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Mien Ruys, 

op 67-jarige leeftijd. 

Foto: Fred Zandvoort.

Mien Ruys geldt als een van de meest vooraanstaande 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten die in de 
20ste eeuw in brede kring bekendheid genoot. Ze is onder 
meer van grote invloed geweest op het groenontwerp van 
de Amsterdamse tuinsteden. Met een tijdelijke tentoonstelling 
toont het Van Eesterenmuseum deze invloed, en dat van 
andere ontwerpers. Leo den Dulk tekent haar bijzondere 
levensverhaal op. Het boek ‘Zoeken naar de heldere lijn 
over het werk en leven van Mien Ruys’ nadert zijn voltooiing. 
Een goed moment voor een gesprek met de auteur, 
tuinhistoricus en publicist Leo den Dulk. Zelfs van buiten 
Amsterdam kwamen geïnteresseerden op zondag 12 
maart 2017 naar tuinstad Slotermeer voor het 57e 
Van Eesterengesprek. Met een volledig volgeboekte 
museumzaal zou je kunnen stellen dat Mien nog altijd ‘leeft’.

De dagboeken van Mien Ruys bieden een inkijkje in 
haar persoonlijke leven als krachtige vrouw in een snel 
veranderende wereld. Mien Ruys (1904-1999) had haar 
groene vingers niet van een vreemde. Ze kwam uit een 
goed nest, als dochter van een kweker. In Dedemsvaart 
had de familie een internationaal gerenommeerde kwekerij 
van vaste planten, Moerheim geheten. Meerdere telgen uit 
de patriciërsfamilie waren actief op de kwekerij. Het kwekers-
vak was echter niet echt iets voor Mien. De plantjes an sich 
interesseerden haar niet zoveel. Belangrijker vond ze dat ze 
ergens toe dienden. Ze besloot tuinarchitect te worden. 
Op haar negentiende schreef ze in haar dagboek dat ze 
voor de zaak ging werken, als tekenares op de afdeling 
tuinarchitectuur. Kwekers boden in die tijd tuinontwerpen aan, 
een nog niet ontwikkelde expertise in het veld. In Nederland 
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Uitgave van kwekerij 

Moerheim, 1922.

Gezamenlijke tuinen 

bij de ‘Zickzackhausen’ 

in de wijk Römerstadt, 

Frankfurt.

bestond in de jaren twintig nog geen opleiding voor tuin-
architecten. Mien was gegrepen door het vak en wilde meer, 
waardoor ze besloot stage te lopen bij een kweker in Engeland 
en vervolgens een studie te volgen in Duitsland. Ze was al 
in Dedemsvaart in aanraking gekomen met invloedrijke 
Duitse tuinarchitecten die bij de familie over de vloer kwam. 
Anders dan vaak wordt gedacht is ze meer door de Duitsers 
beïnvloed, dan door de Engelse landschapsstijl. 
 
Groen voor iedereen 
Een belangrijke inspiratiebron was Ernst May, voor de 
architectuurliefhebbers in de zaal een bekende moder-
nistische architect en stedenbouwkundige. Hij ontwierp in 
de jaren twintig de wijk Römerstadt in Frankfurt, waarbij de 
groenstructuur de drager was van de stedenbouwkundige
opzet. Met heel veel tuinen tussen de woningen in, en aan 
de randen van de wijk volkstuinen. Vanuit een sociaal 
ideaal werd in die tijd door verschillende architecten en 
stedenbouwkundigen nagedacht hoe tuinen in nieuwe 
wijken konden worden toegepast zodat groen voor iedereen 
toegankelijk was. Als mensen elkaar konden ontmoeten 
in de gezamenlijke tuinen zou dit gemeenschapsgevoel 
creëren. Terug in Nederland paste Mien Ruys dit socialistische 
idee toe bij haar eerste ontwerpen. Begin jaren dertig werd 
ze hoofd van de afdeling tuinarchitectuur van Moerheim. 
De kwekerij kreeg opdrachten van vooral particuliere 
woningbouwverenigingen voor gemeenschappelijke tuinen 
in diverse woningbouwprojecten. Al eerder was Moerheim 
betrokken geweest bij de realisatie van Tuinwijk Zuid in 
Haarlem (1922), waar in de gemeenschappelijke tuin van 
het sociale woningbouwproject planten van de kwekerij 
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Dat de ontwerpen 

van Mien Ruys lange 

tijd onder de vleugels 

van Moerheim werden 

gemaakt is af te lezen 

aan de handtekening op 

haar ontwerptekening 

van de Geuzenhoftuin. 

