FORMEEL EN
TOCH COTTAGE
Door het witte tuinhek, onder de kruinen van vier bolacacia’s
door, kom je in de verfijnde liefhebberstuin van Ineke KuijpersDaniëls. De lijnen zijn strak, maar de beplanting past zo in een
cottagetuin. Een zeer geslaagde mix van twee tuinstijlen.

1 I Met je hoofd
in de wolken van
geurende floxen
en rozen.
2 I Naast het
huis is een smalle
schaduwborder,
bladplanten
spelen hier de
hoofdrol.

Z

o’n twintig jaar geleden ben ik gestopt met
werken, toen ben ik me intensiever gaan
bezighouden met de tuin. Het is fantastisch,
elk jaar heb je weer een nieuwe uitdaging om
alles mooi te krijgen.” Aan het woord is Ineke Kuijpers,
die de 780 vierkante meter grote tuin op zandgrond
op hoog niveau onderhoudt. ”Het gaat niet altijd goed
natuurlijk, enkele jaren geleden bijvoorbeeld waren alle
rozen bevroren. En alle buxus werd zo ziek, dat ik alles
moest rooien. Dan baal je weleens. Maar de tuin geeft mij
vooral voldoening. Het kost tijd en energie, maar je krijgt
er ook veel voor terug. Het is ook erg leuk om tuinclubs te
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ontvangen en zo je passie te kunnen delen.”
In de zij- en achtertuin vind je een gazon, diverse
terrassen, een rozenberceau, een pluktuin en borders vol
rijkbloeiende vaste planten. Lange paden en rechthoekige
vlakken vormen de basis van het tuinontwerp. Ineke: ”Ik
houd van een formele indeling. De duidelijke lijnen en de
symmetrie geven rust, lange paden en doorkijkjes zorgen
voor zichtlijnen. De tuin wordt ook overzichtelijk door zo’n
geordende indeling. Maar het moet allemaal niet té strak
worden, vind ik. Inspiratie voor de beplanting komt daarom
van de Engelse cottagetuinen. Zo’n losse beplanting is
ideaal om de strakke lijnen te doorbreken. De planten in de
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Links I Een overzicht van bovenaf:
duidelijke lijnen en
symmetrie.

3 I Een collectie
Pelargonium en
Geranium.

borders mogen lekker hoog zijn, als ze steun nodig hebben
dan krijgen ze dat gewoon. Ik heb ook soorten die zich
uit mogen zaaien, dat geeft een natuurlijk, ongedwongen
effect. Alleen soorten die je makkelijk kunt uittrekken zijn
welkom, zoals springbalsemien en wilgenroosje.”
De formele indeling past uitstekend bij de wat oudere
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woning. Gebakken klinkers en grind zorgen voor een
romantische sfeer. Doordat de lijnen en vlakken aansluiten
op de gevel, is er een verbinding tussen huis en tuin. Een
centrale as fungeert als zichtlijn. Paden die dwars op de
hoofdlijn staan delen de tuin verder in.
Zowel in de borders als in potten en bakken staan veel 2
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4 I Ineke
Kuijpers: ”Het is
elk jaar weer een
uitdaging om alles
mooi te krijgen.”
5 I De rozenbogen zijn
begroeid met klimrozen en clematis.

5
G ROE I&BLOE I–MAART–2016

47

1

witte bloemen: rozen, flox, hoge virginische ereprijs en
pluimhortensia’s. Ineke: ”Voor de borders gebruik ik graag
witte bloemen, dat geeft veel rust. In de achtertuin is de
middelste border zelfs uitsluitend wit. Inspiratie hiervoor
kreeg ik toen ik in het Engelse Sissinghurst was en daar
de prachtige witte tuin van Victoria Sackville-West zag. Zo
eenvoudig, maar toch zo krachtig. Verder gebruik ik het
liefst pasteltinten.” Opvallend is dat achter in de tuin, bij de
compostbakken en het afdakje, wel felle bloemkleuren te
zien zijn. ”Dat is mijn pluktuin, er groeien allerlei planten
waar je een boeket van kunt plukken of die eetbaar zijn. Het
is heerlijk om ook te kunnen oogsten uit de tuin. Hier mogen
ook felgekleurde bloemen bloeien. Alles staat gewoon
door elkaar, rodekool naast de hoge afrikaantjes (Tagetes
tenuifolia), maar ook dahlia’s, dille, salie, bessenstruiken en
mooi blad van ruit voor boeketten. In de borders heb ik
trouwens ook allerlei kruiden groeien, zoals marjolein, dus
als ik tekortkom voor het avondeten doe ik nog even een
rondje door de tuin op zoek naar bijpassende smaken.”

