
Tuinhistorisch adviesbureau De Warande
Giese Pan 37
6987ED Giesbeek
http://www.dewarande.nl/parkherstel.html
Trudi Woerdeman
06-5424.5524

Tulpenburgh, Gargafia aan de Amstel.
Een Nederlandse buitenplaats in internationale context.

Giesbeek 1 augustus 2015 versie 3

Trudi Woerdeman

Willem Overmars



Inleiding
In de ochtend van 22 juni 1755 stond een open huurkoets voor het hotel “De Ster” in Amsterdam 
klaar om de koning van Pruissen, Frederik II (1712-1786), vermomd als muzikant van de koning 
van Polen, naar Tulpenburgh te brengen. Frederik de Grote was incognito in Amsterdam, vooral om 
daar schilderijen voor zijn verzameling op Sanssouci te kopen. Op de terugweg bezocht hij de 
tuinen van de Buitenplaats Tulpenburgh, even ten westen van Ouderkerk aan de Amstel.
In zijn vermomde gedaante had hij niet voldoende status om zich te melden bij de eigenaar van de 
buitenplaats, Isaac de Pinto (1717-1787). De De Pinto's behoorden tot de rijkste koopmanfamilies in
Amsterdam, hadden grote handelsbelangen in handel op de Oostzee, de Levant, en in de VOC en 
WIC. 
De muzikant van de Poolse koning werd met zijn metgezel Balbi rondgeleid door Maria Margareta 
Krohin, de vrouw van de hoofdtuinman Joachim Martin Heydert (1716-1794).
De koning was diep onder de indruk van de tuin van de voorname Amsterdamse familie De Pinto, 
en vooral van de grotwerken (rocaille) van ingelegde schelpen en mineralen. Hij wilde alles over de
tuin en de tuinman weten, en hoorde de rondleidster helemaal uit. Later had hij ook nog een gesprek
met tuinman Heydert zelf.
Deze en latere gesprekken zijn bekend, omdat Heydert een autobiografie schreef, waarin hij 
sommige gesprekken letterlijk weergaf.
Een jaar later werkte Heydert als een van de Hofgärtner in het park van Sanssouci in Potsdam, met 
als eerste opdracht het aanleggen van de Holländische Garten, inclusief een lange muur met 
grotwerk, recht voor de Gemäldegalerie.
In dit artikel zal worden ingegaan op de rol van tuinman Heydert, en de internationale connecties in 
de wereld van paleizen en parken, buitenplaatsen en tuinen. Tulpenburgh werd op het eind van de 
achttiende eeuw afgebroken, en in 2014 is er een nieuw Tulpenburgh met een nieuw modern park 
op dezelfde plaats gebouwd.

De oude buitenplaats Tulpenburgh
Tulpenburgh1 is een buitenplaats aan de Amstel, even ten westen van Ouderkerk aan de Amstel.
De buitenplaats ligt niet op de smalle stroomrug van de Amstel, waar de andere buitenplaatsen 
liggen, maar enkele honderden meters van de oever van de Amstel verwijderd, in het veenland.
De eerste vermeldingen zijn uit het begin van de 17de eeuw, onder de namen Breeweer en Jong 
Costverloren2. In 1619 kwam het terrein in bezit van de familie Burgh, waarvan een dochter Anna in
1650 trouwde met Dirk Tulp3. De echtelieden combineerden hun namen, en de naam Tulpenburgh 
ontstond. In 1717 werd de buitenplaats verkocht aan David de Pinto (1692-1751), een rijke 
Amsterdammer met een Portugese achtergrond4. Deze liet een nieuw huis bouwen, en een nieuw 
park aanleggen. Na de dood van David in 1751 gingen zijn bezittingen naar zijn drie zoons. Isaac de
Pinto (1717-1787) was de nieuwe bewoner van Tulpenburgh.
Tot op heden zijn er geen plattegronden van de 18de eeuwse buitenplaats gevonden, en aanzichten 
van het park zijn beperkt tot een vooraanzicht vanaf de Amstel (afbeelding 1), twee zijaanzichten 
vanaf de Amsteldijk5 en een scène van een fontein in het park zelf. (afbeelding 2).
Op prent “Tulpenburgh vanaf de Amstel” valt op de eerste plaats het rijk bewerkte toegangshek op. 
Het park is weelderig beplant met bomen en hagen, maar veel details daarvan levert de prent niet 
op. In de verte torent het grote huis boven het groen uit, en tussen het lommer zijn drie kleinere 
prieeltjes te bekennen.



