
Lennep, Henri Roeiers van. — Tuin- en Landschap -
architect B.N.T. - Geb. 17 Dec. 1889 te Zutphen. - Vader:
Dr. Jacob Roeters v. L.; Moeder: Catharina Christina
Johanna Hcrmina de Vries. - Geh. m. Mathilde Marie
Isabclle Smissaert, op 18 Aug. 1922 te 's-Gfravenhage. —
Kinderen: Anne-Maric, geb. 31 Juli 1923 on Margo
Nelly Elize, geb. 29 Aug. 1925. - v. L. bez. na de school
v. M.U.L.O. de Rijkstuinbouwsch. te Boskoop, waarvoor
hij in 1911 zijn dipl. behaalde. Nadat hij een tijdlang te
Boskoop had gewerkt, vertrok hij naar Engeland en daar-
na naar Amerika. In 1913 vestigde hij zich te 's-Graven-
hage als tuin-en landschaparchitect, tlij voert opdrachten
uit door geheel Nederland, v. L. is Bestuurslid en mede-
oprichter v. d. B.N.T. (Bond v. Ned. Tuinarch.), lid v. d.
Ned. Dendrologische Ver. en de Kon. Ned. Mij. v. Tuin-
bouw en Plantkunde. Verder is hij Bestuurslid v. d. 2e
afd. v. d. Haagschen Kunstkring en adv. v. vele Gemeen-
ten, off. en semi-off. instellingen, zooals ziekenhuizen,
begraafplaatsen, kerken, wogen enz. Voorzitter v. d.
„Ver. Floralia" te 's-Gravenhage. - v. L. verwierf op
binnen- zoowel als op buitenl. tentoonstellingen tal van
prijzen. Bekend van zijn ongeveer 350 werken zijn o.a.:
het Sterkamp te Ommen (landschap) de tuinen om de
Prov. Geld. Elcctr. Mij. te Nijmegen, „Baldèrshage",
„Zorgvliet", Zuid wijk „Eykenrode", „De Bloomkamp",
„Flat Willèmspark", verschillende Parken in de Gemeen-
ten Wassenaar, Heerlen, Voorburg, Hillegcrsberg enz.
Verder verleent hij zijn advies bij de beplanting van wegen
en waterschappen. Tal van lezingen heeft hij v. diverse
verccnigingen gehouden. Ook treedt hij als leider v. d.
Volksuniv. te 's-Gravonhage op. - Tenslotte nog is hij
lid v. d. Ned. Natuurhistorische Ver. en de Ver. tot be-
houd van Natuurmonumenten, mede-opr. v. Arbori-
cultura, lid v. d. Schoonheidscomm. der gemeente Wasse-
naar en oud-lid der destijds bestaande Schoonheidscomm.
van 's-Gravenhage. - Ook is hij lid v. d. comm. v. toez.
op de Rijkstuinbouwschool te Boskoop. Adviseur tot
instandhouding en of verbetering van het riatuurschóon.
- Delistraat 27, 's-Gravenhage.


