Inspiratie

De tuinen van

Paleis Het Loo

FOTO’S: ISTOCK, ANNE WIEGGERS, PALEIS HET LOO UIT ‘TUINEN VAN PALEIS HET LOO: TRADITIE EN VAKMANSCHAP’

Het paleis is voorlopig gesloten, maar dat maakt het voor
tuinliefhebbers des te interessanter. De historische tuinen zijn
dit jaar namelijk op bijzondere wijze beplant.
Tekst: Anne Wieggers
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enesteld in de prachtige natuur
van de Veluwe ligt Paleis Het Loo,
dat omgeven is door indrukwekkende baroktuinen van maar liefst
60 hectare groot. Het heet dan ook niet voor
niets ‘Loo’, wat ‘open plek in het bos’ betekent.
Aangelegd als buitenplaats, jachtpaleis en
zomerverblijf waren de tuinen een belangrijk
pronkstuk van koning-stadhouder Willem III
en zijn Engelse vrouw koningin Mary II.
Door de eeuwen heen namen de tuinen
steeds weer andere gedaanten aan. Van
zeventiende-eeuws pronkstuk, tot een romantische landschapstuin en later weer in
ere herstelde barokke tuin met historisch
correcte planten. Dit jaar nemen de tuinen
een uitstapje: tijdens de verbouwing van het
paleis mag het tuinteam van het Loo een
paar maanden ‘los’ met exotische planten
die er in de zeventiende eeuw nooit hadden kunnen staan. Tijdens ‘BuitenGewoon
Open’ mag het paleis dan wel dicht zijn,
buiten wordt het des te spannender. Canna’s
verrijzen tussen de strakke bloemenborders
en een keur aan exotische eenjarigen vormen een feestelijk geheel.

Er ontstond een
geheel eigen Hollandse
baroktuinstijl.
Geschiedenis
In de zeventiende eeuw waren Versailles
en de ‘Franse stijl’ toonaangevend voor de
hofcultuur in heel Europa. Ook de tuinen van
Het Loo werden in deze formele stijl aangelegd. Met de typerende symmetrische borders, strak gesnoeide heggetjes en een per
seizoen wisselende, kleurrijke beplanting,
past het helemaal in die sfeer. Toch ontstond
er ook een geheel eigen Hollandse baroktuin-stijl. De tuinen van Het Loo hebben een
meer ‘menselijke maat’ en planten staan centraal, in plaats van alleen met perkplantjes
een kleurrijk tapijt te vormen, zoals in zoveel
andere formele tuinen het geval is.
Planten waren in de zeventiende eeuw
exclusieve verzamelobjecten die van over de
hele wereld bij elkaar gebracht werden door
avontuurlijke plantjagers. De exotische en
bijzondere planten die Willem III verzamelde,
werden dan ook zo gepresenteerd dat ze van
alle kanten te bewonderen waren, in plaats
van vlak op elkaar. In zogeheten ‘Plate-bandes’
– bloemenranden – stonden de noviteiten op
’dos d’ane’ – ezelsruggen – oftewel verhoogde
en keurig geharkte bloembedden, uitgeplant.

Botanische tuin
De tuinen van Paleis Het Loo hebben de
officiële status van botanische tuin gekregen door de enorme historische collectie
citrusbomen die vanaf de zeventiende eeuw
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Sommige bomen uit de landschapstuin zijn
overgebleven en zijn onderdeel geworden van de
gerestaureerde baroktuinen. Ze vormen een mooi
contrast met de formele omgeving.
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Rubriek
Boventuin, met de roze Cleome spinosa,
Amaranthus cruentus ´Hot Biscuit´ en
Nicotiana sylvestris.

Overal in de tuinen van Paleis
Het Loo staan potten gevuld
met vrolijk gekleurd perkgoed.
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verzameld werden. De oudste citrusboom
van Paleis Het Loo is meer dan 300 jaar oud.
De Oranjebomen hadden een belangrijke
symbolische functie voor de Oranje-dynastie. Ze bloeien en dragen namelijk vrucht
tegelijk, iets waar de Oranjes zich graag mee
vereenzelfigden. Een dergelijke collectie
was vroeger een echt statussymbool. Het
betekende dat de eigenaar, om deze bomen
in de winter te laten overleven, ook een grote
oranjerie bezat. Ieder jaar worden de bomen
na ijsheiligen feestelijk naar buiten gebracht,
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met als hoogtepunt de laatste boom, die op
authentieke wijze met paard en wagen zijn
plekje in de tuin krijgt.

Van barok naar landschap
In de achttiende eeuw werd niet langer gekeken naar Frankrijk als lichtend stijlvoorbeeld,
maar naar de romantische Engelse stijl. Geheel naar de laatste mode veranderde koning
Lodewijk Napoleon de strakke baroktuinen
van Het Loo in een weelderige landschapstuin. Kruiwagen voor kruiwagen werd de

aarde opgehoopt tot aan de terrassen van
het Paleis, tot er een glooiend landschap met
bomen ontstond.
Bijna twee eeuwen vormde dit het decor
rond het paleis, tot in 1977 werd besloten de
tuin terug te brengen naar haar originele,
zeventiende-eeuwse staat. Naar verluidt
was koningin Juliana geen liefhebber van
de strakke, natuur-temmende manier van
tuinieren die zo bij de barok past. In plaats
van alle bomen te kappen, werd er gekozen
voor het behoud van een paar van de oude
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Mexicaanse zonnebloem, Amaranthus
caudatus ‘Coral Fountain’, siertabak,
Amaranthus cruentus ‘Velvet Curtains’
met donkerrood blad en de gele Rudbeckia
hirta ‘Prairie Sun’.