Afbeelding 1. Tulpenburgh vanaf de Amstel, 1729. Beschrijving en Afbeelding der
Steden, Dorpen, Gehugten Adelijke en andere Gebouwen in Westfriesland,
Waterland, Kennermerland, en Aankleve van Dien, Dus beschreven en bij een
Versamelt, Mitsgaders, in Alphabetise Ordre Geschikt door Andries Schoemaker.
Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, Atlas Schoemaker6.

Joachim Martin Heydert: opleiding en studiereizen.
In de periode van David en Isaac De Pinto op Tulpenburgh hebben twee tuinlieden met de naam 
Heydert de tuin bestierd. Twee halfbroers, waarvan de oudste, van wie de naam niet bekend is, 25 
jaar ouder was dan de jongste, Joachim Martin. 
Over Joachim Martin Heydert is veel bekend, omdat hij een autobiografie geschreven heeft. Deze is
weliswaar verloren gegaan, maar er is veel uit geciteerd, en daarmee zijn grote stukken letterlijk
bewaard gebleven. In de periode 1934-1937 werd uitgebreid verslag gedaan van de autobiografie 
door historicus Friedrich Backschat. In meer recente tijd is dit materiaal opnieuw bestudeerd door 
Volker Punzel7.
Joachim Martin Heydert werd geboren op acht augustus 1716. Het vak van tuinman in grote en 
belangrijke parken werd hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader, Martin Ludwig Heydert, was 
tuinman in belangrijke tuinen: in het hertogelijke park van Oels, nu Oleśnica, Polen, in Potsdam 
waar hij lanen aanlegde en op slot Glienicke in Berlijn. Martin Ludwig overleed in 1728. De 
weduwe ging met de kinderen in Spandau wonen8. Joachim Martin, 12 jaar oud, ging hier naar 
school om Latijn te leren, dat hij nodig had voor het beroep van tuinman / tuinarchitect. Ook leerde 
hij het tekenen van plattegronden en landmeetkunde.
In 1733 begon hij zijn praktijkopleiding tot tuinman bij de koninklijke Hofgärtner Salzman in het 
park van paleis Charlottenburg in Berlijn. Naast de opleiding hield Heydert zich hier ook bezig met 



het maken van tekeningen. Na drie jaar zat de opleiding erop, en kreeg Heydert de 
aanbevelingsbrief van Salzman. Hiermee toog hij naar het keurvorstelijk park van Pretsch, in 
Sachsen-Anhalt aan de Elbe, waar hij in 1736 in dienst trad. Hier deed hij de kennis op voor de teelt
van exotische gewassen in de orangerie: koffiebomen, ananas en vijgen, en studeerde vlijtig in de 
bibliotheek van het slot. In 1738 verliet Heydert Pretsch voor een plek als tuinman bij de 
koninklijke tuinman Bröhn in Amalienborg bij Kopenhagen. Op de reis te voet van Pretsch naar 
Kopenhagen bezocht hij een hele reeks tuinen en parken. In Lübeck maakte hij kennis met kwekers 
die in bloemen, bomen en zaden handelden naar Petersburg, Riga en Köningsberg (nu Kaliningrad).
In 1739 reisde hij verder naar Sleeswijk waar hij het park Gottorf met het grote planetarium 
bezocht. Per schip reisde hij naar Amsterdam. Daar trof hij op de buitenplaats Tulpenburgh zijn 
oudere halfbroer. Op diens voorspraak werd hij benoemd tot vijfde tuinman op Tulpenburgh. In 
1750 was hij opgeklommen tot hoofdtuinman van Tulpenburgh.

Het park van Tulpenburgh volgens Heydert
Het park Tulpenburgh was in 1719 door David de Pinto gekocht. Na de aankoop was het park 
vergroot en voorzien van kostbare versierselen9. Antieke beeldhouwwerken uit Italië, 
beeldhouwwerken uit Brabant en Nederland stonden opgesteld in kabinetten en treillages, die 
gebouwd waren door Daniel Marot. (afbeelding 1). De eerste grotwerken op Tulpenburgh stonden 
er al toen Heydert aankwam. Van David de Pinto kreeg Heydert de opdracht zich in het maken van 
grotwerken verder te bekwamen. Hij werd bij 'een beeldhouwer' in de leer gestuurd om het maken 
van decoraties met loofwerk en koralen te leren. Bovendien moest hij rondreizen in heel Holland 
om alle aanwezige grotten en met rocaille versierde plekken te tekenen10.
Het pronkstuk van het parkbij Heyderts aankomst in 1739 was een nagebouwde scène uit Ovidius 
metamorfosen11.

