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Het historische bankgebouw van Insinger de 
Beaufort is gelegen aan de Herengracht en werd 
enkele jaren geleden aan een totale verbouwing 
onderworpen. De beschermde historische voorge-
vel bleef staan, de rest van het gebouw werd ge-
sloopt en onder moderne architectuur herbouwd. 
De achtergevel kreeg hierdoor een totaal andere 
uitstraling dan de voorkant van het gebouw. 
In het ontwerp van de tuin bleek deze tweeledig-
heid een belangrijk basisgegeven. De opdracht-
gever wilde de historie en de moderniteit terug 
vinden in de tuin. De vormgeving van de tuin werd 
daarom gebaseerd op historische denkbeelden 
terwijl de beplanting moest zorgen voor een he-
dendaagse uitstraling. Een tegenstrijdigheid die in 
praktijk fraai uitpakt. 
Broekema en Aupers zijn er door middel van een 
stevige vormgeving en een geraffineerd gebruik 
van planten in geslaagd een klassiek ontwerp een 
modern cachet te geven. ,,Je ziet hier duidelijk 

dat de beplanting een grote invloed heeft op het 
tuinontwerp. Mijn vormgeving met strakke lijnen en 
duidelijke vlakverdeling heeft Erna op haar beurt 
versterkt door steeds voor elke lijn en elk vlak 
slechts één bepaalde plant te kiezen. Om vervol-
gens te voorkomen dat de tuin te nadrukkelijk een 
‘minimalistische’ uitstraling kreeg, zijn hier en daar 
‘natuurlijke’ details verwerkt”, aldus Broekema.  

Vier compartimenten
De basis van het ontwerp voor deze binnentuin 
was een grove vlakverdeling in vier compartimen-
ten, omdat het huidige gebouw vroeger uit vier 
kleinere gebouwen bestond. Die grondvorm is in 
het huidige gebouw nog steeds terug te vinden. 
De vier compartimenten in de tuin zijn zichtbaar 
met elkaar verbonden door strakke lijnen. ,,Ik hou 
van een ontwerp met een stoere lijnvorming en 
dieptelijnen met aan het eind een focuspunt. Der-
gelijke lijnen zorgen er in dit geval duidelijk voor 
dat de tuin één geheel vormt. Overigens vind ik 
beplanting een wezenlijk onderdeel van een tuin. 
Wat dat betreft zal ik mij nooit bezig houden met 
de minimalistische trend zoals die de laatste jaren 
wordt waargenomen. Dat staat voor mij te ver van 
de natuur af. Ik denk ook niet dat het minimalisme 
een langdurig verschijnsel binnen de tuinarchitec-
tuur is. Je ziet dat ook in de interieurs. Soberheid 
is slechts enkele jaren in geweest. De mensen wil-
len nu weer kleur en sfeer”, legt Broekema uit.
De lijnen in het ontwerp zijn uitgevoerd in hagen 
van Taxus en beuk. Vormgeving vond verder 
plaats door het inpassen van Taxusblokken, 
buxusbollen en lage buxushagen die kleine plant-
vakken omzomen. Ook in het verticale vlak speelt 
vormgeving een rol. De hoge gevel is begroeid 
met wilde wingerd zodat het lijkt alsof de tuin 
omhoog klimt; leivormen van Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’ brengen de horizontale lijnvorming 
de hoogte in. ,,Bomen spelen een wezenlijk rol in 
elke tuin en dragen sterk bij aan de vormgeving. 

Tekst en beeld: Emiel van den Berg

In hartje Amsterdam speelt het prestige van een reeks 
indrukwekkende gebouwen uit vervlogen jaren maar ook 
de eeuwenoude tuincultuur nog steeds een rol. Tuinar-
chitect Robert Broekema ontwierp samen met collega 
Erna Aupers de tuin achter het gerestaureerde gebouw 
van Bank Insinger de Beaufort. Een tuin die zowel klas-
sieke als moderne elementen kent en die naadloos aan-
sluit op de uitstraling van het statige grachtenpand. 

