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Op donderdag 30 april 2015 kwam de 
beoordelingscommissie voor de ontwerpcompetitie 
Tuin Johan de Witthuis bijeen in het Johan de Witthuis. 
De drie landschapsarchitectenbureaus die opdracht 
hebben gekregen tot het maken van een schetsontwerp 
presenteerden hun plannen aan de voorzitter van de 
commissie, de Rijksadviseur voor landschap en water 
Eric Luiten, de commissieleden Martijn Wolthuis, 
directeur Bestuur en Bedrijfsvoering, Henk Mulder, 
plv.-directeur Vastgoedbeheer - beiden van het  
Rijksvastgoedbedrijf -  en aan de secretaris Ben Kuipers, 
adviseur Atelier Rijksbouwmeester. Aansluitend op de 
presentaties beoordeelde de commissie in vergadering 
de voorgelegde ontwerpen aan de hand van de criteria 
die in de opdracht zijn geformuleerd:

- De mate waarin met de nieuwe inrichting van de 
tuin wordt bijgedragen aan het gebruik van de tuin voor 
de boogde functie.
- De ruimtelijke kwaliteit van de beoogde inrichting 
en de aansluiting bij het monument Johan de Witthuis.
- De kosteneffectiviteit van de beoogde ingrepen 
en het benodigde beheer (verhouding tussen de bijdrage 
aan de exploitatie van het complex en de investerings- 
en beheerkosten).

Dit rapport doet verslag van de beoordeling van de drie 
tuinontwerpen.

Beoordeling
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Algemeen

De commissie was aangenaam verrast door de 
verschillende invalshoeken die de gepresenteerde 
plannen bieden. Een schijnbaar eenvoudige opgave blijkt 
tot geheel verschillende oplossingen te kunnen leiden. 
Het middel van een ontwerpcompetitie heeft hier dan 
ook zeker zijn nut bewezen. Het geeft voeding aan een 
essentiële discussie over de te kiezen richting en over 
het bepalen van prioriteit. En het maakte dat er ook echt 
iets te kiezen viel. 

Voorts wordt opgemerkt dat ieder ontwerpteam zich 
heeft verdiept in de essenties van de ontwerpopgave, 
zoals de wijze van aansluiten bij een monumentaal 
gebouw, het ruimte bieden voor en faciliteren van 
officiële ontvangsten en dit alles met oog en gevoel voor 
de kosten in relatie tot de effecten van de voorgestelde 
ingrepen. 

Uiteindelijk leidde de discussie in de 
beoordelingscommissie over de wijze waarop de 
ontwerpers invulling hebben gegeven aan de gestelde 
opgave tot een unaniem oordeel over welk ontwerp het 
meest geschikt is voor uitwerking tot een uitvoerbaar 
plan waarmee het Johan de Witthuis als Huis van Staat 
van een bijpassende tuin wordt voorzien. De waardering 
die in punten is toegekend op basis van de drie criteria 
wordt in dit rapport toegelicht. Voor ieder aspect kon de 
commissie maximaal 10 punten toekennen. Per ontwerp 
kon dus een maximale score van 30 punten worden 
behaald.       
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Beschrijving

Bureau B+B vat de tuin in het ontwerp met het motto 
‘Aan tafel’ op als een ‘groene stijlkamer’, aansluitend op 
de stijlkamers in 17e en 18e eeuwse stijlen in het huis. 
In de hedendaagse stijl voor de tuin wordt het gebruik 
en de gebruiker centraal gesteld. De tuin wordt net als 
de kamers in het huis opgebouwd als een sequentie 
van drie ruimtes met coulissen als hoofdmotief en een 
aflopend reliëf de tuin in. De vloer van geslepen beton 
van de achterste kamer ligt hol en kan desgewenst deels 
onder water worden gezet waardoor een waterspiegel 
ontstaat. De bezoeker wordt zodoende omgeven door 
beplanting,  die als ‘stedelijke wildernis’ met varens en 
stinzenplanten een sterk natuurlijk karakter heeft. De 
buitenkamers worden van ‘behang’ voorzien in de vorm 
van trellis tegen de muren. Een es en moerbei worden 
behouden. Nieuwe (meerstammige) bomen (waaronder 
een grote eik) vervangen de overige bomen die worden 
verwijderd en zorgen voor gefilterd licht en privacy.

Een tuinmuur die tevens als opslag voor 14 tafels en 
bijbehorende stoelen fungeert, scheidt de tuin van het 
parkeerterrein. Toepassing van 3D printen voor deze 
meubelmuur, het meubilair zelf en de trellis voegt een 
innovatieve, nieuwe ornamentiek toe aan de tuin.

De aanleg- en beheerkosten voor deze tuin zijn relatief 
laag.
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Ontwerp
Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur

Beoordeling

1. De mate waarin met de nieuwe inrichting van de 
tuin wordt bijgedragen aan het gebruik van de tuin voor 
de boogde functie.