 

De Geuzenhoftuin met 

gazons, wandelpaden 

en vijver.

in Dedemsvaart waren toegepast. De tuin werd, en wordt 
nog altijd, ter bevordering van het gemeenschapsgevoel 
door de bewoners onderhouden. Ook speelde Moerheim 
een rol bij de totstandkoming van de tuin in de Vaartstraat 
in Amsterdam Zuid (1928), een van de eerste projecten van 
woningbouwvereniging Patrimonium. Het ontwerp was sym-
metrisch en rechthoekig.

Geuzenhof 
Midden jaren dertig mocht Mien Ruys de gemeenschap-
pelijke tuin van Geuzenhof aan de Willem de Zwijgerlaan 
in Amsterdam West ontwerpen. Voor de opdrachtgever 
Van Saane, die erg geïnteresseerd was in sociale woning-
bouw, was dit het eerste project dat hij op zo een schaal 
wist te realiseren. Vernieuwend was het samenspel tussen haar 
tuinontwerp en de functionele architectuur van architect 
Jacob Dunnebier. De vormgeving van de Geuzenhoftuin is 
regelmatig, symmetrisch en architectonisch. In de catalogus 
van de kwekerij uit 1937 vond Leo den Dulk een foto van de 
tuin, mét vijver. De hekjes geven aan dat spelen op het gazon 
niet de bedoeling was. Bewoners dienden op de wandel-
paden te blijven. Wel waren een speelplaats, en maar liefst 
twee zandbakken onderdeel van het ontwerp. Vandaag de 
dag zijn enkele heesters en bomen, zoals oude prunussen, 
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De architect en de tuin 

in het tijdschrift van 

‘de 8 en Opbouw’, 1942.

uit het oorspronkelijke beplantingsplan terug te vinden in de 
tuin. In deze periode verhuisde Mien Ruys met de afdeling 
tuinarchitectuur van Dedemsvaart naar Amsterdam; ’s winters 
woonde ze in de stad en ’s zomers op Moerheim.

De architectuur en de tuin 
Startpunt in de carrière van Mien Ruys als zelfstandig 
tuinarchitect is haar toetreding tot de architectengroep 
‘de 8 en Opbouw’ begin jaren veertig, op aandringen van 
vakgenoot Jan Bijhouwer. Er waren enkele andere tuin- 
en landschapsarchitecten lid, en verder architecten als 
Ben Merkelbach, Gerrit Rietveld, Hein Salomonson en Arthur 
Staal. Doordat Mien een semester Bouwkunde had gevolgd 
aan de Technische Hogeschool van Delft sprak ze de taal 
van de architecten. Dit was uitzonderlijk in een periode 
waarin maar weinig van haar vakgenoten aansluiting 
vonden bij moderne architecten. Ze bepleitte in het artikel 
De architectuur en de tuin in het lijfblad van de groep, 
dat het tuinontwerp al in het begin moest worden mee-
genomen bij een architectuurontwerp, in plaats van 
achteraf. Dit moest bijvoorbeeld de onhandige plaatsing 
van kelderramen voorkomen, waardoor struiken de lichtinval 
belemmeren. De architectuur en de groenaanleg vormen 
een ensemble. Voordat Mien Ruys aan de slag ging vroeg 
ze zich altijd af hoe ze het groen kon aanpassen op de 
omgeving, welk karakter de gebouwen hadden, en hoe 
de tuinen gebruikt dienden te worden. Samen met Jan 
Bijhouwer zou ze later, in 1960, het boekje Leven met groen, 
in landschap, stad en tuin schrijven. Hierin benadrukken 
ze het belang van de landschapsarchitect in het ontwerp 
van wijken.
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Beplantingsplan voor het 

dorp Nagele, door Mien 

Ruys en Wim Boer.

