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I. Algemeen  
 
Augustin Berque, Être humains sur la terre. Principes d'éthique de l'écoumène, Paris , 
Editions Gallimard, 1996 
 
Michel Conan, "From Vernacular Gardens to a Social Anthropology of Gardening," in Michel 
Conan (ed.), Perspectives on Garden Histories, Washington D.C., Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, 1999, 181-205 (Dumbarton Oaks Colloquium on the History of 
Landscape Architecture XXI) 
 
James Corner (ed.), Recovering Landscape, New York, Princeton University press, 1999 
 
Mark Francis and Randolph Hester, The Meaning of Gardens. Idea, Place, and Action, 
Cambridge,  Mass., 1990 
 
Robert  Pogue Harrison, Gardens. An Essay on the Human Condition , Chicago, University of 
Chicago Press, 2008 
 
J. B. Jackson, "Nearer to Eden," in: The Necessity for Ruins and Other Topics, Amherst, The 
University of Massachusetts Press, 1980, 19-37.  
 
Erik de Jong, ‘Natuurlijke Verwantschap. Over tuin- en landschapsarchitectuur’, Perspectief. 
Maakbare geschiedenis, Rotterdam, Stimulerings Fonds voor Architectuur, 2007, 18-46 
 
Erik de Jong,  Erika Schmidt en Brigitt Sigel (eds.), Der Garten - ein Ort des Wandels. 
Perspektiven  für die Denkmalpflege, Zürich, Veröffentlichungen des Instituts für 
Denkmalpflege der ETH, 2006 
 
Mark Laird, The Flowering of the English Landscape Garden. English Pleasure Grounds 1720-
1800, Philadelphia, Pennsylvania Press, 1999 
 
Anne Whiston Spirn, The Language of Landscape, New Haven and London, Yale University 
Press 1998) 
 
Alexander Wilson, The Culture of Nature. North American Landscape from Disney to the Exxon 
Valdez, Toronto ,  Between the Lines, 1991  
 

 
II. 20-ste eeuw, natuur en cultuur in tuin ,landschapsarchitectuur en stad 

    
Carol J. Burns, Andrea Kahn, Site Matters, Design Concepts, Histories, and Strategies, New 
York, Routledge, 2005 
 
Jane Brown, The Modern Garden, London, Thames and Hudson, 2000 
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Julia Cerniak and Georges Hargreaves, Large Parks, New York,  Princeton University Press, 
2007 
 
James Corner (ed.), Recovering Landscape, New York, Princeton Architectural Press, 1999 
 
Jean-Pierre Le Dantec, Le Sauvage et le Régulier. Art des Jardins et Paysagisme en France 
au XXe Siècle, Paris, Moniteur, 2002 
 
Alexander Garvin, Public Parks. The key to livable communities, New York, Norton, 2011 
 
Ian MacHarg, Design with Nature, New York 1969 
 
Peter Harnik, Urban Green. Innovative Parks for resurgent cities, Washington,  Island Press, 
2010 
 
Randpolph T. Hester, Design for ecological Democracy, Cambridge Mass./London, The MIT 
Press,  2006 
 
Anja Lobbecke, Über Naturgärten. Eine Ideengeschichte und kritische Retrospektive sowie zu 
ihrer Bedeutung für die heutige Landschaftsarchitektur, Dissertation TU München 2012 
 
Rob Leopold, Natuur & Tuinkunst – Een drieluik, Groningen 1994 
 
Louis Leroy, Natuur inschakelen, natuur uitschakelen, Zutphen, Ankh-Hermes, 1973 
 
Cordula Loidl-Reisch, Der Hang zur Verwilderung, Wenen 1986/1993 
 
Gerrit Londo, Natuurtuinen en parken. Aanleg en onderhoud, Zutphen 1977 
 
Idem en Jan den Hengst,  Tuin vol wilde planten- natuur in tuin en park, Arnhem 1993 
 
Noël Kingsbury, Piet Oudolf. In Landschap,  Arnhem, Terra,  2011 
 
Elisabeth Meyer, ‘The Expanded Field of Landscape Architecture,’ in, George Thompson en 
Fredrick Steiner (eds.), Ecological Design and Planning, New York, John Wiley, 1997, 45-80 
 
Joan Iverson Nassauer, Placing Nature. Culture and Landscape Ecology, Washington D.C. 
island Press, 1997 
 
Th.C.W. Oudemans en Norbert Peeters, Plantaardig. Vegetatieve Filosofie,  Zeist, Knnv, 
Uitgeverij, 2015 
 