  
Robert Broekema zetelt als tuinarchitect aan de Reguliersgracht te Amster-
dam en is in die hoedanigheid, bijna vanzelfsprekend, sterk betrokken bij de 
inventarisatie en bescherming van de talrijke grachtentuinen in de hoofdstad. 
Deze betrokkenheid komt voornamelijk tot uiting in het geven van rondlei-
dingen langs diverse grachtentuinen, zijn aandeel in de organisatie van de 
Open Tuindagen in Amsterdam en zijn bestuurlijke activiteiten bij de Stich-
ting ’De Amsterdamse Grachtentuin’. Als geen ander heeft hij zich verdiept in 
het historisch belang van de tuincultuur in de hoofdstad. Het ontwerpen van 
grachtentuinen is inmiddels één van Broekema’s specialiteiten geworden. 
Daarnaast ontwerpt hij ook bedrijfs- en villatuinen en levert hij advies bij het 
naar de oorspronkelijke staat terugbrengen van verwaarloosde landschap-
pelijke tuinen. Tuinhistorie loopt al lange tijd als een rode draad door zijn 
loopbaan als tuinarchitect.
Sinds enkele jaren is zijn positie versterkt door een samenwerkingsverband 
met Erna Aupers. Zij heeft zich gestort op de  beplanting van tuinen; een on-
derdeel waarin Broekema naar zijn eigen mening niet sterk genoeg bleek. 

Een klassiek ontwerp  

met een moderne uitstraling

Willen mijn klanten een Franse sfeer dan maak 
ik bijvoorbeeld graag gebruik van dakplatanen 
in een grindvlak. Voor deze tuin viel de keus op 
sierperen vanwege het feit dat fruitbomen perfect 
in de historische context passen. Naast ‘vorm-
gegeven’ bomen vind ik het ook belangrijk dat 
er hier bomen met een natuurlijke groeiwijze te 
vinden zijn. Het licht- en schaduwspel dat bomen 
teweegbrengen, is van wezenlijk belang voor de 
sfeer in de tuin. Een wandeling door een open 
bos, begeleid door zonnestralen die door de ope-
ningen in het bladerdek schijnen, is veel boeien-
der dan een wandeling door open veld”, aldus de 
tuinontwerper.  

Versterking van het ontwerp
In de praktijk werkt het zo dat Aupers aanschuift 
op het moment dat Broekema de lijnen definitief 
op papier heeft staan. Samen bespreken zij dan 
hoe de nog lege plantvakken ingevuld gaan wor-
den. Uiteraard afhankelijk van de opdrachtgever 
zijn twee criteria hierbij steeds van belang; de be-
planting moet er zijn om het ontwerp te versterken 
en er moet altijd ruimte blijven voor het natuurlijke 
aspect. ,,Wanneer ik met de beplanting begin, 
concentreer ik mij op het lijnenspel dat Robert 

Ontwerper van grachtentuinen

7    Taxus baccata
8    Buxus sempervirens
9    Molinia arundinacea
10  Rosa ’Interlada’
17  Magnolia soulangeana x ’Alba Superba’
18  Geranium macrorrhizum ’Ingwersen’s Variety’
25  Rheum palmatum
29  Rhododendron ’Pink Pearl’
30  Amelanchier lamarckii
31  Photinia fraseri ’Red Robin’
41  Camellia williamsii x ’Clarie Fawcett’
43  Carex pendula
44  Luzula sylvatica
45  Hedera colchica ’Arborescens’
46  Hedera helix

