitenste rand wordt uitgezet

Afb. 126: Binnen de lijnen wordt dichtgeplant
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Randafstand

Bij het aanplanten dient er rekening 
gehouden te worden met de afstand 
tussen het hart van de plant en het 
pad. Dit om te voorkomen dat een 
plant te ver het pad overwoekert. 

Om te zorgen dat planten elkaar niet 
overwoekeren is er ook een bepaalde 
plantafstand. Deze is gebaseerd op 
het aantal stuks per vierkante meter 
en de eindgrootte van een plant.  
Binnen een wildverband is het niet 
gebruikelijk een plantafstand te 
hanteren, omdat je namelijk niet via 
een vast stramien uitzet. Wel is het 
belangrijk om de planten evenredig 
uit elkaar aan te planten. Op deze 
manier ontstaan er in de loop der tijd 
geen open plekken waar onkruid de 
overhand krijgt. 

Tot slot is het belangrijk aan een rand 
in één rechte lijn aan te planten. Als 
dit niet gebeurt dan ontstaat er een 
golvend beeld bij je pad. Om de 
rechte lijnen die door Hans Warnau 
zijn bedacht te benadrukken wordt 
geadviseerd dit te benadrukken 
door middel van een rechte lijn in de 
beplantingsrand.

Strooiplanten

In het beplantingsplan worden 
strooiplanten gebruikt. Deze zullen 
gebruikt worden in het midden van 
het beplantingsplan. Een strooiplant 
houdt in dat deze slechts enkele jaren 
op een bepaalde plaats kan staan.

Na vier jaar zal de strooiplant 
gescheurd en verplaatst moeten 
worden naar een voedselrijke plek 
in de tuin. Gezien het feit dat de 
strooiplanten in kleine groepen 
worden aangeplant is dit goed 
mogelijk. De groepen zullen elke vier 
jaar op een andere plek aangeplant 
worden. De reden dat er na vier jaar 
gescheurd moet worden is dat de 
kleurintensiteit na een bepaalde tijd 
terugloopt. De oorzaak hiervan is het 
oud worden van een pol. Door te 
scheuren wordt er verjongd en blijft 
de kleurintensiteit behouden.

Het scheuren gelieve in het voorjaar 
te laten gebeuren. Dit in verband met 
bescherming van de wortels in de 
koude winter door het blad. Dit is met 
name bij de Kniphofia erg belangrijk. 

Schematische uitwerkingen

Afb. 127: Aanplanten in driehoeken

Afb. 128: Golvende lijn bij het pad

Afb. 129: De voorste rij in een lijn aanplanten

Afb. 130 Rechte lijn aan het pad (benadrukking)
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7.2 Snoei in het voorjaar

Snoeitechniek

Voor een deel van de vaste planten 
wordt geadviseerd om deze in het 
voorjaar te snoeien. Een eis is wel 
dat de plant gesnoeid wordt voordat 
deze begint uit te lopen. Dit zal in de 
periode februari-maart plaatshebben. 
De eerste vaste planten zullen in april 
beginnen met uitlopen, dus vandaar 
dat er in deze maanden gesnoeid 
moet worden.

Waarom deze periode?

Er is een groot aantal planten die een 
sierwaarde hebben in de winter. Een 
deel van de vaste planten behoudt 
een uitgebloeide bloem. Hierdoor kan 
ook in de winter bijgedragen worden 
aan de belevingswaarde in de tuin. 
Met name op het moment dat er 
sneeuw of rijp op de pluimen, bollen 
of schermen blijft liggen geeft dit een 
fraai beeld. Dit is in het overzicht aan 
de rechterzijde in beeld weergegeven. 
Omdat er van een jaarrond sierlijke 
vaste plantentuin uitgegaan wordt, 
blijft dit zo gewaarborgd.

Hoe te snoeien?

De te snoeien planten dienen tot aan 
de grond afgeknipt te worden. Op 
deze manier blijft een plant jong en 
vitaal. Verhouting en groter worden 
in omvang wordt zo voorkomen.

Er kan gesnoeid worden met zowel 
handsnoeischaar als met een 
heggenschaar of bosmaaier. Voor 
grote oppervlaktes wordt geadviseerd 
een bosmaaier of heggenschaar te 
gebruiken. Op deze manier blijft er 
altijd een kleine mulschlaag achter. 
Deze laag zorgt ervoor dat er een 
humusrijke bovenlaag ontstaat. 

Wat betreft de siergrassen in het 
plan geldt hetzelfde principe. Na 
de goudgele bijdrage in de winter 
kunnen ook deze, voor zo ver mogelijk, 
tot aan de grond afgeknipt worden. 
Tevens wordt geadviseerd deze 
grassen eens in de drie jaar te 
scheuren. Via deze weg ontstaan er 
geen kale plekken in de pol en blijft 
deze relatief klein van formaat. Zo 
wordt uiteen zakken van het gras 
voorkomen.

