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DAGEN
FEEST

In de tuin rond
de oude boerderij
’t Meihuus beleef
je de seizoenen
optimaal, dankzij
opeenvolgende
bloei in de
borders, een rijke
variatie aan
heesters met
vlammende
herfstkleuren en
wintergroene
hagen en snoeivormen.
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Keermuurtjes van
oude bouwmaterialen
in de heestertuin.

e boerderij van Yvonne en Wim Duitshof in
het Gelderse Breedenbroek stamt uit de 18de
eeuw. De bijbehorende tuin van ongeveer
1,5 hectare hebben ze vanaf 2003 in fasen
ingericht. Yvonne: ”Na 32 jaar kapper te zijn geweest,
besloot ik te stoppen vanwege rugklachten. Ik werd lid
van een tuinclub en volop besmet met het tuinvirus. We
hadden destijds een kleine tuin en maar weinig ruimte
voor beplanting. Onze droom was een grote tuin, een
plek waar je de zon onder kunt zien gaan. Die droomplek hebben we hier in het Achterhoekse landschap
gevonden.” Tijdens een bezoek laat in de herfst is de
beplanting nog prachtig. In de borders bloeit van alles,
vlammende herfstkleuren trekken overal de aandacht,
de grassenborders zijn op hun mooist, de Verbena bloeit
uitbundig en krijgt volop bezoek van bijen en vlinders.

TUINREPORTAGE
Kunstwerk tussen
de grassenborders.

Serene heestertuin
Aan de rand van het perceel, met uitzicht over de weilanden,
ligt de heestertuin met brede, door graspaden gescheiden
plantvakken gevuld met heesters, bomen en bodembedekkers. Een deel van de vakken is verhoogd en afgezet
met stapelmuurtjes. De onderhoudsvriendelijke beplanting
bestaat uit wintergroene bodembedekkers, zoals varens,
Geranium, Stephanandra, Lonicera, Symphytum officinale en
Hypericum calycinum. De serene heestertuin is een favoriete
plek van tuinbezoekers. Wim: ”Een hovenier van de Wilde
Weelde, een vakvereniging die milieubewust werkt vanuit
een ecologische visie, heeft advies gegeven voor dit tuindeel.
We hebben oude bouwmaterialen gebruikt, zoals stenen en
dakpannen voor de muurtjes.” Door de herfsttinten van de
japanse esdoorns is het hier in het najaar heel kleurig.

De paddenpoel.
Pottenborder bij de
schuur.

Liefde voor planten
Yvonne: ”Ons enthousiasme voor tuinieren is zeker
aangewakkerd door tuinreizen naar Engeland. We wilden
ook een rozentuin en een wilde bloemenweide met
paddenpoel.” Door de bloemenweide loop je richting een
natuurlijke poel, een paradijs voor libellen, kikkers, padden
en salamanders. Langs de rand bloeien Moschata-rozen.
Inheemse bomen en struiken zorgen voor verbinding met
het omringende landschap.
In de rozentuin worden sterke rozen gecombineerd met vaste
planten, zoals Salvia nemorosa ’Caradonna’ en de witte Gaura
lindheimeri. Hier en daar zorgt wat rode tuinmelde voor een
pittig accent. Favoriete rozen zijn Leonardo da Vinci en Red
Leonardo da Vinci.
Overal in de tuin is de liefde voor planten te zien. Wim en
Yvonne hebben oog voor geslaagde plantencombinaties en
kleurgebruik. Planten waar even geen ruimte voor is, staan
tijdelijk in de wachtkamer of krijgen een plekje in een pot.
Bij de schuur is zelfs een pottenborder gemaakt: een bonte
collectie potten, pannen en schalen, gevuld met bijzondere
soorten zoals de witte Agapanthus, Buddleja weyeriana,
Polygala myrtifolia, dahlia’s en de exotische rijstpapierplant
(Tetrapanax). Achter de loods liggen ook nog een moestuin
en een boomgaard. Wim en Yvonne: ”Wij leven voor de
tuin. Tuinieren is heel belangrijk voor ons. Wij genieten
elke dag van de planten en dieren, en we delen al dat
moois ook graag met andere tuinliefhebbers. Het is een uit
de hand gelopen hobby en een dagtaak.” 

