
5.17 De formele tuin 

 

Formele tuin met  
- bovenin de theekoepel 

- rechts verticaal de ambachtenwerkplaats 

- rechts horizontaal het tentoonstellingsgebouw 

bron: google maps 

Voor de theekoepel bevindt zich een "formele tuin". Deze is in Barokstijl 
aangelegd, te herkennen aan de symmetrie van de tuin. Er staan 

geschoren buxushaagjes met krullen en verticaal geknipte 
taxusvormen. De figuren zijn 
symmetrisch gegroepeerd rond een 
denkbeeldige as tussen de theekoepel 
en de voormalige toegangspoort van 
het museum. 
Bloemen en gekleurde steentjes 
sieren de met haagjes omsloten 
vakken. De strak geschoren heggen 

geven de tuin een besloten karakter. 
De beelden en de zonnewijzer maken 
de tuin compleet. 

 



 
 

Literatuur 

• KBM nr. 48 
• Gids 2014 pag. 91 en 92 

 
Andere teksten webstie NOM 

Een baroktuin volgens het boekje 
Dit is onmiskenbaar een baroktuin, met z’n grote krullen, symmetrische 
figuren, uitgebreide broderiepatronen en geschoren buxushaagjes. De 

inspiratie voor de tuin komt uit het wereldberoemde boek ‘Den 
Neerlandtsen hovenier’ van Jan van der Groen (what’s in a name?) uit 
1670. Zoals het hoort bij een echte baroktuin staan de onderdelen 
exact gespiegeld links en rechts van een denkbeeldige as. 
Die as loopt vanaf de tuinkoepel naar de voormalige toegangspoort van 
het museum. De strak geschoren heggen geven de tuin een passend 
besloten karakter. In 1659 is Jan van der Groen hovenier van Prins 
Willem III. Zijn gezaghebbende tuinboek wordt in de loop der jaren 
vaak herdrukt en vertaald en ook in deze moderne tijd nog regelmatig 
geraadpleegd. 

Hier aangelegd in 1991. Naar voorbeelden uit 1670. 
 

De formele tuin is in barokstijl aangelegd. De barokke stijl is te 
herkennen aan de symmetrie van de tuin. Er staan geschoren 
buxushaagjes met krullen en verticaal geknipte taxusvormen. De 
figuren zijn symmetrisch gegroepeerd rond een denkbeeldige as tussen 
de theekoepel en de voormalige toegangspoort van het museum. 
Bloemen en gekleurde steentjes sieren de met haagjes omsloten 
vakken. De strakgeschoren heggen geven de tuin een besloten 

karakter. De beelden aan de zijkant en de zonnewijzer in het midden 
maken de tuin compleet. De tuin is in 1991 aangelegd in het 
Openluchtmuseum. 

  

 