Afb. 131: Rijp op de schermen geeft mooi beeld

Afb. 132: Beoogde winterbeeld van de tuin

Afb. 133: Grassen dragen erg bij aan het beeld
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Snoeitechniek

Voor een deel van de vaste planten 
wordt geadviseerd om deze in het 
najaar te snoeien. De periode die 
hiervoor geldt is oktober en november. 
De laatste vaste planten zullen in deze 
tijd uitgebloeid en/of afgestorven zijn. 
De sierwaarde is er op dat moment 
vanaf, waarna deze tot aan de grond 
afgeknipt wordt.

Waarom deze periode?

Er is een groot aantal vaste planten 
die zowel vorm als sierwaarde 
verliezen als ze uitgebloeid zijn. 
Deze soorten sterven af, waarna er 
slechts uitgedroogd loof overblijft. Dit 
gebeurt vooral bij lelie-achtigen en 
vaste planten met een fijne opbouw.

In de winter wordt de aandacht het 
liefst gevestigd op de planten die 
ook daadwerkelijk bijdragen aan een 
fraai ogende tuin. Daarom worden 
alle vaste planten die hier niet aan 
bijdragen verwijderd. Dit geeft tevens 
een verzorgder beeld.

Hoe te snoeien?

De te snoeien planten dienen tot aan 
de grond afgeknipt te worden. Op 
deze manier blijft een plant jong en 
vitaal. Verhouting en groter worden 
in omvang wordt zo voorkomen.

Er kan gesnoeid worden met zowel 
handsnoeischaar als met een 
heggenschaar of bosmaaier. Voor 
grote oppervlaktes wordt geadviseerd 
een bosmaaier of heggenschaar te 
gebruiken. Op deze manier blijft er 
altijd een kleine mulschlaag achter. 
Deze laag zorgt er voor dat er een 
humusrijke bovenlaag ontstaat. Hierbij 
is het wel belangrijk dat deze laag 
niet afgevoerd wordt. Dit heeft de 
voorkeur boven een net, aangeharkt 
geheel. 

Tijdens deze snoeiperiode is het 
tevens voor een select aantal planten 
belangrijk dat het wortelgestel 
afgedekt wordt met een bladerdek. 
Dit in verband met de aankomende 
vorst. Niet elke soort kan hier even 
goed tegen en wordt zo beschermd.

Afb. 134: Goed verzorgd beeld voor de winter

Afb. 135: Afgestorven geeft onverzorgd beeld

Afb. 136: Alle aandacht gaat naar winterplanten
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7.2.2 Snoei in de zomer

Snoeitechniek

Een select aantal vaste planten 
dient tijdens de zomer teruggesnoeid 
te worden om zo een tweede 
bloeiperiode te bewerkstelligen. Er 
zijn namelijk een aantal soorten die 
een tweede bloeiperiode ontwikkelen 
als je ze in de zomer terugsnoeit. Op 
deze manier heb je tweemaal profijt 
van dezelfde plant. Ook uitgebloeide 
strooiplanten dienen gesnoeid te 
worden.

Waarom deze periode?

Vroegbloeiende vaste planten zijn 
vaak eind juni of begin juli uitgebloeid. 
Als dit het geval is moet op dat 
moment de plant tot op de grond 
afgeknipt worden, waarna deze 
direct weer uitloopt. Deze precieze 
periode hangt van de winterperiode 
af. Tevens zijn er een aantal vaste 
planten, met name strooiplanten, 
die na de bloei als dorre stengels 
overblijven. Dit is een beeld dat je als 
Vereniging niet graag hebt, omdat 
het al snel onverzorgd lijkt. Daarom 
wordt geadviseerd om deze stengels 
na de bloei te verwijderen.

Hoe te snoeien?

De te snoeien planten dienen tussen 
de bloeiperiodes of aan het eind 
van een bloeiperiode tot aan de 
grond afgeknipt te worden. Vooral 
voor planten waarvan een tweede 
bloeiperiode verwacht wordt is dit 
belangrijk. Wat betreft uitgebloeide 
(strooi)planten is het vooral belangrijk 
om de uitgebloeide stengels te 
verwijderen. Het blad mag tot het 
najaar bewaard blijven. 

Geadviseerd wordt om dit snoeiwerk 
met de hand te doen. Op deze manier 
worden zo weinig mogelijk andere 
vaste planten beschadigd. Een groot 
aantal soorten staat op het punt om 
te gaan bloeien en beschadigen is 
dan het laatste wat gewenst wordt.

Afb. 137: De eerste bloeiperiode is bijna voorbij

Afb. 138: Na afknippen loopt de plant weer uit

Afb. 139: De tweede bloei is een feit
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De techniek

Een deel van de vaste planten en 
grassen heeft als eigenschap dat 
deze gaan woekeren. Dit houdt in 
dat de plant ondergrondse wortels 
schiet die een eind verder weer 
omhoog komen. Ook kan het zijn 
dat deze planten wekelijks iets aan 
terrein winnen. Dit dient voorkomen 
te worden. Daarbij is het uit de kluiten 
wassen van een plant of gras ook 
een eigenschap waar op ingespeeld 
dient te worden.