Het tafereel beeldt het verhaal van Diana en Acteion uit. Diana is zich aan het baden in een bron in 
de groene vallei Gargafia, omringd door haar nimfen. De jager Acteion dwaalt niets vermoedend 
rond, en ziet opeens de naakte godin. Diana bloost, wordt boos en verandert Acteion in een hert. Het
hert wordt opgejaagd door zijn eigen honden, en uiteindelijk verscheurd.

De beschrijving volgens Heydert:
Diana met 3 nimfen en 4 honden was de 40 voet (12 m) hoge berg aan het beklimmen. Bovenop 
stond het hert, waarin de jager Acteion was veranderd. De nimfen hadden hun gespannen bogen op 
het hert gericht. Het dier was omringd door loerende honden. Water vloeide uit de mond van het 
hert. Daaruit vormde zich een stroompje dat van het ene in het volgende marmeren bekken viel. Na 
13 treden verdween het watertje ondergronds, om verderop een nieuwe cascade te vormen, en nog 
een derde.
Heydert: 
'War der Wind still, sah das spielende Wasser, welches von einem Becken in das andere fiel, wie 
Spiegel aus und das rauschende Wasser war angenehm, es anzuhören. So ward das Auge als auch 
das Gehör sehr angenehm ergotzt'.
Alles schitterde in bonte kleuren. De berg was gemaakt van bergkristal en grote stukken van koraal, 
de figuren waren gemaakt van schelpen, slakkenhuizen, witte en rode koraal, wit en groen 
parelmoer, oosterse turkoois en andere stenen.
Uit de beschrijving van het bezoek van de koning aan Tulpenburg valt op te maken, dat er nog veel 
meer moois te bewonderen viel: marmeren bustes van Romeinse keizers en keizerinnen,  met 
bloemen en vrucht in grotwerk versierde bloemenvazen, een moestuin met kassen voor perziken, 
meloenen, ananassen en een orangerie. Verder een sterrenbos met op het eind een amfitheater, met 
een mooi ingelegde vloer als een Turks tapijt, en vele mooie hoge hagen.



Afbeelding 2. Gargafia, de vallei van Diana uit de Metamorfosen van Ovidius, nagebouwd op 
Tulpenburgh. Vóór 1739. Tekenaar: Jurriaen Andriessen, omstreeks 1760.
Rijksmuseum, Nederlands Prentenkabinet, collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
0000791

Tijdens het bezoek van de vermomde koning in 1755 deed de adjudant van de koning Heydert al 
meteen het aanbod om in Duitsland te komen werken. Heydert weigerde in eerste instantie , maar 
een jaar later, in 1756, aanvaardde hij na uitvoerige onderhandelingen toch de benoeming tot 
koninklijke Hofgärtner op Sanssouci in Potsdam.

Heyderts' muur in de Holländische Garten op Sansoucci
Op 3 juni 1756 vond de eerste ontmoeting tussen koning en de nieuwe tuinman plaats.
Frederik was vol van zijn plan voor de nieuwe Holländische Garten, en gaf meteen opdracht om de 
keermuur onder de hoogte waarop de Gemäldegalerie ligt te bouwen.

'Nun muszte der Bauinspektor Hildebrandt dem Heydert die Zeichnung von der Terrassenmauer, die
grottiert werden sollte, zeigen. An der Mauer sollten menschlichen Figuren im Basrelief gearbeitet, 
das übrige sollte grottiert werden. Heydert fragte:
“Soll der Grottierung nach dieser Zeichnung gearbeitet werden ?” 
“Nein ! Ihr sollt mit sie so machen mit den blauen Steinen, wie ich Eure Arbeit in Holland gesehen 
habe. (..)” 12

De bouw van de muur werd tot 1766 uitgesteld, want Frederik moest eerst nog een oorlog voeren13.
In 1766 begon Heydert met de 'Grottierung' van de bovenste keermuur van de Holländische 
Garten14. De muur werd 300 voet ( ruim 90 meter) lang. In de toelichting bij de plattegrond van 
Sanssouci uit 1772 beschreef Heyderts' collega Hofgärtner Friedrich Saltzmann (1731-1801) de 



terrasmuur15. 'Jedes Fach auf das künstlichste grottiert, und deren Grund mit Perlmutter-Schalen 
oder Cristal de Roche belegt ist, mit Mascarons- und Festons-Arbeit, deren Blumengesichter, 
Früchte und Federbüsche, von ächten Corallen, Muscheln und Glas-Corallen bestehen'.

