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Van der Tol hield in de 

jaren zeventig kantoor 

aan de Overschiestraat 

in Slotervaart. 

Tegenwoordig is het 

hoofdkantoor gevestigd 

aan de Lutkemeerweg, 

aan de rand van de stad. 

De Westelijke Tuinsteden zijn rijk aan groene binnenhoven. 
Bij de aanleg en onderhoud ervan speelt het bedrijf Van 
der Tol, hoveniers en terreininrichters sinds jaar en dag 
een grote rol. Door de jaren heen zijn de opvattingen over 
het omgaan met groen veranderd. Annemieke Langendoen 
en Peter Heijman, beiden werkzaam bij het groenbedrijf, 
werken graag vanuit ‘de tuinstadfilosofie’. 

Al jaren betrokken
Het groenbedrijf Van der Tol is in 1945 door de gebroeders 
Van der Tol opgericht en bevindt zich van oudsher in de 
Westelijke Tuinsteden. De regie over de vormgeving en 
uitvoering van de groenvoorzieningen in de tuinsteden was 
jarenlang stevig in handen van de gemeentelijke diensten. 
De afdeling Beplanting zorgde na aanleg voor het onder-
houd van het openbaar groen. Direct rond de bebouwing 
zoals de geveltuinen, de hoven en binnentuinen lag de ver-
antwoordelijkheid meestal bij de woningbouwverenigingen. 
Voor het ontwerp en de uitvoering werden gerenommeerde 
tuin- en landschapsarchitecten ingehuurd en voor het 
onderhoud hoveniersbedrijven. Van der Tol nam het groen 
van veel woningbouwverenigingen voor hun rekening. 
Zowel onderhoud als aanleg.
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Droom van ouders: 

veilig, mooi, ruim, 

eigen plek. 

Beeld van Annemieke 

Langendoen.

Tuinstadkind
Ook Hollandsgroen, een zusterbedrijf van Van der Tol, is al 
jaren betrokken bij het inrichten van de buitenruimte in de 
tuinsteden. Annemieke Langendoen heeft als ontwerpster 
bij Hollandsgroen al heel wat binnentuinen, hofjes en voor-
tuinstroken ontworpen. Zelf opgegroeid als tuinstadkind in 
Osdorp kreeg ze de ideeën over ruimte en licht al van jongs 
af aan mee. ‘Als je eenmaal in een tuinstad geboren bent 
blijf je een tuinstadkind. Je jeugd verloochen je niet.’ Veel 
nieuwe bewoners van de tuinsteden kwamen vanuit de 
binnenstad met idealen over een mooie plek waar een toe-
komstig gezin zou kunnen opgroeien. Zo ook haar ouders. 
Veel ruimte, groen en speelplekken dichtbij was het   >

Kinderperspectief: 

saai eigen spel 

bedenken, weinig 

speelruimte in de hofjes. 

Beeld van Annemieke 

Langendoen.
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 ideaal, iets wat de tuinstadkinderen zelf toch anders ervoe-
ren. Er was weinig te beleven in de jonge tuinstad waar de 
bomen nog maar sprietjes waren. Vooral de speelplaatsen 
in de omringende hofjes vond Annemieke saai, waardoor 
zij samen met buurtgenootjes wel werd uitgedaagd crea-
tief een eigen spel te bedenken, wat dan weer precies de 
ideologie was van de ontwerper Aldo van Eyck. Ook over 
de groeninrichting van de hofjes had ze als kind al haar 
bedenkingen: ‘Waarom zet je nou rozen langs een speel-
plek?’ Ze had graag gras gehad. Ja, daarnaast lag gras, 
maar daar mocht je niet spelen. In de marge mocht je wel 
spelen, maar die ruimte was beperkt en weinig spannend.

Speelplaats aan de 

Burgemeester Vening 

Meineszlaan in Sloter-

meer, ontworpen door 

Aldo van Eyck, 1963. 

Foto Stadsarchief 

Amsterdam.

Tuinstadkind Annemieke 

met haar broertje voor 

het huis. 