Trouwfoto Mien Ruys en 

Theo Moussault, 1950.

Modernistisch dorp Nagele  
De leden van ‘de 8 en Opbouw’ ontwierpen na de Tweede 
Wereldoorlog een plan voor het nieuw te realiseren dorp in 
de Noordoostpolder. Samen met Wim Boer tekende Mien 
Ruys aan het beplantingsplan, dat uiteindelijk vrijwel een 
op een is uitgevoerd. Het dorpsbeeld wordt bepaald door 
woningen met rechte lijnen en platte daken en een centraal, 
groen plein met kerken en scholen. Het dorp wordt afge-
schermd van het open polderlandschap door een windsingel 
van bomen. Recent is door Buro Mien Ruys, het adviesbureau 
dat het werk van de tuin- en landschapsarchitecte voortzet, 
‘in de geest van Mien’ een vernieuwingsplan opgesteld 
voor het inmiddels wat verschraalde groen.

Tijdschrift Onze Eigen Tuin
In de periode dat ze voor De Telegraaf schreef leerde ze 
vijftien jaar oudere fotograaf en uitgever Theo Moussault 
kennen. Na drie jaar ‘hokken’ in Amsterdam trouwden ze 
in 1950. Mien was inmiddels in de veertig. Hij heeft haar 
aangezet tot veel nieuwe dingen zoals het vele schrijven, 
als manier om zichzelf in de markt te zetten. Het befaamde 
Vaste plantenboek (1950) is als een van de vele boeken 
door Moussault uitgegeven. Gezamenlijk richtte het 
echtpaar het tijdschrift Onze Eigen Tuin op. Het tijdschrift 
bestaat nog steeds.

Introductie van de diagonaal  
Tuindorp Frankendael in Amsterdam Oost is eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig een van de eerste naoorlogse uitwerkingen 
van het Algemeen Uitbreidingsplan. De uitvoering va dit plan 
uit 1935 betekende de uitbreiding van de stad Amsterdam met 



8

Tuindorp Frankendael, 

jaren vijftig. 

Foto: Stadsarchief 

Amsterdam.

Theo van Doesburg, 

Contracompositie XVI, 

1925.

nieuwe wijken, de zogeheten tuinsteden. De ontwerpers 
Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder van de dienst 
Stadsontwikkeling paste in Frankendael voor het eerst de 
hovenverkaveling toe, als alternatief voor de strokenbouw. 
De woningen (ontworpen door Merkelbach en Karsten, 
en Mart Stam) omsluiten het groen en de speelplaatsen. 
Nieuw zijn de diagonale lijnen in het tuinontwerp van Mien 
Ruys. De door Aldo van Eyck ontworpen speelplaatsen met 
zandbak, duikelrek en klimkoepel sloten naadloos aan op 
deze diagonalen. Aan de andere kant van de gemeen-
schappelijke tuin werd een rustige hoek ingericht, vrij van 
kinderen. Het zijn de modernistische, op geometrische prin- 
cipes gebaseerde tuinontwerpen waar ze beroemd mee is 
geworden in binnen- en buitenland. In 1925 introduceerde de 
kunstenaar Theo van Doesburg met zijn werk Contracompo-
sitie XVI de diagonale lijn in de vormgeving. Van Doesburg 
was oprichter van de interdisciplinaire groep De Stijl, 
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Jan de Louterstraat, 

gezien richting de Paul 

Scholtenstraat, 1961. 

Foto: Stadsarchief 

Amsterdam.

 

Ontwerp binnentuin 

Patrimonium I, Moerheim, 

afd. Tuinarchitectuur, 1954. 

waar Rietveld en Van Eesteren onder meer lid van waren. 
De invloed van De Stijl op architecten en andere ontwerpers 
was groot. 