Waarom deze periode?

Bijsteken dient te gebeuren in 
de zomermaanden tijdens de 
groeiperiode. Daarom zijn juni en 
eind augustus gemarkeerd als 
snoeiperiode. Zo kan het woekeren 
van een plant goed voorkomen 
worden. Scheuren wordt over het 
algemeen in het voorjaar gedaan. 
Net voor het uitlopen van de plant of 
het gras kan het exemplaar worden 
verkleind, waardoor een wildernis 
voorkomen wordt.

Hoe te scheuren en steken?

Bij het rondom afsteken is het de 
bedoeling dat er rondom het vak van 
een plant gestoken wordt met een 
steekschep. Op deze manier worden 
ondergrondse wortels afgestoken 
waardoor er niet verder gewoekerd 
kan worden. 

Bij scheuren is het de bedoeling dat 
er pollen in stukken gestoken worden. 
Een voorbeeld is een graspol die te 
groot is geworden. Deze pol wordt 
dan in vieren gestoken. Een kwartpol 
wordt dan teruggezet in de grond. 
Zo groeit de plant niet te groot en 
ontstaan er geel kale plekken binnen 
het exemplaar. Dit zal wel gebeuren 
wanneer er niet gescheurd wordt.

Bij vaste planten is dit principe 
hetzelfde. Een deel van de plant 
wordt afgestoken en teruggezet, 
de rest kan worden afgevoerd 
of weggegeven aan eventuele 
liefhebbers die eenzelfde plant 
zouden willen bemachtigen. Op deze 
manier kunnen vrijwillgers eventueel 
een deel meenemen en zelf planten.

Afb. 140: Het scheuren van een plant

Afb. 141: Na het scheuren zijn er kleinere pollen

Afb. 142: Bijsteken van woekerende beplanting
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Het hoofdstuk monumentale sta-
tus gaat in op de vraag van de           
opdrachtgever naar een 
mogelijke monumentale status van 
het Darwinplantsoen. Er zal een 
beschrijving worden gegeven in de 
te ondernemen stappen om de 
betreffende status te bereiken.

8. Monumentale status
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8.1 Monumentaal of niet?

Vanuit de Vereniging Vrienden 
van Park Darwin heeft Green 
Experiment de vraag gekregen om 
te onderzoeken of het mogelijk is 
een monumentale status aan te 
vragen voor in ieder geval de vaste 
plantentuin in het Darwinplantsoen of 
misschien wel het gehele park.

Om te onderzoeken of het 
Darwinplantsoen een monumentale 
status kan krijgen, is er contact 
opgenomen met de gemeente 
Amsterdam. Hierbij is contact 
geweest met Jouke van der Werf, 
gebiedsadviseur op de afdeling 
Monumenten en Archeologie. De 
vraag die gesteld is luidde als volgt: 
“In hoeverre is het een voorwaarde 
dat het Darwinplantsoen tot het 
oorspronkelijke ontwerp terug 
gebracht wordt om een monumentale 
status te kunnen krijgen?” 
Hieruit kwam voort dat kleine 
toevoegingen en/of veranderingen 
geen belemmering hoeven te zijn bij 
het verkrijgen van een monumentale 
status. Het ligt er bij deze toevoegingen 
of veranderingen wel aan de manier 
waarop dit gebeurt. 

De mogelijkheden

Net als voor een pand is het mogelijk 
om voor een park een monumentale 
status aan te vragen. Daartoe 
moet een eigenaar of instantie 
die een boven-individueel belang 
vertegenwoordigt (hierbij dus 
Vereniging Vrienden van Park Darwin) 
bij stadsdeel Amsterdam-Oost een 
verzoek tot aanwijzing doen. Het 
stadsdeel verzoekt hierna de afdeling 
Monumenten en Archeologie om 
de monumentwaardigheid van het 
park te onderzoeken. Deze afdeling 
vraagt vervolgens de subcommissie 
Monumenten van de Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit om advies. Het 
stadsdeel neemt dan op basis van 
onderzoek en advies en zienswijze 
van de eigenaar (het stadsdeel 
Amsterdam-Oost) een besluit tot 
aanwijzing. 

