kijktuin

2

1

Het kleine
paradijs
Als Anneke Meinhardt vanaf het verhoogde terras
naar haar tuin vol met bloeiende bollen kijkt, voelt
ze zich een gelukkig mens. Wie had er ooit gedacht
dat ze helemaal verknocht zou raken aan bollen?
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In de kweekkas bevindt
zich een verzameling
Perlargonium,
Agapanthussen en
citroenboompjes.
Perzische keizerskroon
Fritillaria persica
‘Adiyaman’. 80 - 90 cm
/ ✿ 4 - 5 / ☛ Houdt
van goed doorlatende
grond en heeft graag steun
van een stevige buurman.
Langs de Isabellabeek
staan oude knotwilgen.
Achteraan: Malus ‘Red
Sentinel’. In de border de
narcissen ‘Cotinga’,
‘Curlew’, ‘Lemon Drops’,
‘Bell Song’ en ‘Sailboat’.
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“Ik had niets met bollen. Ik kleurde mijn voorjaar met een paar
honderd Helleborussen. Tot ik meedeed aan een project van
Frans Roozen en Jacqueline van der Kloet. Zij wilden graag
bollen planten in onze tuin, als promotie voor de bloembol.”
Net als veel mensen dacht Anneke (69) bij bollen aan ‘veel
werk’. Maar inmiddels weet ze: steeds meer bolgewassen
kunnen met simpele verzorging jaren mee. “Ik ben helemaal
verknocht geraakt aan bollen. Heb ook geleerd om ze
nonchalant te planten: vooraf kleuren mixen, met handenvol in
de border gooien en planten waar ze neerkomen!

‘Na de bloei goed
mesten, dat is alles’

An ne ke bij de kw
ee kk as tus se n uit
lop en de
Ag ap an thu s en
Hy ac int hu s ‘Woo
ds toc k’.
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Hyacinthus ‘Woodstock’,
Fritillaria meleagris, blauwe
druifjes Muscari latifolium
en violen in bijpassende kleur.
Terras met veel vormsnoei
en Hedera voor een groen
uitzicht. Bloeiend: Malus
‘Yellow Siberian’.

Van de eerste lichting, die ik geplant heb in 2008, zijn er nog
heel veel over. Ze worden alleen wat minder hoog. Na de bloei
goed mesten, dat is alles. Meer werk is er niet.”

Opnieuw beginnen
Ooit woonde Anneke Meinhardt in Zeeuws-Vlaanderen,
en dacht ze een aardige tuin te hebben. Tot ze in de jaren
tachtig een cursus volgde bij Madeleine van Bennekom, van
de beroemde tuin ‘De Kempenhof’ in Domburg, die helaas
niet meer te bezoeken is. “Er ging een wereld voor me open!
Zoveel mogelijkheden! Ik dacht: wat heb ik een lelijke tuin!”
Er volgde een periode van kwekerijbezoeken en Engelse
tuinreizen voor inspiratie. Ondertussen groeide de behoefte
om helemaal opnieuw te beginnen op een andere plek. Die
mogelijkheid kwam na de pensionering van Annekes man
Job. “We vonden een stuk grond van 2.000 m² in de vorm van
een frietzak, net over de grens bij Terneuzen. Daar kwam ons
nieuwe huis. Het enige wat er groeide waren de knotwilgen
langs de Isabellabeek die naast ons perceel stroomt.”
Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op tuinarchitect
Arend Jan van der Horst. “Hij ontwierp een zichtlijn vanuit ons
huis naar het prieel achterin. Daar zitten we vaak in de avondzon met een drankje. Door slim gebruik te maken van dwarse
hagen zie je niet dat het perceel achterin maar 10 meter breed
is. Dat schept ruimte.”

Paars tulpenfeest: ‘Blue
Ribbon’, ‘Blue Diamond’,
‘Boccherini’, ‘Burgundy’,
‘Curly Sue’ en ‘Negrita’
samen met Fritillaria persica
‘Adiyaman’.
Tulipa ‘Blue Ribbon’ Kleur:
roodpaars met zweempje
blauw 35-40 cm / ✿ 5
☛ goed doorlatende grond.
Japanse yoshino-kers
Prunus x yedoensis,
lichtroze, zeer winterhard,
Hedera als bodembedekker.
Rechts: moestuin met
daarin (niet zichtbaar)
Anneke’s verzameling
papagaaitulpen en heel veel
Fritillaria elwesii.
Het prieel is voor de sier,
niet voor begroeiing. In de
manden: oranje Tulipa
‘Annie Schilder’.
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‘We vonden een stuk grond in de
vorm van een frietzak’
Zwaar werk

Malus
‘Red
Sentinel’

Malus ‘Yellow
Siberian’
huis
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Voordat er één spa de grond inging, werden er eerst
tientallen meters druppelslang aangelegd. “We hebben hier
zandgrond en dan is goede bewatering van belang. Het is
gelukkig kalkhoudende zandgrond, best vruchtbaar. En het
werkt veel prettiger dan de zware zeeklei die ik in Zeeland
gewend was.” Twee jaar lang werkten Job en Anneke hard om
het tuinplan invulling te geven. Langzamerhand veranderde
het tuinperceel in hun eigen ‘kleine paradijs’, zoals ze het
zelf noemen. Anneke maakte zelf het beplantingsplan. Hierbij
putte ze uit haar eigen ervaring en smaak, gevoed door
herinneringen aan oma’s tuin. Ze gebruikte veel vaste planten
in favoriete kleurcombinaties, samen met wintergroene
snoeivormen. Een tuin met zoveel hagen en snoeivormen
vraagt veel knipwerk. De snoeivormen fatsoeneert Anneke met
een kleine heggenschaar, en een paar keer per jaar besteden
ze de hagen uit aan een hovenier. Alleen de taxusblokken in
de voortuin blijven voor Job. Anneke: “Als gepensioneerd
opticien heeft hij een ‘millimeteroog’. Niemand krijgt ze zo
strak als hij!”

