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Op 8 september is het Open Monumentendag. Traditiegetrouw organiseert de Historische Vereniging 
die Goude samen met Stichting Open Monumentendag Gouda op de maandag hieraan voorafgaand 
een lezing. Thema is ‘Groen van Toen’. De lezing vindt plaats in Concordia aan de Westhaven 27 en 
begint om 20.00 uur. Leden van die Goude hebben gratis toegang en kunnen een introducé 
meenemen. Niet-leden betalen vijf euro entreegeld. 
 
Voor de pauze is het woord aan Carla Oldenburger. Tijdens deze lezing worden de ontwikkeling van 
de vormprincipes èn van de toepassing van cultuurplanten in Nederlandse tuinen en parken kort 
uiteengezet. Hoe zien Nederlandse tuinen (of parken of buitenplaatsen) er uit in de Middeleeuwen 
en Renaissance, in de barok, in de romantiek en in de moderne tijd? Welke planten pasten men in 
het algemeen in die tuinen toe? Carla studeerde biologie in Utrecht, met hoofdvakken geschiedenis 
van de biologie en plantenecologie. Van 1968 tot 1980 werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker 
en docent aan het Biohistorisch Instituut / Universiteit Utrecht en van 1980-2000 als conservator 
van de Bibliotheek van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Als deskundige op het gebied 
van historische tuinen en beplantingsgeschiedenis was zij vanaf 1975 tot 1984 betrokken bij de 
restauratie van de tuinen van Paleis Het Loo. Vanaf 2000 is zij partner en adviseur in het advies- en 
ontwerpbureau Oldenburgers Historische Tuinen.   
 
Na de pauze is het woord aan Marianne Driehuijs. Gouda heeft twee monumentale parken, het 
Houtmansplantsoen en het Van Bergen IJzendoornpark. Voor het Van Bergen IJzendoornpark heeft 
de gemeente in 2010 opdracht gegeven om een cultuurhistorische analyse op te stellen. Deze 
analyse is gemaakt door drs. Mariëtte Kamphuis samen met drs. Anne Wolff, en heeft veel 
informatie opgeleverd over het ontstaan, het ontwerp, de aanleg en de ontwikkeling op hoofdlijnen 
na aanleg van het park. De analyse heeft bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag wie de 
ontwerper is; daarover gingen verschillende geruchten. Er wordt ook inzicht gegeven in de aanleg 
van twee delen met een heel verschillende vormgeving. Het is een boeiend verhaal geworden over 
een niet al te groot klassiek park op een slechte grondslag, vergelijkbaar met het Vondelpark zoals 
een raadslid ten tijde van het ontstaan van het park al opmerkte.   
De analyse wordt door gemeente Gouda aangegrepen om een visie voor beheer op korte en lange 
termijn te vormen. Er is geconstateerd dat er met name op het gebied van bomen keuzes gemaakt 
moeten worden voor behoud en vervanging. Maar ook voor plantvakken zijn keuzes aan de orde. En 
waar kiest de beheerder dan voor: in de traditie blijven, moderne elementen toevoegen, hoe 
rekening te houden met wensen van deze tijd voor gebruik en dat alles binnen beperkte financiële 
mogelijkheden. En tenslotte niet te vergeten, de bewoners rondom het park voelen zich betrokken 
bij het aanzien en het functioneren van het park en hebben daar ook hun gedachten en wensen 
voor. Er is dan ook regelmatig over tussen gemeente en een vertegenwoordiging van de bewoners.In 
dit boeiende spanningsveld wordt nu gewerkt aan de toekomst van het park. Als beleidsmedewerker 
is Marianne Driehuijs betrokken geweest bij de opdrachtverlening voor de cultuurhistorische analyse 
en vervolgens bij het uitwerken van een toekomstvisie voor het park.  

 

http://www.monumentenstad.nl/