Een aantekening bij het aanvragen 
van de monumentale status voor 
het park is dat de Vereniging 
ingeschreven moet staan bij de 
Kamer van Koophandel (KvK). 
Verder moet in de statuten van 

Afb. 143: Orgineel ontwerp Hans Warnau 
Darwinplantsoen
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de Vereniging opgenomen staan 
dat zij voor het behoud van het 
park en/of de vaste plantentuin 
staat. De Vereniging voldoet aan 
deze twee eisen voor in ieder geval 
de vaste plantentuin, omdat zij 
ingeschreven staat bij de KvK en in 
de statuten staat opgenomen dat zij 
beoogt om de vaste plantentuin te 
behouden. Mocht de Vereniging de 
monumentale status voor het gehele 
Darwinplantsoen aan willen vragen, 
dan zal hier dus een uitspraak over 
in de statuten opgenomen moeten 
worden. Wanneer dit gedaan is, 
raden wij aan voor de Vereniging om 
contact op te nemen met Jouke van 
der Werf. Met deze contactpersoon 
kunnen de mogelijkheden concreet 
doorgesproken worden. 

Wat betekent dit voor het 
nieuwe ontwerp?

Bij het toevoegen van elementen in 
het Darwinplantsoen ligt het aan de 
manier waarop deze toevoegingen 
gedaan worden. Daarom komen de 
wadi’s uit de huidige situatie niet meer 
in het nieuwe ontwerp voor. Deze 

ingreep zorgt ervoor dat de kans op 
het verkrijgen van een monumentale 
status vergroot wordt.

Verder is er bij het opstellen van het 
nieuwe ontwerp zo veel mogelijk 
rekening gehouden met het 
originele ontwerp van Hans Warnau. 
Zo is het ontwerp bijvoorbeeld 
gebaseerd op het bomenraster en 
zijn de padenstructuren behouden 
gebleven. Hier is dieper op ingegaan 
bij het uitleg van het ontwerp in 
hoofdstuk 6. Ook dit is dus gedaan om 
het verkrijgen van de monumentale 
status meer kans te geven.

Afb. 144: Orgineel ontwerp Hans Warnau 
Darwinplantsoen
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Geraadpleegd van http://www.
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www.starrosesandplants.com/articles/blog/rose-
hips-part-2-which-roses-set-most-hips

Afbeelding 112
Monarda ‘Cambridge Scarlet’ [Foto]. (z.j.). 
Geraadpleegd op 3 november 2017, van http://
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Referentie De Steile Tuin

Esri Nederland & Community Maps Contributors0 10 20 30 405
Meters ±

De Steile Tuin dankt haar naam aan 
de grote hoogteverschillen. Rond 
de 19de eeuw was dit gedeelte van 
het park ommuurd en diende als 
een moestuin voor de baron Van 
Heeckeren. Hierna is deze tuin enkele 
keren veranderd tot het in 1999 leidde 
tot de aanleg van de Steile Tuin met 
het huidige karakter. 

Projectbezoek

Tijdens het bezoek aan de Steile 
Tuin in Sonsbeekpark hebben wij 
vooral gekeken naar interessante 
plantencombinaties. De verschillende 
borders in de tuin zijn ingericht met 
vaste planten op kleur. Dit geeft een 
andere kijk op beplanting, echter 
denken wij zelf dat wij dit niet op deze 
manier gaan toepassen. De beplanting 
is in grotere groepen aangeplant en 
er is met hoogteverschil gewerkt. 
Elke kleurenborder is aangevuld met 
siergrassen. Dit is één enkele soort 
die in elke border terugkomt voor 
de samenhang van de gehele tuin 
(Miscanthus sinensis ‘Silberturm’). We 
hebben voor onze referentiestudie 

De Steile Tuin Sonsbeekpark

Locatie:    Sonsbeekpark te Arnhem
Kenmerken:    Vaste plantentuin
Aanlegperiode:   In het jaar 1999
Beplanting:    55 verschillende soorten gesorteerd op    
    bloeikleur.

Afb. 1: Stijle tuin
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gekeken welke soorten goed bij 
elkaar passen en voor welke valkuilen 
we ons moeten behoeden. 

Soortenlijst

Siergras
  Miscanthus sinensis ‘Silberturm’

Roze border
- Anemone tomentosa          
  ‘Robustissima’
- Astilbe ‘Maggie Daley’
- Bergenia hybrida ‘Morgentrote’
- Filipendula rubra ‘Venusta   
  Magnifica’
- Geranium ‘Patricia’
- Heuchera micrantha ‘Rachel’
- Lavandula angustifolia ‘Rosea’
- Lythrum virgiatum ‘Rose Queen’
- Monarda ‘marshall’s Delight’
- Papaver orientale ‘Turkenlouis’
- Aster ericoloides ‘Pink Spray’
- Bergenia hybrida ‘Baby Doll’
- Chelone obilqua
- Geranium ‘Karmina’
- Geranium macrorrhizum ‘Spessart’
- Indigofera heterantha
- Lespedeza thunbergii

- Miscanthus sinensis ‘Silberturm’
- Persicaria amplexicaulis ‘Firetail’

