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Er is een luinman doodgegaan. Hij was 
planlenman, kunslenaar, schrijver en hij 
mnnkte een bijzondere, vernieuwende luin. 
De naluur was zijn inspiraliebron, die is dan ~ 

ook voelbaar aanwezig in de Priona Tuinen. --

Toen Henk Gerritsen, samen met 

zijn vriend Anton Schepers, de tuin 

in Schuinesloot ging inrichten, wil

den ze hier vooral de planten laten 

groeien die ze hadden leren kennen 

in natuurgebieden in Nederland 

en in Midden-Europese geberg

ten. Soms lukte het, deze planten 

in leven te houden, ma ar dan nog 

leverde het niet het gewenste beeld 

op: de natuurlijke omgeving ont

brak. Het was 1978. In Nederland 

werd nogal braaf getuinierd : gazon

netje, bloemenrandje en vooral geen 

onkruid. Er was wei een tegenbe

weging, die de natuur juist vrij spel 

wilde geven, zoals bij Louis le Roy. 

Daarnaast waren er heemtuinen, 

waar uitsluitend planten van Neder

landse herkomst werden tcegepast . 

Bij geen van beiden voelden Henk 

en Anton zich thuis. Ze wilden juist 

putten uit de totale plantenwereld, 

waar ook ter wereld . Om die zo toe 

te passen, dat de tuin de sfeer zou 

hebben van een natuurgebied, vol 

kleine verrassingen en momenten 

van schoonheid. Toen bleek, dat de 

Engelse tuintraditie aanknopings

punten gaf. Mien Ruys en Madelei

ne van Bennekom hadden daaraan 

kaders ontleend om kunstzinnige 

tuinen te maken. Henk wilde wel de 

kaders gebruiken, maar niet de toen 

gangbare planten. 
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Er werd een duidelijke structuur 

aangebracht door middel van 

hagen en paden, heestergroepen en 

open ruimte. Binnen dit stramien 

kwamen tuinen met ver schillende 

therna's, gebaseerd op plantenge

meenschappen. Het milieu waarin 

de toegepaste planten van nature 

voorkomen (of de wilde starnou

ders van de cultivars) is bepalend. 

Na aanplant wordt ruimte gelaten 

voor spontane ontwikkeling. Het 

resultaat is, dat er een 500rt van

zelfsprekendheid heerst die welda

dig aandoet. De planten lijken zich 

er thuis te voelen en vanzelf zo te 

groeien. Ingrijpen blijkt wel nodig 

te zijn, maar het gebeurt zo terug

houdend mogelijk: balancerend op 

de rand van verwildering. 

De Priona Tuinen zijn al ruim 25 

jaar open voor publiek. Henk heeft 

steeds over zijn ervaringen ge

schreven: boeken als Spelen met de 

natuur, Droomtuinen en artikelen 

in tuintijdschriften gaven de lezers 

toegang tot zijn denkwereld . Het 

meest uitgebreid deed hij dat in zijn 

laatste boek : "Buiten is het groen", 

Geillustreerd met vele prachtige 

foro's legt hij de achtergronden uit 

waarop zijn manier van tuinieren is 

gebaseerd. Een bijzonder tuinboek, 

met ni euwe inzichten en tegen

draadse opvattingen. Henk's schrijf

stijl rnaakt dat je dit boek leest als 

een roman . Je wilt het meteen zelf 

gaan uitproberen of met nieuwe 

ogen naar natuurgebieden gaan 

kijken. 

Het was Henks grootste wens, dat 

de tuinen blijven voortbestaan. 

Daarom heeft hij een stichting in 

het leven geroepen die zich met de 

toekomst bezig houdt. Inmiddels 

krijgen de plannen voor het ko

mende jaar vorrn. Er is een nieuw 

team gevormd dat het onderhoud 

ter hand gaat nernen, bezoekers gaat 

ontvangen en informatie geven. Er 

worden vrijwilligersdagen georga

niseerd voor grote onderhoudsklus

sen, zoals de grote voorjaarsbeurt, 

heggenknipdagen, bladruimen etc. 

De tuin gaat uit eraard weer open 

voor publiek. Bezoekers blijven de 

"sense of place" die hier aanwezig is 

ervaren en plantenliefhebbers kun

nen hun hart ophalen aan de vele 

bijzonderheden die er groeien. 

De openingstijden worden binnen

kort bekend gemaakt op de website 

www.prionatuinen.nl. Daar komt 

ook informatie over andere acti

viteiten waarvoor op dit moment 

plannen worden gemaakt, zoals 

excursies, lezingen, en themadagen. 

Voor meer informatie: 

info@prionatuinen.nl 

Marjolein von den Bosch 
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