Fotoarchief Annemieke 

Langendoen.
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Vanaf de jaren zeventig 

veranderden de 

gemeenschappelijke 

binnentuinen. 

Beeld van Annemieke 

Langendoen.

Veranderingen 
Als groen ontwerper nam Annemieke haar kinderervaringen 
mee. Gaandeweg kreeg ze een andere perceptie op de 
groene binnenhoven. Ze heeft zowel in haar vroegere 
buurt als in haar werk de wensen, eisen en functies rondom 
groen in de loop der jaren sterk zien veranderen. Duikend in 
het archief van Van der Tol kon ze het een en ander terug 
vinden, zoals tekeningen van de eerste veranderingen in de 
hoven en binnentuinen. Het begon al in de jaren zeventig. 
In plaats van open, laag en overzichtelijk werden de hagen 
en andere afscheidingen hoger. Er was behoefte aan 
meer privacy en privétuinen, die werden vergroot. Ook de 
speelplekken die vooral op gemeenteterrein lagen, veran-
derden waardoor de tuininrichting moest mee veranderen. 
Het waren de jaren zeventig en de inspraak vierde hoogtij. 
Er werden cursussen georganiseerd hoe je moest inspreken 
en Van der Tol ging samen met woningbouwverenigingen 
inspraakavonden organiseren als er een tuinplan gewijzigd 
moest worden.
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Renovatie van een 

binnentuin in het 

Zuidwestkwadrant in 

Osdorp in 1977. 

Tussenbeurtje
In die tijd werden de eerste tuinontwerpen vernieuwd. 
In sommige gevallen moest de tuin met 30, 50 of soms wel 
100 cm worden opgehoogd, omdat de veengrond waarop 
de tuinsteden zijn aangelegd in loop der tijd was ingeklonken. 
Dat betekende een heraanleg van de tuin. Ook gingen de 
gebroeders Van der Tol uit van een opknapbeurt van de 
binnentuinen elke 12,5 jaar, het zogeheten ‘tussenbeurtje’, 
en een renovatie van de tuin van elke 25 jaar. 
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Vloeiende lijnen
In de jaren negentig werden tuinen anders ingericht. 
De beplanting werd bewust verlaagd, om te voorkomen 
dat ongewenst gespuis zich erachter kon verschuilen. 
Beplanting werd bloksgewijs gesnoeid en later toen er 
heggescharen met een eigen accu beschikbaar kwamen 
werd ook dit snoeibeleid anders. Het werd makkelijker om 
op verzoek van bewoners of opdrachtgevers struiken in het 
seizoen op hoogte te snoeien van vaak zo’n 1,20 meter, 
ook al stonden de bloemen net in de knop; de hovenier 
was onverbiddelijk en de klant was koning. De vloeiende 
lijnen waren in zwang, op deze manier kon de maaimachine 
gemakkelijk in een vloeiende beweging zijn rondje doen. 
Het ontwerp had niets meer te maken met de sobere, geo-
metrische vormen uit de begintijd; er was weinig historisch 
besef, dat kwam later pas. De ontwerpers wilden juist laten 
zien dat een tuin niet eeuwig hetzelfde hoefde te blijven: 
de vloeiende lijnen dienden als contrast met de oude 
vormgeving. En de rozenrijkdom uit de begintijd? Die bleef. 
‘De rozenboer kwam vroeger jaarlijks langs, en dan moest 
je voor het komende jaar een keuze maken uit zijn assortiment. 
Dat is achterhaald, daar zijn wij tegenwoordig veel vrijer 
in.’ De gifspuit werd in de jaren negentig veel gebruikt door 
hoveniers. Bij verplaatsing van rozenvakken werd dat extra 
duidelijk: het enige wat daar het jaar daarop op de oude 
plek van de rozen groeide was gras. Schrikbarend.