BuitenGewoon
Open
De komende 3 jaar is het hoofdgebouw
van Paleis Het Loo gesloten wegens
vernieuwing en verbouwing, maar tot
en met 30 september is Paleis Het Loo
BuitenGewoon Open. De tuinen, stallen,
restaurants en het paleisdak zijn geopend, en er worden diverse extra activiteiten en evenementen georganiseerd.

Evenementen
t/m 30 september:

Ook als particulier zijn biologische bestrijders in te
zetten in de tuin. Op de foto de larve van een
lieveheersbeestje op de knoppen van Lillium
regale, hard aan het werk om de tuin van Anne
Wieggers luizenvrij te maken.

De Oranje-wandeling
Wandelroute in het paleispark.
Dinsdag & woensdag in de zomer.

Prinsen- & Prinsessendagen
Jouw sprookje op Paleis Het Loo.
Laatste zondag van de maand.

Een vrolijke noot
Muziek in de paleistuinen.
Iedere donderdag & vrijdag in september.

September Tuinmaand
Een kijkje achter de schermen.

woudreuzen uit de landschapstuin. Dit
levert een prachtig contrast op tussen de
formele beplanting, de mooie fonteinen, het
verbluffend groene gras – waarvan geen
sprietje verkeerd lijkt te staan – en de grote,
natuurlijke bomen.

Strak betekent niet
onnatuurlijk
Een formele tuin, met enorme omvang en
planten die van alle kanten kritisch bekeken kunnen worden, roept niet snel een

beeld op van natuurlijk tuinieren. Toch
betekent strak in het geval van de tuinen
van Het Loo niet onnatuurlijk. Sinds enkele
jaren wordt er alleen gewerkt met biologische bestrijdingsmiddelen. Lieveheersbeestjestlarven bij luizen, aaltjes tegen engerlingen en sluipwespen die op jacht gaan
om de tuinen plaagvrij te houden. Gif komt
er niet in bij Het Loo. Als deze zestig hectare tellende tuin, die jaarlijks duizenden
kritische bezoekers ontvangt, het zonder
gif kan, lijkt er voor particulieren echt geen
juli 2018
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Naar verluidt was koningin Juliana geen liefhebber
van de strakke, natuur-temmende manier van
tuinieren die zo bij de barok past.

Als je meer over deze bijzondere tuinen
wil weten, lees dan het prachtig geïllustreerde 'Tuinen van Paleis Het Loo
– Traditie en vakmanschap' van Karlien
Dijkstra (Uitgeverij Waanders, € 22,50).

Het onberispelijk verzorgde uiterlijk
van de tuinen is te danken aan een
uitgebreid tuinteam.
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excuus meer te zijn naar de spuitbus te
grijpen. Een goede tip die tuinbaas Willem
Zieleman heeft, is dat teveel van een plant
willen altijd averechts werkt. “Wanneer een
plant teveel stikstof krijgt door mest, groeit
hij te hard en te slap. Het zijn altijd deze
planten die plaagggevoelig zijn en aangevallen worden.” Uiteraard heeft niet iedereen een team tuiniers klaarstaan om de
tuin perfect bij te houden zoals bij Het Loo,
maar zestig hectare onderhouden hoeven
de meeste tuiniers (gelukkig?) ook niet.

Grootse ideeën
voor bescheiden tuinen
Hoe neem je als bezoeker van een enorm
tuinencomplex als Het Loo – wellicht een
beetje overdonderd door al die onberispelijk onderhouden hectares – toch concrete
ideeën mee naar huis? Of een tuin nu past
bij jouw specifieke stijl of niet, toch is er
altijd wel iets te vinden dat inspiratie geeft.
De formaliteit van Het Loo zal behoorlijk
misstaan bij de gemiddelde doorzonwoning. Een op een kopieren is daarom wellicht geen goed plan, maar de historische,
authentieke sfeer is wel mee te nemen
naar huis. Zo is het opnemen van vintage
meubels en accessoires een mogelijheid
om dit bereiken. Ook is de consequente
wijze waarop er in de tuinen van Het Loo
gewerkt wordt iets om te onthouden. Denk
groots. Hang niet een hangmand op, werk
met een rij manden. Plant niet een roos,
maak er een rozenlaan van. Doe wat je doet
goed. En last but not least, is de wijze waarop er biologisch bestreden wordt in deze
tuinen een idee om te onthouden en het
liefst nooit meer te vergeten.

Tuinbaas Willem Zieleman trotseert
de meer dan 60 hectares van de
tuinen van Het Loo met de ﬁets.

Creëer in je eigen tuin een historische
sfeer. De boomroosters, bankjes en
accessoires lijken er altijd al gestaan
te hebben. Tuin: Anne Wieggers.
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