Rutherford Platt, Rowan A. Rowntree, Pamela C. Muick (eds.), The Ecological City. Preserving 
and Restoring Urban Diversity, Amherst, The University of  Massachusetts Press, 1994 
 
Michael Pollan, ‘The Intelligent Plant. Scientists debate a new way of understanding flora’, in: 
The New Yorker, December 23 & 30, 2013  
 
Alan Ruff, Holland and the Ecological landscapes. A study of recent developments in the 
approach to urban landscapes,  Stockport 1979 
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George Thompson en Fredrick Steiner (eds.), Ecological Design and Planning, New York, John 
Wiley, 1997 
 
Tom Turner, City as landscape. A Post-Postmodern View of Design and Planning,  London, 
New York, E & FN Spon, 1996  
 
Dirk Sijmons, Landscape, Amsterdam,  Architectura & Natura Press, 2002  
 
Simon Swaffield, Theory in Landscape Architecture, Philadelphia,  University of 
Pennsylvania Press, 2002 
 
U do Weilacher, Syntax der Landschaft: Die Landschaftsarchitektur von Peter Latz und Partner 
Basel, Birkhäuser 2007 
 
Anne Whiston Spirn, The Granite Garden. Urban Nature and Human Design, New York, Basic 
Books, 1984  
 
Marc Treib ed., Modern Landscape Architecture.  A Critical Review, Cambridge, The MIT 
Press, 1991 
 
Marc Treib, The Architecture of Landscape 1940-1960, Philadelphia, University of 
Philadelphia Press, 2002 
 
Joachim Wolschke-Bulmahn (ed.), Nature and Ideology. Nature and Garden Design in the 
Twentieth Century, Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection 1997 
(Dumbarton Oaks Colloquia on the History of Landscape Architecture XVIII) 
 
Stuart Wrede and William Howard Adams (eds), Denatured Visions. Landscape and Culture 
in the twentieth Century, New York,  Harry N. Abrams / The Museum of Modern Art, 1991 
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Rachel Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin,  1962

Club van Rome, Grenzen aan de Groei, Het Spectrum, 1972

Mien Ruys, Het nieuwe vaste plantenboek, Baarn, Moussault, 1973

Louis G. Leroy, Natuur uitschakelen natuur inschakelen, Deventer, Ankh Hermes, 1973

Dr. P . Zonderwijk, De Bonte Berm de rijkste flora en fauna langs onze wegen, 
Zomer & Keuring, 1979

Piet Oudolf & Henk Gerritsen, Droomplanten, De nieuwe generatie tuinplanten, Terra, 
1990

Wolfgang Oehme & James van Sweden, Bold Romantic Gardens, Washington, Spacemaker 
Press, 1990

Arie Koster, De groene omgeving. Een bijdrage aan een gezonde leefomgeving, 
Schuyt & Co 1994

Fred Feddes, Dirk Sijmons ea., Oorden van Onthouding, Nieuwe natuur in verstedelijkend 
Nederland, Rotterdam, NAi Uitgevers, 1998

Gilles Clément, Le Jardin en Mouvement, de la Vallée au Jardin Planétaire, Parijs, 
Sens & Tonka, 2007  

Henk Gerritsen, Buiten is het Groen,  Amsterdam, Architectura & Natura Pers, 2008

Laurence Machiels, Prairietuinen, Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2009 

Noël Kingsbury, Seedheads in the garden, Portland, Timber Press, 2011

Piet Oudolf & Noël Kingsbury, Planting, a new Perspective, Portland, Timber Press, 2013
 
Cassian Schmidt, Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Stuttgart, Eugen Ulmer 
Verlag 2013

Thomas Rainer & Claudia West, Planting in a Post-Wild World, designing plant 
communities for resilient landscapes, Portland, Timber Press, 2015
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Beat	  Fischer,	  Karin	  Widmer,	  Ameisenlöwe	  und	  Zimbelkraut,	  Haupt	  Verlag,	  2011	  

Remko	  Daalder,	  Baltsen	  tussen	  baksteen,	  beesten	  in	  de	  stad	  ,	  Lubberhuizen,	  2003	  

David	  Gissen,	  Big	  &	  Green,	  towards	  sustainable	  architecture	  in	  the	  21st	  century,	  
New	  York	  ,	  Princeton	  Architectural	  Press,	  National	  Building	  Museum	  Washington	  
DC,	  2002	  

Richard	  Louv,	  Das	  Prinzip	  Natur,	  Grünes	  Leben	  im	  digitalen	  Zeitalter,	  	  Beltz,	  2012	  

Haydn	  Washington,	  Demystifying	  Sustainability,	  towards	  real	  solutions,	  
Routledge,	  2015	  