Vloeiende lijnen raakte 

op een gegeven 

moment in zwang, 

makkelijk in beheer. 
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Osdorpse hekken
Destijds begon in het Zuidwestkwadrant de stedelijke ver-
nieuwing. Veel bouwblokken werden gesloopt. De nieuw-
bouw kende een andere structuur: van open naar gesloten 
bebouwing. Anders dan in de oorspronkelijke opzet van de 
tuinsteden werden privé en openbaar sterk gescheiden. 
De befaamde ‘Osdorpse hekken’ maakten hun entree, 
vanwege veiligheidsoverwegingen en als scheiding tussen 
corporatiebezit en gemeentebezit. De tuin, zo bepaalde 
de rechter, moest duidelijk bij het gehuurde horen om 
tuinonderhoudsbijdrage te mogen vragen. 
 

Osdorpse hekken. 

Foto links Google Maps. 
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Hekken en struiken als 

rand van de binnentuinen 

in de Speelmanstraat in 

Slotermeer, mooi opgelost 

omdat tuin en openbaar 

gebied een spel spelen 

met elkaar, en een 

relatie leggen.

Randen
Landschapsarchitect Michael van Gessel was in het 
vernieuwingsgebied als supervisor verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte. ‘Hij wilde een gebaar maken, 
een duidelijke rand van maar liefst ruim twee meter hoog. 
Met flinke bomen er tegen aan, die dan weer in het 
straatbeeld konden gaan werken en de rand verzachten.’ 
Annemieke is uiteindelijk wel te spreken over ‘de randen’: 
ze zijn heel herkenbaar, consequent doorgevoerd en minder 
zwaar met die bomen dan verwacht. Toch voelen de    > 
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Bij de Dudokhaken in 

Geuzenveld is het open 

karakter van de hoven 

gerespecteerd door 

zowel lage hekken als 

hagen te realiseren. 

bewoners zich opgesloten, en het ongedwongen buitenspe-
len in het gras (dat ondertussen toegestaan was) is daarmee 
van de baan. Op een gegeven moment kregen we echt 
last van het ‘hekkensyndroom’, opeens kreeg je overal 
hekken. Ook hele lage hekjes, behalve als middel tegen 
de konijneninvasie vanuit de kinderboerderij verderop, is dit 
‘zo net niks’. Een overgang tussen privé en openbaar is van 
belang, maar het zou spijtig zijn als alle tuinen in de zo ‘open’ 
tuinsteden omsloten worden.

Even verderop aan 

de Albardagracht is 

er ook een ‘zachte 

overgang’ tussen tuin 

en openbaar gebied.



Experimenteertuin in 

de Gerhardstraat in 

Osdorp eind jaren 

negentig, met ecolo-

gisch waterthema.

Geometrisch ontwerp 

in de Gerhardstraat in 

Osdorp, 1960. 

Foto Stadsarchief 

Amsterdam.
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Experimenteertuinen
Michael Van Gessel zette ecologie op de kaart in het 
Zuidwestkwadrant. De tuin in de Gerhardstraat werd voor-
uitlopend als experimenteertuin aangewezen. Annemieke 
ging aan de slag met het ontwerp, in gezamenlijkheid met 
bewoners. Het werd een ecologische tuin met waterthema. 
De tuin ging aan zijn succes ten onder. Er waren dagen dat 
zo’n 40 tot 80 kinderen uit de buurt er kwamen, tot ongenoe-
gen van de bewoners. Helaas was er weinig reflectie dat 
natuurlijk spelen (we praten over 1998) in een enorme 
behoefte voorzag. De tuinen die vervolgens zijn gerealiseerd 
waren weinig uitnodigend voor kinderen om te spelen, 
met strakke vijvers, mooi van formaat, maar evenmin 
met veel ecologische betekenis. 



Ontwerp Zoelenkerk-

straat, Osdorp, deels 

daktuinboven 

het parkeren, deels 

maaiveldtuin.

De gemeenschappelijke 

tuin bij nieuwbouwproject 

Geuzentuinen, 2000. 