Tuinarchitect Robert 
Broekema met collega 
Erna Aupers

Verticale belijning vindt plaats door 
Parthenocissus en Liquidambar. In 
de herfst vallen beide planten nog 
eens extra op met hun vlammend 
rode bladverkleuring.
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gecreëerd heeft. Aan de ene kant probeer ik die 
met beplanting te versterken en aan de andere 
kant juist weer te vervagen. Daar moet telkens een 
balans in gevonden worden”, aldus Aupers.
In deze tuin wordt het ontwerp op verschillende 
manieren versterkt door de beplanting. Het dui-
delijkste voorbeeld hiervan zijn de brede lijnen 
van Carex morrowii ‘Variegata’.  Daarnaast on-
dersteunen de grote plantvakken van Geranium 
macrorrhizum, Hedera hibernica en Vinca minor 
de vormgeving. Steeds viel de keuze op stevige 
wintergroene planten die het hele jaar door een 
belangrijke rol spelen. Hierbij is belangrijk dat deze 
planten onderling een andere uitstraling hebben. 
Hedera heeft glimmend blad en bij Geranium ma-
crorrhizum is dat juist dof. Zo onderscheiden de 
grote plantvakken zich duidelijk van elkaar. 
,,De bladdiversiteit speelt een belangrijke rol, 
vooral ook de bladtextuur. Vandaar de toepassing 
van de opvallende Carex-lijnen. Het blad van dit 
stevige gras contrasteert met de aansluitende bo-
dembedekking van Hedera en de taxusblokken die 
daarin staan. Wat dat betreft is de bladvorm vaak 
nog belangrijker dan de bloemen. Te veel bloemen 

werken eerder onrustig”, aldus Aupers. 
Broekema bevestigt het belang van textuur en legt 
uit dat hij daarmee ook bij de vormgeving rekening 
houdt. Zo worden taxusblokken vaak tegen buxus-
hagen geplaatst en vormen dominante Rododen-
drongroepen die er het hele jaar hetzelfde uitzien, 
een contrast met beukenhagen die de seizoenen 
weergeven.

Oog voor details
Tot slot is er naast de strakke lijnvoering en grote 
plantvakken ook nog ruimte voor details. Inciden-
teel komen in de tuin kleine groepen grootbladige 
planten en solitaire grassen voor die de strenge 
vormgeving verzachten. Uiteindelijk is het dan niet 
alleen de structuur maar ook de keuze voor deze 
planten die voor de juiste spanning zorgt. Verder 
voegen de verspreid staande planten weer wat na-
tuurlijks toe aan de tuin. ,,Een tuin is bovenal een 
weerspiegeling van de natuur en dat natuurlijke is 
onontbeerlijk in elke tuin!” benadrukt Broekema tot 
slot.         

Tuin&Landschap 24a (2003) 39

De brede lijn van 
Carex morrowii 
‘Variegata’ speelt 
een hoofdrol in het 
totale tuinontwerp. 
Het blad van dit 
stevige gras con-
trasteert mooi met 
de strakke vormen 
van Buxus en 
Taxus. 

Taxus, Buxus, Hedera en Carex zorgen met 
hun wintergroene loof twaalf maanden per 
jaar voor een stevige uitstraling van het ont-
werp. Door de uiteenlopende bladtexturen 
ontstaat een spannend totaalbeeld.

Bij de leibomen is 
gekozen voor sier-
peren. Ten eerste 
omdat met deze 
bomen prima kan 
worden vormgege-
ven en ten tweede 
omdat fruit zeer 
goed in de histori-
sche context van de 
omgeving past.

Een contrastrijke 
combinatie van 
Carex pendula 
die losjes tussen 
het grote blad van 
Rheum valt.

Het klassieke tuinont-
werp krijgt een modern 
cachet door een geraf-

fineerd gebruik van 
voornamelijk ‘moderne’ 

planten. Vormgeven met 
planten heeft hier duide-
lijk invloed op het eind-

resultaat van de tuin. 

Werknemers van 
Bank Insinger de 
Beaufort kunnen 
op verschillende 
plaatsen in de 
binnentuin van de 
rust genieten. Beu-
kenhagen zorgen 
voor beschutting.

De modern 
vormgegeven 
achtergevel van 
het monumentale 
gebouw van Bank 
Insinger de Beau-
fort is op verschil-
lende plaatsen be-
groeid met wilde 
wingerd. 