Paarse border
- Campanula lactiflora ‘Prichard’
- Geranium ‘Brookside’
- Agastache ‘Blue Fortune’
- Aconitum carmichaelil ‘Barkers  
  variety’
- Ajuga reptans
- Calamintha nepeta nepeta
- Geranium ‘Blue Sunrise’
- Acanthus spinosus
- Nepeta faassenii ‘Walkers Low’
- Salvia nemorosa ‘Amethyst’
- Symphytum azureum
- Vinca minor
- Aster thomsonni
- Verbena Bonariensis
- Stachys grandiflora ‘Macrantha’
- Perovskia atriplicifolia ‘Blue Haze’

Gele border
- Alchemilla mollis
- Achillea x filipendula
- Hemerocallis ‘Corky’
- Hemerocallis ‘Hyperion’
- Oenothera fruticosa ‘Fyrverkeri’
- Salvia nemorosa ‘Schneehügel’
- Veronicastrum virginicum ‘Diane’
- Kirengeshoma palmata
- Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
- Sanguisorba tenuifolia ‘Alba’
- Aster ageratoides ‘Ashvl’
- Bergenia Hybrida ‘Bressingham  
  White’
- Coreopsis verticillata ‘Grandiflora’
- Helenium bigelovil ‘The Bischop’
- Astilbe ‘Deutschland’
- Choisia ternata ‘Aztec Pearl’
- Helenium ‘Wyndley’
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Trapsgewijze opbouw - Wat in delen van de tuin opviel was 
dat er met een trapsgewijze opbouw is gewerkt. Vooraan 
de rand zijn de lage soorten aangeplant met daarachter 
de hogere soorten. Op sommige delen is er nog een derde 
trap toegevoegd aan de opbouw. Op afbeelding 2 is te zien 
dat er in twee trappen een dichte, in bloeitijd afwisselende 
border gecreeërd is. Hier zou een voorbeeld aan genomen 
kunnen worden

Trapsgewijze opbouw - Zoals hiervoor genoemd is, sprak 
de trapsgewijze opbouw van de tuin op sommige plaatsen 
aan. Op sommige plaatsen was dit echter niet het geval. 
Zoals op afbeelding 3 te zien is, is er op de voorgrond 
een lage cultivar Rudbeckia, waarna er ineens een grote 
muur aan Miscanthussen achter staat. Het verschil is ruim 
anderhalve meter. Dit hoogteverschil is past niet bij de 
trapsgewijze laagopbouw die voor de vaste plantentuin in 
het Darwinplantsoen voor ogen is.

Wintertuin - Ook in de winter zal een tuin gebruikt worden. 
Althans, dat is wel de bedoeling. Of het met opzet is of niet 
is niet bekend, maar de zwarte, uitgebloeide bloemen van 
de Achillea gaven een prachtig beeld in de border. Vooral 
als hier een soort achter gebruikt wordt die een wat lichtere 
bladkleur heeft. In de winter zullen deze bloemen tevens als 
sneeuwschermen dienen. Ontwerp een tuin dus niet alleen 
voor de zomer.

Afb. 2 Trapsgewijze opbouw

Afb. 3: Trapsgewijze opbouw

Afb. 4: De verdorde Achilleabloemen
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Combinaties - Wat opviel is dat er in de steile tuin een aantal 
combinaties zijn gebruikt die in eerste instantie niet voor zich 
spreken. Dit is ook te zien op afbeelding 5: veel groen met 
onwillekeurig een witte bloem en bruine bladeren van de 
Asters. Een siergras hiertussen zou al een goede oplossing 
zijn voor dit probleem. Hier moeten we in de visie van het 
Darwinplantsoen dus goed rekening mee houden.

Kleurensamenstelling - Wat ons vrijwel direct opviel was dat 
er naar onze mening te veel Miscanthus was gebruikt. Op 
het moment van bezoek waren alle pluimen bruin verkleurd. 
In elke border stond minimaal tien vierkante meter met 
Miscanthus, en dit was als enige beplanting hoger dan 
anderhalve meter. Die bruine pluimen zijn dus over het 
hele park zichtbaar, zoals op afbeelding 6 te zien is. Deze 
eentonigheid heb je liever niet of in ieder geval minder.

Omgaan met bomen - In het Darwinplantsoen zijn aardig 
wat bomen aanwezig die wat ons betreft grotendeels 
behouden mogen blijven. Althans, dit is ons idee tijdens 
de analysevorming. Mocht dit zo zijn moeten we zien te 
voorkomen wat hier links is gebeurd. Namelijk dat er een 
grote cirkel ontstaat onder de boom waar het zonlicht 
wegvalt. Je ziet veel opgaande beplanting daar waar 
onder de boom alle beplanting laag of lager blijft.

Afb. 5: Niet ideale combinaties

Afb. 6: Kleurenpalet

Afb. 7: Kroon weerspiegeld in border
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Referentiestudie Orlyplein

Afb. 8: Dapark Orlyplein 

Dakpark Orlyplein-Inventarisatie 
 
Locatie:     Amsterdam Sloterdijk (NS) 
Groenvoorziener:    Griffioen te Wassenaar 
Kenmerken:     Rainproof dakpark 
Aanlegperiode:    November 2014 - april 2015 
Oppervlakte:    3.000 m2 waarvan 2.500 m2 beplant 
Beplanting:     54.000 vaste planten, grassen, struiken;   
     41.000 bloembollen geplant; 
     48 bomen geplant / herplant.