Het parkeren is 

ondergronds opgelost, 

met bovenop de tuin.
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Welke lessen hebben we geleerd in het Zuidwestkwadrant? 
Dat de enorme maat van de bouwblokken en de tuinen 
uniek is; de ervaring van deze grootsheid moet in het 
tuinontwerp terugkomen. De bomen vlak langs de hekken 
blijken goed te werken in het verzachten van het straatbeeld. 
Verder is gebleken dat er meer discussie moet zijn met 
woningbouwverenigingen en VVE’s, of het een kijktuin 
of gebruikstuin moet worden, en dat dit met de tijd moet 
kunnen veranderen. En tot slot: toekomstig beheer blijft 
basis voor een goed ontwerp en andersom. 

Sinds de stedelijke vernieuwing eind jaren negentig in het 
Zuidwestkwadrant in Osdorp van start ging, is er veel nieuw 
gebouwd in de Westelijk Tuinsteden. Het parkeren is bij de 
nieuwbouw vaak ondergronds opgelost, met bovenop een 
al dan niet glooiend tuinlandschap.



Wijkers en blijvers
Ook Peter Heijman zit in het groen. Al meer dan 40 jaar is hij 
werkzaam bij Vander Tol bv. Zijn wiegje stond in Amsterdam 
Oost; al dat groen was wel even wennen, toen hij bij Van 
ter Tol kwam werken. Uiteindelijk werd hij een echte tuinstad-
volwassene. Zijn grote liefde? Bomen. Bij de aanleg van de 
Westelijke Tuinsteden was er behoefte aan snel groeiend 
groen. Op grote schaal werden populier en wilg geplant: 
de ‘wijkers’. Met daartussen enkele langzaam groeiende 
blijvers. Op het moment dat de deze snelgroeiers moesten 
wijken voor de ‘blijvers’ zoals eik, iep en es, werd het kapbeleid 
gewijzigd. De prachtige populieren en wilgen mochten niet 
meer zomaar tegen de vlakte, waardoor het oorspronkelijk 
gewenste eindbeeld in de verdrukking kwam, maar ook 
mooie bomen gespaard konden blijven. ‘Het gaat me nog 
aan het hart als ik zie dat de populieren op de Burgemeester 
de Vlugtlaan gekapt zijn. Het hele idee van zo’n laan is 
weg. Voordat er weer volwassen bomen staan zijn we een 
enorme tijd verder.’ 

De Burgemeester de 

Vlugtlaan in Slotermeer, 

zonder de populieren.

Foto Victorien 

Koningsberger

14



Zonder de boom zou 

de verhouding tussen 

bebouwing en groen 

weg zijn.
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Verhouding tussen bebouwing en groen
‘Hoeveel verzoeken we bij Van der Tol niet krijgen om 
bomen weg te halen, omdat ze licht wegnemen en de 
bladeren lastig worden gevonden. Maar de verhouding is 
zo belangrijk tussen bebouwing en groen. Met name 
bomen brengen gebouwen in perspectief met de omgeving.’ 
Van der Tol speelt bij het onderhoud van de binnentuinen 
in op mogelijk ziek wordende bomen. Ze doen nu al aan 
herplant, waardoor er weer een volwassen boom staat als 
de andere over een jaar of tien sneuvelt. En als een boom 
nog gezond is, maar toch weg moet? Dan is er de Nationale 
Bomenbank Noord-Holland, sinds kort een dochterbedrijf 
van Van der Tol. Als de omstandigheden, zoals kwaliteit en 
soort boom, maar ook bereikbaarheid, goed zijn, kunnen 
grotere bomen verplant worden. De Nationale Bomenbank 
heeft hier ruime ervaring mee.



Composteren
Voor welke opgaven staan we nu? In 2017 wordt de gifspuit 
voorgoed verbannen uit de tuin. Dit biedt ruimte om met 
biodiversiteit en andere plantenconcepten te gaan werken. 
Het veranderende klimaat vraagt om het opvangen in eigen 
tuin van het regenwater, dat steeds meer valt nu de wereld 
opwarmt. Ook het omgaan met afval verandert mee met de 
tijd. ‘Toen ik in de jaren zeventig bij Van der Tol begon had 
je Dries, de afvalschuitenbaas die voor vijf gulden je afval 
afvoerde richting de vuilverbrandingsoven. Nu composteren 
we. Zo krijgen de Aireyblokken aan de Vlugtlaan in Slotermeer 
compostbakken in de tuin. Dat scheelt transport. Ook blijven 
zo de voedingsstoffen in eigen tuin.’ Milieu staat hoog in het 
vaandel van het groenbedrijf.