Ontwerpen voor de tuinsteden
Mien Ruys is in het hele land voor verschillende opdracht-
gevers aan het werk geweest. Van particulieren tot bedrijven 
als weverij De Ploeg in het Brabantse Bergeijk. Dit Van Ees-
terengesprek schenkt Leo den Dulk bijzondere aandacht 
aan het gemeenschappelijk groen in de Westelijke Tuinsteden 
in Amsterdam. De invloed van Mien Ruys is hier groot. Van de 
protestantse woningbouwvereniging Patrimonium kreeg de 
Amsterdamse afdeling tuinarchitectuur van Moerheim in de 
jaren vijftig meerdere opdrachten, die opeenvolgend de 
namen Patrimonium I, II, III en IV meekregen. Voor de eerste 
opdracht omvatten de binnentuinen en groenstroken in het 
buurtje tussen de Antony Moddermanstraat en de Bernard 
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Spelende kinderen in 

een zandbak, 1957. 

Foto: Stadsarchief 

Amsterdam. 

Ontwerp 

gemeenschappelijke 

tuin Patrimonium II, 

Moerheim, 

afd. tuinarchitectuur, 1955.

Loderstraat in tuinstad Slotermeer. Mien Ruys experimenteer-
de er op los, met fantasierijke ontwerpen vol diagonalen, 
of heel vierkant, verdraaiingen, zandbakken, gazons, hagen, 
heesterblokken en bloemenborders. Elke binnentuin kreeg 
een ander karakter, in vorm en beplanting. Mien schuwde 
het experiment niet. Ze vond het leuk om te kijken wat er zou 
gebeuren als ze bijvoorbeeld een Metasequoia, een fors 
boomtype, zou toepassen. In een brief aan Bijhouwer schreef 
ze: ‘Ik ben benieuwd naar het effect, maar het duurt natuur-
lijk jaren eer je dit kunt beoordelen.’ Na realisatie kwam de 
groene ruimte aan de straatkant onder druk te staan van 
het groeiende aantal auto’s. Op een gegeven moment zijn 
delen verhard. In de binnentuinen zijn elementen als de 
diagonalen en speelplaatsen wel nog altijd herkenbaar.

Verderop in Slotermeer werden woningen aan de Burge-
meester Röellstraat, en schuin op vier groene hoven als het 
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Hugo Verriesthof, 

met op de voorgrond 

heestervakken 

afgescheiden met 

prikkeldraad 

van wandelpad en 

speelplaats, ca. 1958 

Jan Goeverneurhof, 

met speelplaats en 

getekend doel op de 

muur, ca. 1958 en in 2005, 

met een hegje tegen de 

gevel en zandbak vol 

rozen. Foto links: 

Stadsarchief Amsterdam, 

en rechts: Leo den Dulk.

Hugo Verriesthof gesitueerd. Hier was wederom ruim voorzien 
in rijke beplanting en de door Aldo van Eyck ontworpen 
speelplaatsen. In de nieuwe tuinsteden kwamen met name 
jonge gezinnen te wonen, met kinderen die gretig gebruik 
maakte van de kindvriendelijke openbare ruimte. Al bleek 
na enkele jaren de beplanting zoals de rozenvakken te lijden 
onder het grote aantal spelende kinderen. Op sommige 
plekken stonden strategisch geplaatste vuurdoorns, 
daar waar het niet de bedoeling was om te spelen. 
Naast deze struik met gemene stekels werd zelfs prikkeldraad 
geplaatst. De archieffoto van het Jan Goeverneurhof laat 
een getekend goal zien op de kopgevel van een rij wonin-
gen. Oudere kinderen voetbalden op de voor de kleintjes 
bedoelde speelplaatsen. Leo den Dulk heeft een briefwisse-
ling in het archief gevonden waaruit blijkt dat er ophef was 
over deze baldadigheid. De wijkpredikant werd er zelfs bij-
gehaald! Nu staat er een hegje langs de gevel, en herinnert



Ontwerp voor- en 

achtertuinen 

Patrimonium III, Moerheim, 

afd. tuinarchitectuur

Ontwerp groenaanleg 

Patrimonium IV, 

Tuinarchitectuur 

Mien Ruys, 1956.
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enkel de zandbak met hierin rozen aan de indertijd zo 
populaire speelplaats.