Kelly	  Gennell,	  Exan	  Murphy	  and	  Dr.	  Coral	  Williams,	  Designing	  for	  biodiversity,	  a	  
technical	  guide	  for	  new	  and	  existing	  buildings,	  Riba	  publishing,	  2013	  

Susannah	  Hagan,	  Ecological	  urbanism:	  the	  nature	  in	  the	  city,	  Taylor	  &	  Amp,	  2014	  	  

Mohsen	  Mostafavi	  with	  Garteth	  Doherty,	  Ecological	  urbanism,	  Harvard	  
University	  Graduate	  School	  of	  Design,	  Lars	  Müller	  Publishers,	  2010	  

Arnold	  Darlington,	  Ecology	  of	  walls,	  Heinemann	  Educational	  Books,	  1981	  	  

Das	  Bundesamt	  für	  Raumentwicklung	  Freiraumentwicklung	  in	  Agglomerationen,	  
ARE,	  2014	  

Field	  guide	  to	  the	  natural	  world	  of	  New	  York	  ,	  Lesley	  Day	  Johns	  Hopkins	  
University	  Press,	  2007	  

Esther	  Woolfson,	  Field	  notes	  from	  a	  hidden	  city,	  an	  urban	  nature	  diary,	  Granta	  
Books,	  2014	  

Romke	  van	  de	  Kaa,	  Geluk	  is	  een	  grasveld,	  Atlas	  Contact,	  2004	  

Peter	  Goodfellow,	  Gevleugelde	  architecten,	  hoe	  vogels	  hun	  nesten	  ontwerpen	  en	  
bouwen,	  Utrecht,	  De	  Fontein/Tirion	  uitgevers,	  2011	  

Martin	  Melchers,	  Geert	  Timmermans,	  Haring	  in	  het	  IJ,	  de	  verborgen	  dierenwereld	  
van	  Amsterdam,	  Stadsuitgeverij	  Amsterdam,	  1991	  

Tristan	  Gooley,	  How	  to	  connect	  with	  nature,	  The	  school	  of	  life,	  2014	  

Louis	  G.	  Le	  Roy,	  Natuur	  uitschakelen,	  natuur	  inschakelen,	  Ankh-‐Hermes,	  1973	  
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Jaap	  Dirkmaat,	  Natuur	  in	  de	  straat,	  Vereniging	  Nederlands	  Cultuurlandschap,	  
2011	  

Thomas	  Fatheuer,	  New	  economy	  of	  nature	  ,	  a	  critical	  introduction,	  Heinrich	  Böll	  
Stiftung,	  2014	  

Louis	  Schoonhoven,	  e.a.,	  Niet	  zonder	  elkaar,	  bloemen	  en	  insecten,	  Amsterdam,	  
Uitgeverij	  Natuurmedia,	  2015	  

Robert	  Klanten,	  Sven	  Ehmann,	  Kitty	  Dolhöfer,	  My	  green	  city,	  back	  to	  nature	  with	  
attitude	  and	  style,	  Berlin,	  Gestalten,	  2011	  

Plan	  Amsterdam,	  nr.	  03	  2014,	  Nieuwe	  wildernis	  natuur	  verruigen	  en	  verbinden.	  

Chris	  Reed,	  Nizin-‐Maric	  Lister,	  Projective	  ecologies,	  Actar	  D,	  2014	  

Raumkozept	  Schweiz,	  Schweizerischer	  Budesrat	  Koferenz	  der	  
Kantonsregierungen,	  Schweizerische	  Bau-‐,	  Planungs-‐	  und	  Umweltdirektoren-‐
Konferenz,	  Schweizerischer	  Gemeindeverband.	  

Frits	  Bink,	  Ruimte	  voor	  insecten,	  een	  nieuwe	  visie	  op	  insectenbescherming,	  KNNV	  
Vereniging	  veldbiologie,	  2010	  

Martin	  Melchers,	  Remco	  Daalder,	  Sijsjes	  en	  Drijfsijsjes,	  de	  vogels	  in	  Amsterdam,	  
Schuyt	  @	  co,	  1996	  

Jip	  Louwe	  Kooijmans,	  Stadsvogels	  in	  hun	  domein,	  KNNV	  uitgeverij,	  2014	  

Josef	  H.	  Reichholf,	  Stadtnatur,	  eine	  neue	  Heimat	  fur	  Tiere	  und	  Pflanzen,	  München,	  
Oekom	  Verlag	  ,	  2007	  

Alanna	  Stang	  &	  Christopher	  Hawthorne,	  The	  green	  house,	  new	  directions	  in	  
sustainable	  Architecture,	  New	  York,	  Princeton	  Architectural	  Press,	  2005	  

