DE ROZENHOF
De Achterhof ligt op de arme en droge zandgrond van de Veluwe. Toch kun je hier
van het voorjaar tot ver in de herfst genieten van een gevarieerde bloemenzee. Ramblers
en doorbloeiende klimrozen zijn een passie van de eigenaars. Dankzij hun zelfgemaakte
compost doen ook die het fantastisch. De Achterhof is dan ook een echte rozenhof.
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verdwenen. In de voortuin staat tegen het huis ’Mme Alfred
Carrière’, een heerlijk geurende, grootbloemige klimroos
die doorbloeit.” Naast rozen vind je in De Achterhof nog
veel meer klimmers, waaronder clematis, kamperfoelie,
trompetbloem, de matig winterharde Jasminum beesianum
en blauweregen. ”Het zijn allemaal geweldige klimmers om
de pergola mee te versieren. Zo krijg je veel hoogte in je tuin
en volop bloemen”, aldus Hans.

Genieten en werken

D

Boven I Hans
Jansen, met op
de achtergrond
de roos ’Kew
Rambler’.
Inzet I Hans’
favoriete roos
’Gloire de Dijon’.

Rechts I Op de
voorgrond, in het
zonnige deel van
de border, geeft
de combinatie
Phlox en Monarda
veel kleur. Rechts
soorten voor in
de schaduw,
zoals Darmera en
Hosta. Het poortje
leidt naar de
zijtuin.
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e pergola’s, boogjes en trellisschermen in de tuin van Hans Jansen
en Lucie Hoenderboom zijn bedekt
met lange rozentwijgen. Vanaf eind
mei verschijnen de eerste rozen, de laatste in juli.
Hans: ”Ik geniet enorm als er in mei en juni een explosie
van bloemen is. Mijn favoriet is toch wel Rosa ’Gloire de
Dijon’, de bloemen zijn roze met iets oranje in het hart. Deze
klimmer bloeit al vanaf begin mei en geeft ook nabloei.”
Hans heeft veel over voor zijn klimrozen. Zo groeide de forse,
lichtroze ’Kew Rambler’ eerst in een oude pruimenboom.
Toen de boom onder de last van de rozentakken bezweek,
maakte Hans een constructie
van steigerpalen als steun: ”een
soort namaakboom voor mijn
rambler”. ’Kew Rambler’ is een zeer
rijke bloeier, die in juli nog steeds
bloemen geeft en wel 6 meter hoog
kan worden.
Een trellisscherm vormt ook
een prima steun voor de lange
takken van de ramblerrozen,
zo is het latwerk in de voortuin
bedekt met een waterval van de
gevulde roze rozen van ’Dorothy
Perkins’. Hans: ”We hadden ook
’Paul’s Himalayan Musk’, maar
die groeide me te hard. Na een
snoeibeurt hield ik zes kruiwagens
gesnipperde takken over. Die is dus
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Zo’n vijftien jaar geleden zijn Hans en zijn vrouw Lucie
begonnen met de aanleg van de tuin. Hans: ”Lucie heeft het
plan gemaakt. Ze is begonnen met de kruidentuin. In de
buxusperken groeien allerlei kruiden, waar we regelmatig
van plukken. De rest van de tuin is eigenlijk in de loop der
jaren zo gegroeid. Onlangs hebben we bijvoorbeeld het
gazon veranderd, het is nu een strakke cirkel in plaats van
een druppel. En naast het huis is een nieuw deel met onder
het raam twee spiegelborders in warme kleuren.”
Omdat een oude schuur werd afgebroken, ontstond er
ruimte voor een kas, die intensief wordt gebruikt. In het
voorjaar om de planten in op te kweken en ’s winters om
potplanten vorstvrij over te houden. De kweekkas staat dan
echt helemaal vol, een blaaskacheltje houdt de temperatuur
net boven nul.
Het perceel meet ruim 1200 vierkante meter. De lange,
smalle bostuin is er later bij gekocht. Hans en Lucie zijn
dagelijks in de tuin te vinden. Hans: ”Ik ben opgevoed met
tuinieren en van jongs af aan bezig met schoffelen, poten en
planten verzorgen. Mijn vader was, net als mijn opa, een 2
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1 I Rondom het gazon zijn borders met veel
verschillende vaste planten. 2 I Voor de kas
ligt het kleurigste tuindeel met o.a. roze Hemerocallis en felrode Crocosmia ’Lucifer’. Snoeivormen
van buxus geven structuur. 3 I Vanuit de keuken ben
je zo in de kruidentuin. 4 I Rosa ’Kew Rambler’. 5 I Boombank in de
schaduwrijke bostuin. 6 I Een lange pergola biedt steun aan trompetbloem, blauweregen en de roos ’Kew Rambler’. Op de voorgrond de
kruidentuin. 7 I Rosa ’Rambling Rector’.
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ZELF KIJKEN

De Achterhof in Loenen
(Gld) is van half april tot
eind oktober op maandag
geopend van 10-15 uur.
Groepen op afspraak. Info:
www.tuin-de-achterhof.nl.
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echte tuinliefhebber. In die tijd had je nog keurige bedden
vol afrikaantjes. Dat is nu wel anders. Maar de liefde voor de
planten is hetzelfde. Ik heb geleerd dat je kunt genieten van
de tuin, maar dat je er zeker ook in moet werken om alles
mooi en gezond te houden.”

