D

e keuze van de redactie uit tentoonstellingen, open dagen en andere evenementen op tuinen- en plantengebied in de
maanden december, januari, februari vindt u
hieronder. Controleer voor vertrek wel even de
openingstijden op de betreffende websites.

n Snoeicursus Mooie rozen in uw tuin
Zaterdag 16 maart (9.30-12 uur of 13.30-16 uur)
Na de theorie, een PowerPointpresentatie
van een uur met uitleg over de verzorging,
bemesting en het snoeien van rozen, gaan de
deelnemers aan de cursus naar buiten voor
de praktijk: zelf struik- en klimrozen snoeien.
Samen met een paar medecursisten krijgt u
een gedeelte van een rozenperk toegewezen
dat u kunt gaan snoeien, net zo lang tot u het
helemaal in de vingers hebt.
Belle Epoque, Aalsmeer
www.belle-epoque.nl/informatie/snoeicursus
n Tentoonstelling 200 soorten groen, het
mooiste van Franz en Ferdinand Bauer
T/m zondag 12 mei (di t/m zo 10-17 uur)
Toegang € 13,50
De botanische tekeningen van de broers
Franz en Ferdinand Bauer zijn relatief onbekend in Nederland, maar het is uitzonderlijk
knap werk. Ferdinand bracht tijdens verre
wetenschappelijke expedities de natuurlijke
rijkdommen in kaart, terwijl Franz nauwkeurig
planten, bloemen en dieren bestudeerde in
Kew. Behalve originele aquarellen en veld
tekeningen laat de tentoonstelling ook
prachtig geïllustreerde botanische boeken van
de broers zien. Bij de tentoonstelling wordt
tussen 20 maart en 24 april ook een interessante collegereeks georganiseerd.
Teylers Museum, Haarlem
www.teylersmuseum.nl

Het thema van het zomernummer van onze
eigenTUIN dat verschijnt op 25 mei is kunst.
Daar gaan we verschillende aspecten van
belichten – kunst in de tuin, de tuin als kunst.
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GEKOZEN
n Keukenhof open
Donderdag 21 maart t/m zo 19 mei (8-19.30 uur)
Toegang € 18
In de acht weken waarin Keukenhof geopend is
komen 1,4 miljoen mensen zich vergapen aan
7 miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen.
100 inzenders laten er hun levende catalogus
van bolgewassen zien en in ruim 20 bloemenshows presenteren 500 bloemenkwekers een
keur aan snijbloemen en potplanten. Genoeg
cijfers. Wat er in Keukenhof werkelijk interessant is voor tuiniers zijn de combinaties van
voorjaarsbloembollen onderling en vooral die
van bollen met vaste planten, siergrassen,
bodembedekkers en heesters.
Keukenhof, Lisse
www.keukenhof.nl

botanisch tekenen en de museumwinkel heeft
een speciaal tuinen-assortiment.
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
www.rmo.nl
n Lenteweekend Eibergen
Zaterdag 4, zo 5 mei (10-17 uur),
Toegang € 4
In de sfeervolle omgeving van de oude
Mallumse watermolen aan het riviertje de
Berkel staan tijdens dit lenteweekend zo’n 70
verkoopstands waarvan de hoofdmoot met
planten – veel vaste planten en ook eenjarigen.
Daarnaast worden er ook tuingerelateerde
producten en tuinkunst verkocht en staan de
winnende kunstzinnige bloemstukken van de
speciale lenteweekendworkshop er opgesteld.
Natuurlijk is er ook te eten en te drinken.
Kruidenhof te Mallum, Eibergen
www.lenteweekend-eibergen.nl

n Tentoonstelling Middeleeuwse tuinen.
Aardse paradijzen in oost en west
Vrijdag 3 mei t/m zo 1 september (10-17 uur)
Toegang € 12,50
Archeologische vondsten (opgegraven
tuingereedschap, tegeltableaus, gebloemd
servies) en kunstwerken (geïllustreerde
manuscripten, herbaria, schilderijen, prenten)
geven een beeld van de weelde, het belang en
de diversiteit van middeleeuwse tuinen in de
westers-christelijke en de oosters-islamitische
wereld. De tentoonstelling besteedt aandacht
aan moes- en siertuinen, lusthoven, het paradijs als tuin en ‘de tuin in huis’. Er zijn lezingen,
rondleidingen en workshops

n Tentoonstelling Schelpenpracht
T/m zondag 26 mei (di t/m zo 11-17 uur)
Toegang € 7
Voor deze tentoonstelling selecteerde fotograaf Adri Verburg uit zijn werk de stillevens
waarin tropische schelpen de blikvangers
zijn. Door met eindeloze precisie schelpen,
bloemen, schedels, zilverwerk en andere
intrigerende voorwerpen te rangschikken en
op natuurlijke wijze te belichten lijken zijn
stillevens wel op die van 17e-eeuwse meester
schilders. De kegelslakken, stekeloesters,
helmslakken, schorpioenhorens, wenteltrappen, ribmijters en zee-oren zijn allemaal
in de wetenschappelijke collectie van het
museum te vinden maar zien er door het oog
van Adri Verburg heel anders uit.
Het Natuurhistorisch Museum, Rotterdam
www.hetnatuurhistorisch.nl

We schrijven over kunstige bloemen, passiebloemen en Tricyrtis, die zo gecompliceerd in
elkaar zitten dat je er de hand van een kunstenaar in vermoedt. Kunstenaars hadden zeker
de hand in de oude Romeinse muurschilderingen van ideale tuinen. Door kunstenaars
gemaakte tuinen, kunstenaarstuinen, zijn ze

anders dan tuinen van hobbytuiniers?
Een tuinarchitect verstaat de kunst van een
schijnbaar onmogelijk stukje grond toch een
heel aardige tuin te maken en dan ziet het er
nog simpel uit ook. Zo niet bij kunstig knipwerk, ook wel topiary genoemd en dan vragen
ons af: is dat kunstzinnig of is het gekunsteld?