Betrokkenheid
Een heel ander thema dat speelt is het aflopen van lang-
durige contracten tussen eigenaren en hoveniersbedrijven. 
Dat zal er op een gegeven moment toe leiden dat er geen 
tuinman meer rondloopt die de historie van de tuin kent 
waar hij op dat moment aan werkt. Bewoners zullen daar-
entegen juist steeds meer betrokken raken. Ze zien de tuin 
steeds minder als gemeentegroen, en steeds meer als hun 
eigen groen. ‘De moestuin is een modeverschijnsel. In de Jan 
Voermanstraat wilde bewoners een moestuin.’ Peter was hier 
in het begin sceptisch over. Toch is het ingebed in het nieuwe 
tuinontwerp. ‘Als je zorgt dat het echt van de bewoners zelf 
is, dan blijkt het toch goed te werken. Het gaat erom dat 
bewoners zich verantwoordelijk en betrokken voelen. Dan is er 
contact.’ Landschapsarchitect Pieter Boekschooten reageert 
vanuit de zaal: ‘De Wijsgerenbuurt in Geuzenveld, daar heb 
je prachtige bloeiende bloemborders én succesvolle moes-
tuinen. In harmonie met elkaar. Dat mag van mij méér, het 
onderhoud is ook goedkoper zo!’ 

Huidige opgaven: 

flora en fauna, opvang 

van regenwater, 

moestuin etc. 

Beeld van Annemieke 

Langendoen.
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De bloeiende 

bloemenborders en 

succesvolle moestuin in 

de Wijsgerenbuurt. 

Foto’s Pieter 

Boekschooten.
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Je ziet steeds meer versnipperd eigendom. Het leeuwendeel 
van de tuinen waar Van der Tol in de begintijd aan werkte 
was in bezit van woningbouwverenigingen. Nu deze vereni-
gingen steeds vaker hun woningen verkopen, zijn er vele 
woonblokken waar zowel de woningbouwvereniging als de 
VVE gesprekspartner zijn van Van der Tol. De laatst partij is in 
de regel meer betrokken dan de woningbouwvereniging, 
die hun hoofdkantoor ergens aan de andere kant van de stad 
hebben. Er zijn ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld Ymere 
gaat serieus met groen om: de woningbouwvereniging heeft 
een ‘groenpoot’. Het voorbeeld van de Wijsgerenbuurt is dan 
ook op hun initiatief ontstaan.

Supervisor
Op de vraag uit de zaal hoe Van der Tol de erfgoedgedachte 
implementeert, is de reactie dat het historisch besef de laatste 
jaren enorm is toegenomen. Annemieke Langendoen en 
Peter Heijman zien niet alleen bij het ontwerp en beheer van 
de tuinen, ook bij de woningblokken heden, verleden en toe-
komst hand in hand gaan. Zo krijg je een gelaagde tuinstad. 
De huidige versnippering vraagt wel om een ‘groen-supervisor’ 
die het erfgoed op waarde weet te schatten, en die zorgt voor 
samenhang. Zoals je ook stedenbouwkundige supervisors 
hebt, die de gemeente adviseren bij de ruimtelijke plannen. 
De verscheidenheid aan groen zou meer in relatie tot elkaar 
kunnen staan, passend bij de Westelijke Tuinsteden, waar de 
samenhang en de diversiteit van het groen van oudsher een 
grote rol speelt. 



Aanleiding voor dit Van Eesterengesprek was de expositie 
‘Het Groen en de Tuinsteden’, waarin de gedachten achter 
al dit groen wordt verkend. In de expositie komt ook tuinstad-
kind en ontwerpster Annemieke Langendoen aan het woord.

Colofon 
Tekst: Victorien Koningsberger
Beeld: Van der Tol, tenzij anders aangegeven. 
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact 
opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: www.anoukjohanson.nl 

Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl
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