De bostuin
Enkele jaren geleden konden Hans en Lucie een strook grond
van 5 bij 50 meter kopen met daarop eiken en acacia’s van
zo’n 100 tot 150 jaar oud. Ze besloten er een bostuin van te
maken. Over een slingerend paadje van boomschors loop je
langs de vele verschillende schaduwplanten, zoals cyclamen,
kerstrozen, bosanemonen,
daslook en leverbloempje. De
laatste zaait zich hier zelfs uit.
In het rododendronlaantje
zijn van maart tot in juni
bloemen te bewonderen.
Ook is er een vogelhaag
van meidoorn, sleedoorn,
hulst en wilde rozen, als
schuilplaats voor de vogels.

Oktober is een uitstekende maand om rozen te
planten. Zodra het blad is gevallen, worden de
rozen met kale wortels geleverd, en die zijn veel
voordeliger dan rozen in pot. Kies een zonnige
plek en maak een flink plantgat van minimaal
50 x 50 cm. Rozen houden van humeuze en
voedselrijke grond, verbeter daarom de grond
met compost en organische mest. Plaats het
occulatiepunt (de verdikking boven de wortels)
net onder de grond (niet dieper dan 3 cm). Vul
aan met (rozen)aarde, stevig aandrukken en
ruim water geven.
Voor een met rozen overladen pergola kun je
kiezen voor ramblers en klimrozen. Ramblers
zijn snelle groeiers, ze bloeien in mei, juni of
juli een paar weken heel rijk. Hun lange, soepele
takken zijn goed langs een pergola te leiden.
Wil je bloemen van juni tot in oktober, kies dan
voor doorbloeiende klimrozen. Op de volgende
pagina vind je een keuze uit de mooiste rozen
die tussen de 3 en 4 meter hoog worden en dus
geschikt zijn voor een pergola.
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DEZE PAGINA
Onder I In
de verhoogde
zonnige voortuin
hebben rozen,
wolfsmelk en
lavendel het naar
hun zin. Links de
rambler ’Dorothy
Perkins’ tegen
het trellisscherm,
tegen het huis
Rosa ’Mme Alfred
Carrière’.

RECHTERPAGINA
1 I ’Paul Noel’.
2 I ’Veilchenblau’.
3 I ’Apple
Blossom’.

Tuinkennis
Hans: ”Omdat we hier arme
zandgrond hebben, is het
erg belangrijk om veel humus toe te voegen. Dat geldt zeker
voor rozen, die het in de zandgrond niet makkelijk hebben.
Daarom strooien we jaarlijks zelfgemaakte compost. We
maken zelf ook potgrond van afgevallen bladeren. Die maak
ik eerst fijn door er met de grasmachine overheen te gaan.
Dat gaat in afgesloten compostcontainers, samen met wat
kalk en water. Het moet goed vochtig zijn. Na een jaar is het
blad verteerd. De bladaarde moet wel gezeefd worden, dan is
het ideaal om planten in op te potten.”
Waar komt al die tuinkennis vandaan? ”Van de ontelbare
tuinen die we bezocht hebben en de planken vol tuinboeken.
Verder moet je vooral gewoon aan de slag gaan. Je ziet het
vanzelf als een plant verkeerd staat, van je fouten leer je het
]
meest. Uiteindelijk wordt de tuin steeds mooier.”
Tekst Modeste Herwig
Beeld MHGP/Tamara Witjes e.a.
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In de Achterhof staan vijf van de
twintig aanbevolen klimrozen. De
ramblers bloeien kort, maar zeer
uitbundig, van de doorbloeiende
rozen heb je maandenlang plezier.

4 I Snow Goose.
5 I ’Chevy Chase’.
6 I ’Pink Cloud’.
7 I ’Golden
Showers’.
8 I Climbing
Bonica.
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10 RAMBLERS
• ’Blush Rambler’, lichtroze
• ’Albertine’, zachtroze
• ’Chevy Chase’, rood
• ’Paul Noel’, abrikoosroze
• ’Dorothy Perkins’, roze
• ’Rambling Rector’, wit
• ’Apple Blossom’, lichtroze
• Snow Goose, wit
• ’Veilchenblau’, paars
• ’Kew Rambler’, lichtroze
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10 DOORBLOEIENDE
KLIMROZEN
• ’Climbing Schneewittchen’, wit
• ’Bantry Bay’, roze
• ’Pink Cloud’, felroze
• ’Gloire de Dijon’, roze/lichtoranje
• ’Golden Showers’, geel
• Climbing Bonica, roze
• ’Alchymist’, roze/oranje
• Penny Lane, lichtroze
• ’Mme Alfred Carrière’, zachtroze
• ’Parkdirektor Riggers’, rood
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