De commissie heeft waardering voor de vondst van 
de introductie van het tuinmeubilair, dat als onderdeel 
van de tuininrichting wordt ingebracht. Hier zit echter 
tegelijkertijd de achilleshiel van het voorstel. Het gebruik 
van alle tafels in de tuin zal slechts beperkt zijn, terwijl 
de ruimtelijke impact van de tuinmuur zeer groot is. De 
mogelijkheid van een ommetje door de tuin wordt door 
de gekozen opzet gemist. 

SCORE:     7 PUNTEN

2. De ruimtelijke kwaliteit van de beoogde inrichting 
en de aansluiting bij het monument Johan de Witthuis.

Het zicht door de coulissen over de tuin vanaf het bordes 
en het terras is heel aantrekkelijk. Verwacht wordt echter 
dat de tuinmuur met meubilair als beëindiging van de 
vista te dominant in beeld zal zijn. Het ontwerp ontbeert 
meer diepte en verhaal naast de hoofdopzet. Over de 
beplanting wordt opgemerkt dat deze de eenheid en de 
samenhang zal bevorderen maar daarbij wel veel ruimte 
inneemt.  

SCORE:     6 PUNTEN

3. De kosteneffectiviteit van de beoogde ingrepen 
en het benodigde beheer (verhouding tussen de bijdrage 
aan de exploitatie van het complex en de investerings- 
en beheerkosten).

De aanleg- en beheerkosten van dit plan zijn bescheiden. 
Het grootse deel van het budget gaat echter naar 
de muur met meubilair, waar twijfels zijn over de 
effectiviteit van deze ingreep. De commissie vraagt zich 
daarbij ook af hoe de trellis en de semitransparante 
muur met de meubels zich in de loop van de tijd gaan 
houden.

SCORE:     6 PUNTEN

TOTAALSCORE:   19 PUNTEN
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Beschrijving

Onder het motto ‘Hortus Fabulae’ presenteert DELVA 
een ontwerp dat een verhaal vertelt. Dit ontwerp is 
opgebouwd uit vier bouwstenen: 
- een vernieuwend ensemble, waarbij met pivoterende 
hekken (met tulpmotieven) de parking visueel en 
functioneel bij de tuin kan worden betrokken, 
- het verhaal van Nederland in de vorm van een centraal 
perk in de as van de tuin, met daarin een bloemenzee, 
waarin een aantal dwarsprofielen van Nederland zijn 
weergegeven.
- de kracht van water, die wordt ingebracht door een 
stelsel van waterlopen en twee bassins, waardoor het 
dakwater infiltreert in het perk; techniek en esthetiek 
ontmoeten elkaar.
- de pure tuinkunst; de ambachtelijke wijze waarop op 
eigentijdse wijze het klassieke instrumentarium wordt 
ingezet.     

Door te variëren in indeling kan de tuin worden 
aangepast voor verschillende soorten ontvangsten. 
Het centrale perk werkt daarbij steeds als belangrijk 
‘conversation piece’. De beplanting is gericht op 
maximaal effect in het centrale perk en is bescheiden 
en functioneel langs de randen, met o.a. nieuwe 
meerstammige bomen - naast te handhaven 
moerbij en es - die privacy moet garanderen. Het 
waterinfiltratiesysteem is als essentieel onderdeel nader 
gedetailleerd. Voor de uitwerking van de specifieke 
onderdelen (beplanting en watersysteem) is een 
samenwerkingsverband aangegaan met specialisten.   
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Ontwerp 
Delva Landscape Architects

Beoordeling

1. De mate waarin met de nieuwe inrichting van de 
tuin wordt bijgedragen aan het gebruik van de tuin voor 
de boogde functie.

De beoordelingscommissie waardeert de combinatie 
van een flexibel in te delen en te gebruiken tuin met de 
draaibare hekken en een krachtig ‘conversation piece’ 
in de vorm van de bloemenzee met de profielen van 
Nederland met het watermechaniek als een trefzekere 
insteek van het ontwerp.  
 
SCORE:     9 PUNTEN

2. De ruimtelijke kwaliteit van de beoogde inrichting 
en de aansluiting bij het monument Johan de Witthuis.

Door de aandacht te trekken met een centraal element in 
de as wordt de omgeving die met omringende bebouwing 
nadrukkelijk aanwezig is slim naar de achtergrond 
gedrongen. Strategisch geplaatste boombeplanting 
ondersteunt dit vervolgens. Naast dit krachtige gebaar 
zoekt het ontwerp aansluiting bij de klassieke opzet 
van het monument. Door de symmetrie met de strakke 
grasbanen aan weerszijden blijft het geheel in de ogen 
van de commissie echter vrij statisch. 

SCORE:     8 PUNTEN

3. De kosteneffectiviteit van de beoogde ingrepen 
en het benodigde beheer (verhouding tussen de bijdrage 
aan de exploitatie van het complex en de investerings- 
en beheerkosten).

Door het zeer gericht inzetten van investerings- en 
beheerbudget wordt een bijzonder effect gerealiseerd 
binnen een redelijk budget. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat de continuïteit van het beheerbudget 
moet zijn gegarandeerd om de essentie van deze tuin in 
stand te houden.  