Kate	  Orff	  /	  Scape,	  Toward	  an	  urban	  ecology,	  The	  monacelli	  Press,	  2016	  

Clark	  E.	  Adams,	  Kieran	  J.	  Lindsey,	  Sara	  J.	  Ash,	  Urban	  wildlife	  management,	  
Florida,	  Taylor	  and	  Francis	  Group,	  LLC,	  Boca	  Raton,	  2006	  

Richard	  T.T.	  Forman,	  Urban	  ecology,	  science	  of	  cities,	  Cambridge	  University	  press,	  
2014	  

Tony	  Juniper,	  What	  Nature	  does	  for	  Britain,	  Profile	  Books,	  2015	  

Stadt	  Wien,	  Wohnservice	  fur	  Wildtiere,	  2008	  

Hiltrud	  Pötz,	  Pieree	  Bleuzé,	  Groenblauwe	  netwerken,	  Coop	  for	  life,	  2012	  

	  

	  

Lijst kwekerijen	  

	  

Arborealis	  -‐	  heesters	  en	  voedselbos,	  Dirk	  de	  Ruiterpad	  2	  te	  Wilhelminaoord	  

Brian	  Kabbes	  -‐	  vaste	  planten,	  Jelke	  Sjoerdsloane	  4	  te	  Suameer	  

Coen	  Jansen	  -‐	  vaste	  planten	  ,	  Ankmeres	  13	  te	  Dalfsen	  

Cruydthoeck	  -‐,	  zaden	  ,	  Abbendijk	  6	  te	  Nieberkoop	  

Fruitbomen.net	  -‐	  eetbare	  planten,	  Toegangseweg	  18	  te	  Boskoop	  

Grassenerf	  -‐	  grassen,	  Reyerskoop	  305a	  te	  Boskoop	  

Kleine	  Plantage	  -‐	  vaste	  planten,	  Handerweg	  1	  te	  Eenrum	  

Kwekerij	  Het	  Groene	  Huis	  -‐	  heesters,	  Rijneveld	  23	  te	  Boskoop	  

Lianne’s	  siergrassen	  -‐	  grassen	  en	  vaste	  planten,	  Jan	  Gosses	  Wijk	  31	  in	  De	  Wilp	  

Nijssen	  Tuin	  -‐	  bloembollen,	  Sportparklaan	  25a	  te	  Heemstede	  

Piet	  Oudolf	  -‐	  grassen	  en	  vaste	  planten,	  Broekstraat	  17	  te	  Hummelo	  

Piet	  Panthus	  -‐	  bloembollen	  Veenenburgenlaan	  118a	  te	  Hillegom	  

Plantentuin	  Esveld	  -‐	  heesters,	  Rijneveld	  75,	  te	  Boskoop	  

Rein	  &	  Mark	  Bulk	  -‐	  heesters,	  Rijneveld	  115	  te	  Boskoop	  

Tuingoed	  Foltz,	  grassen	  en	  vaste	  planten,	  Hereweg	  346	  Meeden	  



Werken met natuur = 3xE
Organisatie masterclass: DS, Yuka Yoshida
Partners: Academie van Bouwkunst Amsterdam, kwekerij Het Groene Huis, Nextcity.nl 
Datum: 15 oktober 2016 van 9.00 - 16.00 uur te Boskoop

De nabijheid van natuur verbetert de kwaliteit van leven. De samenleving heeft er weer 
oog voor. Wat weinigen weten is dat Nederland een lange ontwerptraditie heeft in ont-
werpen met natuur. 

We zien dat beplanting stadse problemen vermindert zoals de hittestress en het fijnstof 
in de lucht. Dat de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien, worden 
getemperd doordat bomen regenwater vasthouden. Dat een zangvogel in de tuin geluk-
kig maakt. En dat de genezing van patienten met uitzicht op natuur sneller gaat. 

De dag opent met een college van professor Erik de Jong over de geschiedenis van
Ontwerpen aan Natuur. Het idee dat leven met de natuur goed is voor de mens ont-
stond eind 19e eeuw. De ontwerper krijgt inzicht in de huidige ontwerptrend in het 
perspectief van de tijd, het natuurbeeld en de architecten van toen.

Planten en dieren kunnen niet zonder elkaar en de kennis daarover vergroot met de 
dag. Het college van Fred Booy zal gaan over het gebruik van die kennis in ontwerpen. 
Inzicht zal worden gegeven in de actuele zoektocht naar esthetiek (E)en ecologie (E) aan 
de hand van uitgevoerd werk. Daarbij zal ook de nieuwe kijk op beheer, de economische 
kant (E), worden uitgelegd. De ontwerper leert denken volgens de drie E’s.