2

1 I De tuin wordt
perfect onderhouden.
2 I Tuinbank onder
een pergola met
blauweregen.
Klimop en wingerd verbergen
een betonnen
schutting.
3 I De kas wordt
vooral in het voorjaar druk gebruikt.
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Rozenberceau
De roos is een van de favoriete bloemen van Ineke.
Omdat ze ook graag klimrozen in de tuin wilde, is er een
rozenberceau aangelegd. De metalen bogen geven steun
aan de rozen ’New Dawn’, Aloha, ’Albéric Barbier’, Pierre
de Ronsard, Guirlande d’Amour, ’Ghislaine de Féligonde’
en Constance Spry. Tussen de rozen bloeien diverse soorten
clematis. Ineke: “Ik heb vooral clematis uit de Viticella
Groep. Die hebben geen last van verwelkingsziekte. De
bloemen zijn wat kleiner, maar ik vind ze prachtig. Als
grapje heb ik Clematis ’Prince Charles’, ’Princess Diana’
en ’Princess Kate’ bij elkaar gezet. Ook heel mooi zijn 2
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Clematis ’Sunny Sky’ en de groen-witte ’Alba
Luxurians’”

2
3

Jaarrond onderhoud
De tuin is gefotografeerd in augustus, een periode
waarin volgens Ineke niet zoveel te doen is. ”Als het
echt warm is, knip ik wel wat vaste planten terug om
de borders mooi te houden. Bijvoorbeeld Geranium en
Alchemilla. Ik geef ze dan ook wat mest en water, zodat ze fris
blijven en nog een beetje uitgroeien. Ook kijk ik regelmatig
kritisch of er niet te veel van hetzelfde is op een bepaalde
plek. In een tuin van deze maat moet je juist afwisseling
hebben om te voorkomen dat het saai wordt. Zie ik zo’n
plek waar wel wat meer variatie kan komen, dan voer ik de
verandering soms ook gewoon in de zomer door.”
4
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LINKERPAGINA
1 + inzet I
Clematis ’Prince
Charles’ versiert
de rozenberceau.
2 I De potten
staan barstenvol
met mexicaans
madeliefje
(Erigeron
karvinskianus),
Petunia en winde
(Convolvulus).
3 I Phlox
Paniculata Groep.
4 I In de pluktuin
groeien bloemen,
groenten en kruiden door elkaar.

DEZE PAGINA
5 I De strakke
beukenhagen vormen een rustpunt.
6 I De paden
vormen zichtlijnen,
en je kunt zo heel
dicht bij de bloemen komen.

Ineke heeft een vaste planning voor het onderhoud. In
het vroege voorjaar krijgen de borders eerst een grove
schoonmaakbeurt, ook wordt er kalk gestrooid. Als
het wat mooier weer wordt, volgt in maart een tweede
schoonmaakbeurt. Dan wordt alles netjes aangeharkt, ook
komt er compost en mest in de borders. Het gazon wordt
jaarlijks geverticuteerd. Ineke snoeit de rozen en geeft ze
koemest. ”Later krijgen de rozenstruiken maandelijks
rozenmest, dat is wel nodig op deze zure en arme
zandgrond. Rozen hebben nu eenmaal veel eten nodig
om mooi te kunnen bloeien. Ik heb inmiddels zo’n veertig
verschillende rozen. Prachtig.”
De kas wordt in het voorjaar druk gebruikt voor het
opkweken van planten. ”De dahlia’s trek ik hier voor in
potten, zo bloeien ze eerder en heb ik er langer plezier van.
Maar ik zaai ook van alles in de kas, bijvoorbeeld eenjarigen
als de mooie witte Orlaya, sierpompoentjes, oost-indische
kers, de hoge Nicotiana sylvestris en papavers.”
Eind mei knipt Ineke alvast een aantal vaste planten terug.
”De planten die je terugknipt blijven veel voller en steviger.
Dat scheelt opbinden. Geschikt zijn bijvoorbeeld zonnekruid
(Helenium), vetkruid (Sedum) en vlambloem (Phlox).” In de

zomerperiode is Ineke vooral bezig met steunen en terugknippen. Planten in potten krijgen regelmatig water en
voeding. Het gazon wordt wekelijks gemaaid en maandelijks
bemest. ”De zomer vind ik de mooiste periode. Het is volop
genieten als er zoveel bloemen zijn en je heerlijk buiten bent.
Tot aan de eerste nachtvorsten kun je mij regelmatig in de
tuin vinden, en in januari wil ik al weer wat gaan doen. Is
het echt te koud in de winter, dan tuinier ik in mijn hoofd en
]
maak ik nieuwe plannen voor het tuinseizoen.”
Tekst Modeste Herwig Beeld MHGP/Tamara Witjes

ZELF KIJKEN

De tuin is op afspraak voor groepen geopend.
Ineke Kuijpers-Daniëls, tel. 055-3552004; e mail
theokuijpers@hetnet.nl.
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