Salvia nemorosa
’Caradonna’ in de
rozentuin.
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Leilinden

HERFST

WINTER

LENTE

Het ontwerp voor de tuin heeft Yvonne
voor het grootste deel zelf gemaakt.
Voor de grote lijnen kreeg zij, via de
gemeente Oude IJsselstreek, hulp
van een landschapsarchitect. ”Maar voor
de siertuin was geen plan, daar ben ik
vanuit mijn gevoel aan de slag gegaan.
Soms ging het verkeerd en moesten we
later bijvoorbeeld struiken of bomen
verplanten”, herinnert Yvonne zich.
”Zoals de leilinden rondom het voorhuis
op het zuiden, die dienen als zonnescherm, maar ze stonden te ver van het
huis. We hebben ze dichterbij gezet en
nu werkt het prima.”
Aan de voorkant van het huis staan de
leilinden in buxusvakken, aan de zijkant
in een prairieborder. Wim: ”Een paar jaar
geleden wilden we graag een prairiebeplanting. De grond tussen de planten
is afgestrooid met een laag lavakorrels,
die zorgt dat de bodem niet uitdroogt
en houdt onkruid tegen.” Wim beaamt
dat door de lava hier inderdaad minder
onderhoud nodig is. ”Maar een nadeel
vind ik wel dat je niet zo makkelijk kunt
’rommelen’ in zo’n border. Wij zijn echte
wroeters en willen nog wel eens iets
verzetten. Dat is niet de bedoeling in een
prairieborder, de lava moet echt als een
laag op de aarde blijven liggen.”
De beplanting is hier mooi in het najaar,
dankzij de herfstkleur van de leilinden
en de late bloeiers. ’s Zomers bloeien
hier Veronica ’Sunny Border Blue’, Salvia
nemorosa ’Mainacht’ en ’Amethyst’ en
de roos Sangerhäuser Jubiläumrose. In
de winter zorgen de buxushagen en de
leilinden voor structuur.

ZOMER
RONDOM HET HUIS
GROEIEN LEILINDEN.
AAN DE VOORZIJDE
STAAN ZE IN BUXUSVAKKEN, AAN DE
ZIJKANT IN EEN PRAIRIEBORDER. RECHTS
IS DE ROZENTUIN.
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Tussen de woning en de schuur is een
muur met daarvoor een smalle border.
Hier is ruimte voor taxusblokken,
lavendel en klimplanten. De taxus doet
het hier helaas niet meer zo goed.
”Onze grootste zorg is de meikever,
de larven (engerlingen) van dit beestje
zorgden dit jaar voor veel schade. Het
gazon, maar ook vaste planten kun je
zo optillen, er zitten geen wortels meer
aan”, aldus Wim en Yvonne.
Aan de tuinpoort hangt elk seizoen een
nieuwe tuinkrans, die Yvonne maakt
met materiaal uit de tuin. De klimroos
Climbing Polka versiert de muur, samen
met de op een Groei & Bloei-avond
gewonnen wintergroene Clematis
armandii ’Apple Blossom’. Links van
de tuinpoort staat de wolfsmelk
Euphorbia characias, de lievelingsplant
van Yvonne: ”Deze sterke plant is het
hele jaar door mooi. De groengele
bloemen zijn er al vanaf april, de rest
van het jaar geniet ik van het blauwgroene blad dat in kransen rond de
stengels staat. In de winter is hij ook
nog prachtig met een laagje sneeuw.
Zo’n beschut plekje voor een muur is
perfect.” 