De openbare vaste plantentuin is 
gepositioneerd op het voormalige 
busstation op het dak boven Station 
Amsterdam Sloterdijk. In deze 
tuin wordt overtollig regenwater 
in de drainagelaag opgevangen 
en gebruikt voor irrigatie van de 
beplanting. Een nieuw, enerverend 
en duurzaam concept. Het fraaie is 
dat de ingang van het station zich op 
dakniveau bevindt, wat inhoudt dat 
alle bezoekers ook daadwerkelijk de 
tuin dagelijks beleven.

Het ontwerp van het dakpark 
bevat beplantingsvakken met een 
gemengde bloeiende beplanting 
van veertig tot tachtig centimeter 
hoog. Dit met uitzondering van 
(boomvormende) heesters. Bomen 
zijn geplaatst in daarvoor gecreeërde 
cortenstalen bakken. Dit in verband 
met het feit dat het een daktuin 
betreft. 

De paden kronkelen door de 
weelderige vaste planten heen en 
bestaan uit een tien centimeter dikke 
betonplaten.
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Sortimentslijst

Vaste planten
- Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
- Verbena bonariensis
- Anemone hupehensis ‘September        
  Charm’
- Phlomis russeliana
- Perovskia atriplicifolia cv.
- Aster verschillende cv.
- Hemerocallis cv. (rood en geel)
- Crocosmia cv. 
- Geranium (klein roze)
- Geranium macrocrrhizum
- Calamintha nepeta
- Kniphofia cv.
- Sedum ‘Matrona’
- Helianthus decapetalus cv.
- Liriope muscari
- Acanthus mollis

Projectbezoek

Tijdens het bezoek aan het station 
Sloterdijk waas het interessant om het 
sortiment onder de loep te nemen. 
Het viel namelijk op dat er relatief 
weinig soorten waren gebruikt, 
omdat dezelfde soorten telkens in 
diverse combinaties gebruikt werden. 
Dit was vooral goed waarneembaar 
doordat de vele Rudbeckiagroepen 
nu de boventoon voerden. In de 
sortimentslijst is in diverse categorieën 
het door ons geanalyseerde sortiment 
opgesomd. Mogelijk zullen de 
gebruikte combinaties in het Orlyplein 
ook als inspiratie gelden voor het 
Darwinplantsoen. 

Siergrassen
- Molinia caerulea ‘Moorhexe’
- Calamagrostis x acutiflora cv. 
- Stipa tenuissima
- Carex morrowii
- Luzula sylvatica
- Acanthus mollis
- Sesleria autumnalis

Heesters
- Buddleja davidii
- Amelanchier lamarckii
- Crataegus x lavallei
- Rosa cv.

Bomen
- Tilia cordata
- Gleditsia triacanthos

Bollen
- Allium
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Referentiestudie Orlyplein

Afb. 9: Zonering dakpark
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Recreatiezone - In deze zone is de vaste plantentuin op 
z’n mooist. Tussen de weelde van rijkbloeiende planten zijn 
bankjes gevestigd waar men in alle rust kan relaxen. Een 
bijzonder rustgevend stuk tussen alle hectiek.
Tijdens het bezoek viel op dat de bankjes vrijwel de gehele 
twee uur bezet waren. Ook zag je een enkeling stilstaan bij 
een plant, eraan ruiken en foto’s maken. De beplanting heeft 
dus wel degelijke een bijdrage.

Geleider - Parallel aan de bebouwingsstrook loopt een 
gedeeltelijk onderbroken laanvormige bomenstructuur die in 
bakken is aangeplant. Dit in verband met de parkeergarage 
die eronder is gelegen. Als de wortels niet dieper kunnen 
moet de ruimte om te wortelen omhoog worden gebracht. 
Dit is hier creatief opgelost. Deze lijn verbindt de oostzijde 
van het park met de zakelijke westzijde.

Overgangszone - De bomen uit zone 4 worden gecombineerd 
met de vaste planten uit zone 1. Het recreatieve gaat hier 
subtiel over in het zakelijke uit zone 4. In principe worden 
de twee totaal verschillende zones als vingers in elkaar 
geschoven. Deze techniek kan helpen met het creeëren van 
eenheid tussen het parkgedeelte en de vaste plantentuin 
binnen het Darwinplantsoen.

Zakelijk - Aan de oostzijde van het park wordt de zakelijke 
sfeer doorgetrokken in de openbare ruimte. Statige bomen 
en een (strak) gazon voeren daar de boventoon. Dit stuk is 
enigszins achtergebleven.

In het park zou nog wel wat winst behaald kunnen worden 
om de totaalbeleving van de omgeving Station Amsterdam 
Sloterdijk te optimaliseren.