Heydert legde ook de Holländische Garten aan. Bij alle veranderingen van het park van Sanssouci 
in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw bleef de Holländische Garten min of meer 
gespaard16. Ook de terrasmuur van Heydert bestaat nog steeds. De oorspronkelijke inlegwerken van 
Heydert zijn in de loop der tijd door vernielingen, souvenirjagers, oorlogsgeweld, veranderingen en 
restauratie sterk aangetast, verdwenen en vervangen. Maar de vakindeling, restanten van het 
grotwerk en uiteraard de plek ten opzichte van de Gemälde Galerie zijn nog steeds onveranderd 
(afbeelding 3).

Afbeelding 3. De door 
Heydert gebouwde en 
gedecoreerde keermuur 
voor de Gemälde Galerie in 
de Holländische Garten van
Sanssouci in aangetaste 
toestand in 2014. Foto Trudi
Woerdeman.

Heydert bleef tot zijn dood in 1794 betrokken bij het park van Sanssouci. De Holländische Garten 
was zijn start, maar hij werkte ook aan de Jardin Anglo-chinois, de Neptunus grot, de grotzaal in het
Neue Palast. Bovendien had hij het beheer over verschillende afdelingen in de tuin, een aantal lanen
in Potsdam, en was hij de baas over de Orangerie.



Het nieuwe park van Tulpenburgh
Isaac de Pinto ging in 1761 failliet. Huis en park werden in de jaren daarna enkele malen verkocht, 
tot het uiteindelijk in 1784 gekocht werd door  Kaal, te Amsterdam, die buitenplaatsen en andere 
gebouwen kocht om ze af te breken en het materiaal te verkopen17. 
In de twee eeuwen daarna stond er op de plek van de voormalige buitenplaats een boerderij, die 
enkele keren vernieuwd en uitgebreid is. De laatste werd omstreeks 1995afgebroken.

In 2012 werd de oude plek samen met het omliggende land gekocht door Tulpenburgh bv uit 
Amsterdam, met het doel er een nieuwe buitenplaats te stichten.
Het symmetrisch en centraal gebouwde huis is ontworpen door het architectenbureau Harmonische 
Architectuur, dr. ir. E. Hoogenberk uit Brummen, en gebouwd in 2014-2015. Voor het park is 
tuinarchitecte Trudi Woerdeman gevraagd een ontwerp te maken.

Om de voorgeschiedenis van het park te leren kennen is een historisch onderzoek verricht. Concreet
bezien kwam dat erop neer dat de geschiedenis weliswaar heel interessant was, maar dat er erg 
weinig bekend is over de opbouw van het oude park. Ook het door ADC verrichte archeologisch 
onderzoek leverde weinig gegevens over het park op.

Overeenkomstig het Nederlandse beleid op het gebied van archeologie is besloten om de mogelijke 
resten van het oude park onaangeroerd in de bodem te laten zitten. Het grootste deel van het gebied 
is met een laag grond van 30-60 cm afgedekt.

Afbeelding 4. Ontwerp voor het nieuwe park van Tulpenburgh: huiseiland, orangerie-tuin en 
heemtuin. Ontwerp Trudi Woerdeman.

Het nieuwe park is geen reconstructie van een oud park. Het is een nieuw en modern tuinontwerp 
(afbeelding 4).
Enkele formele elementen sluiten aan op de architectuur van het huis: een strak dijkje op de plek 
van de oude toegangslaan, een langgerekte parterre met buxus-indeling met modern beplante 'plate-
bandes', en een centraal op de zuidgevel gericht Grand Canal dat aansluit bij de oude verkaveling 
van de veenpolder rond het huis en gericht is op de as van zowel het oude huis als het nieuwe.
Het park is in vier delen opgebouwd. Het paardendomein in het park is zakelijk en rechtlijnig 
beplant met linden en vleugelnoten, en omgeven door een haag18.
Het eiland rond het nieuwe huis is voorzien van slingerpaden, en zoveel hoogteverschillen als in het
veenlandschap mogelijk is. Een rijke boom- en struikbeplanting staat boven een gedetailleerde en 
soortenrijke onderbeplanting met stinzenplanten, moerasplanten, bosplanten, klassieke borders en 
een bloemrijke siergrassenwei met zomerbloemen en veel tulpen in het voorjaar.



De derde tuin bevat een orangerie met fruitmuur, omgeven door fruit, een rozenberceau en een 
moestuin.
Het laatste deel van de tuin raakt aan de wortel van het gebied: een veentuin met wilde 
moerasplanten, geïnspireerd op de fameuze Amstelveense heemparken van. Een modern thema, en 
daarmee een herinnering aan de arcadische idylle van de godin Diana en haar nimfen in de vallei 
Gargafia.
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