DE TUINPOORT MET
ZELFGEMAAKTE KRANS
EN AAN WEERSZIJDEN
LAVENDEL.
LINKS VAN DE POORT
EUPHORBIA CHARACIAS
EN KLIMROOS
CLIMBING POLKA.
RECHTS EN BOVEN
DE POORT CLEMATIS
ARMANDII ’APPLE
BLOSSOM’.
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Rond de
vijver
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WINTER

LENTE
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Vanaf het zitje bij de vijver heb je
mooi zicht over het water richting
de oude schuur. Het voorste deel van
de schuur is voorzien van veel glas,
hier wordt tuinbezoek verwelkomd bij
slecht weer. In het najaar spiegelen de
herfstbladeren zich in het water en is
dit bij goed weer de favoriete plek van
Yvonne en Wim. ”We genieten hier van
de kikkers en salamanders die in het
water leven. Voor deze diertjes hebben
we een deel van de klinkerrand weggehaald, zo kunnen ze makkelijker
in en uit het water. De oevers zijn
hierdoor ook iets vochtiger geworden,
perfect voor bijvoorbeeld Rodgersia.”
Bijzonder is hier de Gymnocladus
dioicus, die in het Nederlands doodsbeenderenboom of, minder luguber,
hertengeweiboom wordt genoemd.
Wim is gek op bomen, vooral de
bijzondere soorten: ”Bij de vijver staat
ook een blazenboom (Koelreuteria).
Andere favorieten van mij zijn onder
andere Acer, Sorbus, Heptacodium,
Lagerstroemia en Liquidambar. Het is
soms wel even zoeken wat er onder
zo’n boom nog kan groeien. Ik heb
goede ervaringen met Helleborus,
Acanthus en siergrassen. Onder
de Gymnocladus groeit ook holpijp
(Equisetum fluviatile) met zijn aparte
stengels. Wel een woekeraar die je op
z’n plek moet houden. De zandgrond
hier is vrij arm, dus zeker onder een
boom of struik hebben vaste planten
het moeilijk. Wanneer ik planten
scheur, verbeter ik de grond daarom
altijd met champignonmest.”

ZITJE BIJ DE VIJVER, MET
ZICHT OVER HET WATER
RICHTING DE OUDE
SCHUUR. LINKS DE
GYMNOCLADUS.
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Oudste
deel
HERFST

WINTER

Naast de garage liggen de vasteplantenborders. Hier bloeien
’s zomers floxen, daglelies, monnikskap, stermaagdenpalm (Amsonia)
en bieslelie (Sisyrinchium). Richting
het huis staat de wintergroene
Magnolia grandiflora, in het najaar
vallen de forse hortensia Hydrangea
aspera ’Macrophylla’, het oranje
herfstblad van de schijnels (Clethra) en
de gele bladeren van de Ginkgo biloba
op. In het voorjaar bloeien er sieruien.
Buxusbollen versterken het beeld jaarrond. Yvonne: ”Dit is een al wat ouder
deel, hier zijn we begonnen in 2003.
Het hoogtepunt ligt in de zomer, maar
ook in de herfst bloeit hier nog van
alles, zoals de herfstasters, duizendknoop en vetkruid. Het karrenwiel
komt nog van de boerderij van Wims
vader. We hebben er een glasplaat op
gelegd, de tafel is nu een mooie plek
voor de kransen die ik maak.” ]
Tekst Modeste Herwig
Beeld MHGP/Tamara Witjes

LENTE

HET OUDSTE DEEL
VAN DE TUIN:
VASTEPLANTENBORDERS MET ALS
GROENBLIJVEND
ACCENT GROTE
BUXUSBOLLEN. DE
TAFEL IS GEMAAKT VAN
EEN OUD KARRENWIEL.

Zelf kijken
ZOMER

Landschapstuin ’t Meihuus in Breedenbroek (Gld). Zie voor openingstijden:
www.meihuus.nl.
G ROE I&BLOE I–NOVE M B E R/DECE M B E R–2017

45