Afb. 10: Beeld zone 1

Afb. 11: Beeld zone 2

Afb. 12: Beeld zone 3

Afb. 13: Beeld zone 4
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Grote groepen - Wat ons opviel, gelet op het beplantingsplan 
zelf, is dat er grote groepen zijn gebruikt. Grassen en vaste 
planten worden meestal in grote groepen gebruikt. Op deze 
foto is een goed voorbeeld te zien van een grote groep 
Rudbeckia’s in combinatie met grote groepen siergrassen. 
Deze indeling staat ons aan en zouden we eventueel ook in 
ons plan kunnen integreren.

Texturen - Het gebruik van texturen in het beplantingsplan 
sprak ons erg aan. Op de afbeelding is, op de Rudbeckia’s 
na, één grote groenbruine massa te zien. Ondanks dat 
het siergras niet in kleur bloeit, valt deze met de prachtige 
pluimen en fijne bladeren toch erg op. Siergrassen krijgen 
een steeds grotere waarde in het geheel naarmate de 
winter eraan komt.

Hoogtes - Binnen het beplantingsplan is de variatie van 
hoogtes erg belangrijk. Daarom vonden we het mooi om te 
zien dat er heesters geplaatst zijn binnen deze tuin. Vooral 
krentenboompjes deden hier een bijdrage aan. Dit gebruik 
van heesters tussen de lagere vaste planten geeft een 
evenwichtig en afwisselend beeld. Dit is misschien ook een 
idee voor het Darwinplantsoen.

Afb. 14: Groepsgroottes in het park

Afb. 15: Texturen binnen het sortiment

Afb. 16: Texturen binnen het sortiment
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GREEN 
EXPERIMENTConclusie referentiebezoeken

Algemeen

Wat over het algemeen 
geconcludeerd kan worden is dat 
vaste planten tuinen op diverse 
manieren opgebouwd en bedacht 
kunnen worden. Toch, als er intensief 
naar de plannen wordt gekeken, 
valt te concluderen dat er meerdere 
overeenkomsten in de plannen 
aanwezig zijn. 

Gemaakte keuzes

Binnen de bezochte plangebieden 
viel een tweetal overeenkomsten op. 
Namelijk dat in beide plannen niet 
tientallen soorten zijn gebruikt en dat 
deze soorten in grotere groepen zijn 
aangeplant.

Door herhaling van soorten creëer je 
een soort rust en herkenning binnen 
een plan. Dit in combinatie met het 
vormen van grote groepen maakt 
dat iedere soort goed zichtbaar is. 
Daarbij viel op dat kleinere groepen 
weggeconcurreerd werden. Dit is een 
constatering die zeker mee wordt 
genomen in de vakindeling.

Beplantingskenmerken

Iedere plant heeft een eigen kenmerk 
die hem uniek maakt, het is de kunst 
om binnen een beplantingsplan die 
sierwaarde volledig tot zijn recht 
te laten komen en ook in te passen 
tussen de andere soorten. Door een 
goede afwisseling te maken tussen 
kleur, textuur, hoogte en seizoenen 
krijgt een plan dat beeld waar naar 
gestreefd wordt.

Het gebruik van lagen of trappen in 
een beplantingsplan kan hier een 
sterke bijdrage aan leveren. Door 
een plantvak van laag naar hoog 
op te bouwen wordt elke plant goed 
geëtaleerd.

Dit geldt niet alleen in de zomer 
maar ook in de winter. Een plant kan 
namelijk ook buiten het bloeiseizoen 
een meerwaarde hebben op basis van 
een uitgebloeide bloem, fraai blad 
of een mooi silhouet. In de opbouw 
van de lagen moet dus ook rekening 
gehouden met het winterbeeld. Deze 
moet niet alleen in de zomer maar 
ook in de winter kloppen.

Inspelen op het bestaande

Tot slot is het erg belangrijk om te 
kijken naar eventuele beperkende 
factoren. Vooral in de Steile Tuin viel op 
dat er zonminnende planten planten 
zijn gekozen onder bomen. In het 
Darwinplantsoen zijn ook bestaande 
bomen aanwezig, hier moet dus goed 
op worden gelet. 



Opdracht: Vereniging Vrienden van Park Darwin
Datum: 7-11-2017
Locatie: Darwinplantsoen Amsterdam

Opmerkingen:
- Al het plantmateriaal dient goed doorwortelt te zijn tenzij anders aangegeven.
- Alle grijs gearceerde planten zijn aanwezig.