SCORE:     8 PUNTEN

TOTAALSCORE:   25 PUNTEN
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Beschrijving

Bureau Karres en Brands constateert na eigen onderzoek 
dat de tuingeschiedenis geen concrete aanleidingen 
biedt om op aan te sluiten. Het ontwerp is daarom 
gebaseerd op overwegingen wat voor tuin het Huis van 
Staat anno 21e eeuw nodig heeft. Daarbij werd inspiratie 
gevonden in de Hollandse delta en het Hollandse licht 
van de wolkenluchten. Dit is vertaald in een ontwerp 
waarbij met geslepen zwart asfalt in scherpe contouren 
een patroon van geulen wordt weergegeven met 
daarbinnen eilanden met een duinachtige vegetatie 
en verspreide plukken gras. Het grondvlak loopt door 
naar het parkeerterrein maar de tuin wordt geleed 
van het parkeerterrein door zuilen met spiegels. Op de 
blinde muur van het aangrenzende bankgebouw wordt 
een keramisch kunstwerk voorgesteld (in de vorm van 
een aparte kunstopdracht), waarvan de uitvoering zou 
moeten worden gebaseerd op de Hollandse luchten. 
Es en moerbei worden gehandhaafd en aangevuld met 
amberboom en acacia’s die het licht filteren. Leilindes 
schermen de inkijk aan de achterzijde af. Een lange 
tuinbank tegen de muur en losse stoeltjes bieden de 
bezoeker zitgelegenheid. De investeringskosten van deze 
tuin zijn relatief hoog, de beheerkosten kunnen gematigd 
zijn.
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Ontwerp  
Karres en Brands Landschapsarchitecten bv

Beoordeling

1. De mate waarin met de nieuwe inrichting van de 
tuin wordt bijgedragen aan het gebruik van de tuin voor 
de boogde functie.

De commissie heeft waardering voor het lef waarmee dit 
controversiële ontwerp is gemaakt. De tuin als geheel 
zal door zijn sterke contrast als ‘conversation piece’ gaan 
functioneren. Aan de gebruiksmogelijkheden binnen de 
tuin lijkt echter minder aandacht te zijn besteed. De 
riante bank wordt positief gewaardeerd, maar komt ook 
wat toevallig over. De slingerende paden zullen door 
hun maatvoering snel verstopt raken bij een groter 
gezelschap. Er bestaat twijfel over de vraag hoe het 
geperforeerde asfalt met gras zich zal houden bij de 
verschillende vormen van gebruik.

SCORE:     6 PUNTEN

2. De ruimtelijke kwaliteit van de beoogde inrichting 
en de aansluiting bij het monument Johan de Witthuis.

Gekozen is voor een sterk contrast tussen monument en 
nieuwe tuinaanleg. De commissie begrijpt en waardeert 
deze beslissing. De commissieleden zijn echter van 
mening dat daarbij onvoldoende richtinggevende keuzes 
zijn gemaakt. Er worden veel middelen naast elkaar 
ingezet die allemaal aandacht vragen: asfalt, spiegels 
en keramisch kunstwerk. Hiermee wordt het ontwerp te 
zeer een optelsom van drie ingrediënten. De commissie 
betwijfelt of de bezoekers van de tuin het gaan 
appreciëren als ze zich voortdurend weerspiegeld zien.

SCORE:     7 PUNTEN

3. De kosteneffectiviteit van de beoogde ingrepen 
en het benodigde beheer (verhouding tussen de bijdrage 
aan de exploitatie van het complex en de investerings- 
en beheerkosten).

Het effect van het ontwerp is ontegenzeggelijk groot. De 
kosten zijn echter forser. Gecombineerd met beperkte 
gebruiksmogelijkheden wordt de kosteneffectiviteit als 
matig beschouwd.

SCORE:     6 PUNTEN

TOTAALSCORE:   19 PUNTEN
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Eindoordeel

De beoordelingscommissie is van mening dat met de 
keuze van het ontwerp Hortus Fabulae van DELVA 
Landscape Architects een stevige basis wordt gelegd 
voor een hoogwaardige en bijzondere tuin, het Huis 
van Staat waardig. De trefzekere keuze voor een ‘groen 
conversation piece’ met watertechniek, gerelateerd 
aan de identiteit van Nederland centraal in de as in 
combinatie met een flexibel gebruik van de ruimte geeft 
vertrouwen voor een goed vervolg. Voor dit vervolg 
wordt wel voorgesteld de ontwerper de opdracht mee 
te geven het ontwerp minder statisch te maken door 
een nuancering en uitwerking van de totale inrichting. 
En de beheerder dient er zorg voor te dragen dat er ook 
structureel budget wordt ingezet om de tuin in goede 
staat te houden.

Ten slotte: In 2016 ontvangt Nederland als EU voorzitter 
vele buitenlandse gasten, die ook zeker het Johan de 
Witthuis zullen bezoeken. Wat een prachtige kans om 
dan de gasten in het Huis van Staat in volle glorie te 
kunnen ontvangen met een tuin die laat zien waar 
Nederland voor staat!