Het derde project voor Patrimonium aan de Bierens de 
Haanstraat, ook in Slotermeer, kregen de voortuinen een 
streng, uniform uiterlijk en de gemeenschappelijke achter-
tuinen een speels karakter met een en speelplaats, uiteraard, 
en haakvormige hagen waarbinnen de bewoners op het 
gazon hun gang konden gaan.

Stedelijk karakter in de Bakemabuurt 
Het meest interessante ontwerp, zo stelt den Dulk, is voor 
het groen in de Bakemabuurt rondom de Dirk Sonoystraat 
in tuinstad Geuzenveld. De buurt is vernoemd naar de 
architect Jaap Bakema, van het bureau Van den Broek 
& Bakema, die de woningen in strokenbouw ontwierp. 
Samen dachten ze na over het stedenbouwkundig plan. 
Alle elementen als de hoogbouw, laagbouw, het groen, 
de straten en speelplekken vormden een ensemble. 
Verschillende ontwerpen volgenden, die op haar eigen 



A19 Beplantingsplan. 

Beeldbewerking: 

Groen als Bas.
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naam stonden. Vanwege de hoogbouw wilde ze de 
groenaanleg een meer stedelijk karakter geven dan ze tot 
dan toe had ontworpen. Minder tuin, en meer openbaar 
groen. Met helder onderscheid tussen de bestrate voorzijde 
en groene achterzijde van de flats. In de straten had ze 
carrés van 3x3 bomen op geheel betegelde pleinen voor 
ogen. Alleen de hoeken werden gemarkeerd door een-
voudige, grote heesterblokken. Groen was goedkoper in 
aanleg, waardoor echter veel van de beoogde bestrating 
sneuvelde. De bomen werden uiteindelijk in rijen in een 
verhoogd grasvlak aangeplant. Aan de andere zijde van 
de flats kregen de woningen op de begane grond privé-
tuintjes, grenzend aan grote gazons met hierin verspreid 
enkele bomen. Als scheiding tussen privé en openbaar 
groen werden ondoordringbare rozenhagen (‘rozenstan-
daards’) geplant, en kleurrijke bloemenborders. 

Repeteerborders 
Ze maakte in de Bakemabuurt voor het eerst gebruik van 
repeteerborders. Deze vaste plantenborders worden de 
plantensoorten in grote groepen herhaald, waardoor er 
een stevig beeld ontstaat. Vanuit de flats op hogere verdie-
pingen is het effect dan ook goed zichtbaar. De verschillende 
soorten bloeien op verschillende tijden. Gedurende het 
jaar is er altijd wel kleur aanwezig in de borders. De confec-
tieborders waren in die tijd een vorm van rationalisering van 
beplanting. Een oud-stagiair van Mien Ruys, tijdens het 
Van Eesterengesprek aanwezig, kan dit beamen. ‘Het was 
productiewerk.’ Toch waren vorm en samenstelling van 
iedere border uniek, en moest precies zo worden aangelegd 
zoals Mien het had bedacht. Een hovenier die een keer zijn 



Bakemabuurt, jaren vijftig. 

Voorbeeld van een 

repeteerborder, 

jaren vijftig.
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eigen gang is gegaan, werd ontslagen. Zo’n beplantingsplan 
kan zo weer uitgevoerd worden, ware het niet dat we een 
andere smaak hebben gekregen. En het is in onderhoud 
kostbaar. Onderhoudskosten speelde bij de aanleg destijds 
geen rol, want die werden betaald uit de bijdragen van 
bewoners. Al zijn er vandaag de dag kleurrijke en goedkope 
alternatieven voor ‘saai’ groen, bewijst het concept Zorgeloos 
Groen van Buro Mien Ruys. Al in de jaren vijftig bepleitte 
Mien dat groen noodzakelijk is voor een gezonde leefom-
geving, een gegeven dat in onderzoeken later is bevestigd.