Soorten: Totaal stuks: Maat: Extra eisen:

Vaste planten en grassen:

Achillea filipendulina 'Parker's Variety' 477 P9
Aconitum henryi 'Sparks's Variety' 238 P9
Actaea simplex 'Brunette' 170 C3
Ajuga reptans 'Rubra' 207 P9
Alchemilla mollis 84 P9
Alstroemeria aurantiaca 'Orange King' 112 P9
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' 63 P9

Bestellijst



Anchusa azurea 'Dropmore' 217 P9
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' 350 P9
Aster amellus ''Blue King'' 91 P9
Aster amellus ''Hindlip'' 63 P9
Aster amellus ''Rudolph Goetne'' 98 P9
Aster cordifolius ''Silver Spray'' 35 P9
Aster dumosus "Prof- A-Kippenberg'' 175 P9
Aster dumosus ''Peter Pan'' 77 P9
Aster dumosus ''Schneekissen'' 98 P9
Aster ericoides ''Delight'' 35 P9
Aster frikartii ''Wunder von Stäfa'' 84 P9
Aster novae-angliae ''Harrington Pink'' 112 P9
Aster novae-angliae ''Plenty'' 112 P9
Aster novae-belgii ''Antwerps Peerl'' 42 P9
Aster novae-belgii ''Beechwood Rival'' 35 P9
Aster novae-belgii ''Beechwood Shall'' 49 P9
Aster novae-belgii ''Prosperity'' 126 P9
Astilbe hybride 'Amethyst' 1287 P9
Astilbe hybride 'Bonn' 288 P9
Astilbe hybride 'Diamant' 126 P9
Astilbe hybride 'Europa' 189 P9
Astilbe hybride 'Fanal' 423 P9
Astilbe hybride 'Koblenz' 333 P9
Astilbe hybride 'Rheinland' 81 P9
Astilbe simplicifolia 'Sprite' 216 P9
Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' 225 P9
Baptisia australis 910 P9
Baptisia australis 'Alba' 420 P9
Campanula lactiflora 175 P9
Campanula persicifolia 49 P9
Campanula portenschlagiana 90 P9
Centranthus ruber 'Coccineus' 392 P9
Cerastium tomentosum 'Columnae' 1107 P9
Chrysanthemum coccineum 'James Kelway' 140 P9
Coreopsis verticillata 280 P9



Delphinium 'Schönbuch' 56 P9
Dianthus deltoides 'Splendens' 161 P9
Doronium orientale 329 P9
Echinops bannaticus 'Taplow Blue' 63 P9
Erigeron 'Dunkelst Aller' 147 P9
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' 410 C1,5
Fargesia murielae 94 C3
Geranium 'Rozanne' 175 P9
Geum 'Fire Opal' 189 P9
Gypsophila paniculata 266 P9
Helenium autumnalis 'Moerheim Beauty' 483 P9
Iberis sempervirens 'Snowflake' 162 P9
Iris germanica 'Horace Darwin' 115 P9
Iris germanica 'Impress of India' 50 P9
Iris germanica 'Niebelungen' 65 P9
Iris germanica 'Nightfall' 50 P9
Iris germanica 'Red Orchid' 65 P9
Iris germanica 'Sangreal' 90 P9
Iris germanica 'Sen Lac' 65 P9
Iris kaempferi 'Variegata' 120 P9
Iris pallida 'Argentea Variegata' 65 P9
Iris pumila 'Michael Paul' 50 P9
Iris versicolor 70 P9
Kniphofia 'Alcazar' 250 P9
Lamium maculatum 'Roseum' 54 P9
Leucanthemum 'Juno' 217 P9
Ligularia dentata 'Othello' 295 P9
Lychnis chalcedonica 231 P9
Lysimachia nummularia 1188 P9
Lysimachia punctata 280 P9
Lythrum salicaria 'The Beacon' 105 P9
Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plume' 240 C1,5
Monarda didyma 'Cambridge Scarlet' 826 P9
Nepeta faassenii 'Six Hills Giant' 175 P9
Oenothera fruticosa  'Yellow River' 225 P9



Panicum virgatum 'Heavy Metal' 280 C1,5
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' 340 P9
Phlox douglasii 'Crackerjack' 890 P9
Phlox paniculata 'Aida' 126 P9
Phlox paniculata 'Amethyst' 126 P9
Phlox paniculata 'Border Gem' 847 P9
Phlox paniculata 'Caroline v.d. Berg' 133 P9
Phlox paniculata 'Cleopatra' 203 P9
Phlox paniculata 'Mies Copijn' 217 P9
Phlox paniculata 'Rosa Spier' 119 P9
Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer' 63 P9
Ranunculus acris 'Multiplex' 42 P9
Salvia nemorosa 'Amethyst' 84 P9
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 539 P9
Sedum 'Mohrchen' 98 P9
Sedum spurium 'Schorbusser Blut' 98 P9
Sidalcea oregana 'Brilliant' 98 P9
Symphytum grandiflorum 70 P9
Symphytum grandiflorum 'Whisly Blue' 210 P9
Thymus polytrichus ssp. Brittanicus 330 P9
Trollius 'Golden Queen' 54 P9
Trollius sinensis 'Earliest of All' 117 P9
Verbascum densiflorum 'Pink Domino' 250 P9

Bomen:

Prunus serrula 4 14-16 Kluit