In het derde college vertelt Maike van Stiphout wat de Natuurinclusieve Stad is en welke 
voordelen het actief ontwerpen voor planten en dieren heeft voor onszelf. De ontwerper 
verzamelt waardevolle argumenten en referenties, om zijn opdrachtgevers te inspireren 
tot natuurinclusief ontwikkelen.

De masterclass vindt plaats op de kwekerij Het Groene Huis in Boskoop. Een excursie 
over deze natuurkwekerij, onder leiding van eigenaar Fred Booy, is onderdeel van de 
dag. 

Masterclass
        inloop met koffie en thee, kennismaking deelnemers

     Yuka Yoshida introductie, organisator masterclass, landschapsarchitect,

     alumna Academie van Bouwkunst Amsterdam

    Prof. Dr. Erik A. de Jong  “Tienduizend dingen:

     Ontwerpen aan Natuur 1900-2016: Object of proces, dictaat of dialoog?”  

    Fred Booy “Werken aan Natuur”

     lunch

      Maike van Stiphout “De Natuurinclusieve Stad”

      excursie natuurkwekerij, onder leiding van Fred Booy

      reflectie, wat heb je geleerd, wat wil je nog weten

      afsluiting, borrel

Inschrijving
De masterclass is eenmalig. Na afloop ontvang je het masterclass boekje vol relevante 
literatuur, websites, voorbeeldprojecten en beplantingsplannen, samengesteld door de 
sprekers. Schrijf je in door een email te sturen naar yuka@dsla.nl. Inschrijving wordt 
bevestigd door betaling van de bijdrage in de kosten van € 149,- exclusief 21% BTW. 
Het aantal deelnemers is 16 personen. De inschrijving sluit als het vol is.
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12:00
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13:45

15:15

16:00

Masterclass

‘‘Werken met Natuur,, 
 

Prof. Dr. Erik A. de Jong
Artis-leerstoel, bijzondere leerstoel vanwege de 
Stichting Natura Artis Magistra in samenwerking 
met de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

“Tienduizend dingen: 
Ontwerpen aan Natuur 1900-2016: 
Object of proces, dictaat of dialoog?,,
    

Fred Booy
Ontwerper beplantingsplannen en meer
Eigenaar van Kwekerij Het Groene Huis, Boskoop

“Werken met Natuur,,

Maike van Stiphout
Landschapsarchitect, 
Directeur DS landschapsarchitecten
Onderzoeksdirecteur Nextcity.nl
Hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur aan de
Academie van Bouwkunst Amsterdam

“De Natuurinclusieve Stad,, 

15 oktober 2016 
9:00-16:00 uur 
Kwekerij Het Groene Huis 
Rijneveld 23
2771 XX Boskoop

contact: yuka@dsla.nl
Inschrijving:  email naar yuka@dsla.nl
Bijdrage in kosten: 149,- euro (excl. 21%BTW)
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Datum: 15 oktober 2016 van 9.00 - 16.00 uur te Boskoop
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De masterclass is eenmalig. Na afloop ontvang je het masterclass boekje vol relevante 
literatuur, websites, voorbeeldprojecten en beplantingsplannen, samengesteld door de 
sprekers. Schrijf je in door een email te sturen naar yuka@dsla.nl. Inschrijving wordt 
bevestigd door betaling van de bijdrage in de kosten van € 149,- exclusief 21% BTW. 
Het aantal deelnemers is 16 personen. De inschrijving sluit als het vol is.
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Masterclass

‘‘Werken met Natuur,, 
 

Prof. Dr. Erik A. de Jong
Artis-leerstoel, bijzondere leerstoel vanwege de 
Stichting Natura Artis Magistra in samenwerking 
met de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

“Tienduizend dingen: 
Ontwerpen aan Natuur 1900-2016: 
Object of proces, dictaat of dialoog?,,
    

Fred Booy
Ontwerper beplantingsplannen en meer
Eigenaar van Kwekerij Het Groene Huis, Boskoop

“Werken met Natuur,,

Maike van Stiphout
Landschapsarchitect, 
Directeur DS landschapsarchitecten
Onderzoeksdirecteur Nextcity.nl
Hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur aan de
Academie van Bouwkunst Amsterdam

“De Natuurinclusieve Stad,, 

15 oktober 2016 
9:00-16:00 uur 
Kwekerij Het Groene Huis 
Rijneveld 23
2771 XX Boskoop

contact: yuka@dsla.nl
Inschrijving:  email naar yuka@dsla.nl
Bijdrage in kosten: 149,- euro (excl. 21%BTW)