Groensupervisor 
‘Dat het groen in de Westelijke Tuinsteden zo goed is 
uitgedacht vind ik het bijzondere’, zegt Leo ten Dulk. 
‘Je kunt het nog steeds zien.’ Al wordt momenteel een 
deel van de woningblokken in de Bakemabuurt gesloopt, 
hier en elders in de tuinsteden kan de groenstructuur 
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overeind blijven. Mien Ruys was bij de aanleg van tuinstad 
Slotervaart een tijd groensupervisor. Zowel voor de archi-
tectuur als voor het groen waren supervisoren aangesteld. 
Hun verantwoordelijkheid was het bewaken van de steden-
bouwkundige visie in de ontwerpen voor beplantingen. 
Met als doel om samenhang te bewaren tussen openbare 
ruimte en de gemeenschappelijke tuinen. Naast Mien Ruys 
waren de heren Jan Bijhouwer en Wim Boer groensupervisor.
 
Honderden ontwerpen 
In nog veel meer delen van Amsterdam uit de jaren vijftig 
en zestig was én is haar werk in het straatbeeld terug te 
zien. Zoals de hofjes in de omgeving van de Witte Klok in 
Osdorp, waar ook een volledig ingerichte speelplaats van 
Aldo van Eyck als ‘monument’ bewaard blijft. Of het plant-
soen voor het voormalige GAK-gebouw in Bos en Lommer. 
In tuindorp Nieuwendam in stadsdeel Noord ontwierp ze 
1967 voor een bejaardencentrum een ‘bloementerras’. 
In de uitsparing van tegels hadden bloemen de ruimte om 
te groeien. Net als bij de repeteerborders geeft dit een 
interessant beeld van bovenaf. Ook zijn er twijfelgevallen, 
zijn ze een ontwerp van Mien, of niet? Of het openbaar 
groen in Torenwijck in Osdorp ook van haar is, wil iemand 
in de zaal weten. Den Dulk moet het antwoord schuldig 
blijven. Er zijn 1200 ontwerpen waarvan zeker is dat ze van 
haar zijn, over enkele honderden bestaat er twijfel, en nog 
weer honderden waar niets over bekend is. Dat haar 
archief van voor de Tweede Wereldoorlog verloren is 
gegaan, helpt niet mee. Door de inspanning van Den Dulk 
is het archief dat bewaard is gebleven, veilig bij de 
Wageningen Universiteit ondergebracht. 



Mien Ruys blijft nieuwe generaties tuin- en landschapsarchi-
tecten inspireren, haar vaste plantenboek staat bij velen als 
een bijbel in de kast. Zo is de internationaal gerenommeerde 
ontwerper Piet Oudolf, die Mien Ruys nog heeft meegemaakt, 
duidelijk door haar beïnvloed. Het boek Zoeken naar de 
heldere lijn zal een belangrijke bijdrage rol spelen in het 
voortleven van het haar gedachtegoed.

Winter 2016/2017 is in het Van Eesterenmuseum de tentoon-
stelling ‘het Groen en de Tuinsteden’ te zien. Wat zijn de 
gedachten achter al dit groen in de Westelijke Tuinsteden? 
De tentoonstelling gaat ook in op het gedachtengoed en 
de tuinen van Mien Ruys.
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Bloementerras in 

bejaardencentrum in 

tuindorp Nieuwendam, 

1967.

Erik Wevers, Beth Chatto, 

Mien Ruys, Dirk Jan 

Koning, Piet Oudolf; 

Joe Sharman, Anke 

Mattern, Alan Leslie.
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Lees verder
• Najaar 2017 verschijnt bij Uitgeverij de Hef het boek  

Zoeken naar de heldere lijn, Mien Ruys, tuinarchitect  
1904-1999, geschreven door Leo den Dulk.

• www.cantua.nl 
met verwijzingen naar artikelen van Leo den Dulk. 

• De verschillende artikelen en boeken van Mien Ruys  
zoals Het vaste plantenboek (1950) en Van Vensterbank 
tot landschap (1981).

• Tijdschrift onzeeigenTUIN, www.onzeeigentuin.nl.

Te bezoeken 
De tuinen in de Amsterdamse tuinsteden, en Tuinen Mien 
Ruys in Dedemsvaart.

Colofon
Tekst: Victorien Koningsberger  
Beeld: Leo den Dulk, 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

http://cantua.nl
http://onzeeigentuin.nl
http://anoukjohanson.nl
http://vaneesterenmuseum.nl
mailto:info@vaneesterenmuseum.nl

