otc Hagen en heggen in
opentuinen
commissie

de tuinzondernaam
Heggen en hagen. Wij werden er lyrisch van toen wij in het
verleden beroemde tuinen bezochten in Engeland, en de hagen en
heggen bewonderden waar vooral Kent zo rijk aan is. Glooiende
landschappen, doorsneden met weggetjes omringd door hagen,
hagen en nog eens hagen.
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- opentuinencommissie -

De inspiratie die we daar opdeden pasten we in 1992 toe, toen onze tuin volledig op de schop ging en wij
kozen voor ‘tuinkamers’ à la Ineke Greve. Het werden er uiteindelijk tien. Ze werden omgeven door beuken, Taxus, hulst oftewel Ilex. Inmiddels zijn ze volwassen en staan ze te pronken in de ‘tuinzondernaam’.
Ze zorgen ervoor dat er besloten ruimtes ontstaan, elk met een eigen karakter. Ik neem u mee op een
wandeling.

Eigen karakter
De afgelopen winter heb ik vanuit het keukenraam weer genoten van mijn
lievelingscombinatie, mooi bruin beukenblad met het roze van de Viburnum
Bodnantense Dawn in de roze border.
De formele Taxustuin heeft naast oplopende hagen met zuilen waarop vazen
groeien, vakken met piramides en cipresachtige vormen. Het mocht niet op
een kerkhof lijken, vandaar dat we hier een ‘oude’ muur gebouwd hebben.
De beukenhaag in de bordeauxrode tuin loopt taps toe en heet daarom de
troffeltuin. Ze biedt volop nestruimte aan tientallen vogels. Dwars geplaatste
Taxushagen, op diverse hoogtes, sorteren een geweldig effect.
Waar wij ook dol op zijn is Berberis, door iedereen verfoeid om zijn scherpe
dorens. Berberis verdient beter, je kunt er fantastische dingen mee doen. In
de bostuin bevindt zich een Berberishaag gesnoeid in de vorm van een kudde
olifanten. De openingen in de haag laten de bezoeker genieten van onder
andere Clematissen, Thalictrums, Rubus tibetanicus, zuilbeuk et cetera.
De beukenhaag in de rozentuin heeft diverse ‘poorten’ en ‘kijkgaten’, het
lijken wel kasteelmuren. De ronde Buxushaagjes, Buxuspyramides en torentjes geven de rozentuin een klassieke uitstraling, de ultieme plaats voor de
urn van mijn overleden vriend Pierre.
Het beukenmoskeetje verbindt deze tuin met de ‘hot garden’. De hoge rode
beukenhaag tempert de wind, die af en toe flink tekeer kan gaan in het open
veld waarin onze tuin gelegen is.
In de groentetuin zit tussen de rode beuken een beukeniglo. In nissen,
uitgesneden in de daar tegenoverstaande haag, staan vier jaargetijden uitgebeeld in terracotta.

Linkerpagina
Links boven: Mooi
samenspel van beukenen Taxushagen.
Links onder: Formele
Taxustuin met
pyramides.
Rechts: Taxuszuilen met
vazen.
Rechterpagina
Buxus ‘negerzoenen’ in
de roze border.

Mooie dingen maken
Om groene elementen in de tuin aan te brengen,
die zorgen voor de nodige rust in een border, een
mooi silhouet in de winter, gingen we Hedera
Arborescens in mooie bollen knippen. Dat vergt
wel vijf knipbeurten per jaar, maar dan heb je wel
iets. Met Buxus kun je ontzettend mooie dingen
maken. Hagen, figuren noem maar op. We hebben
Amsterdammertjes, negerzoenen, uien, donuts,
spiralen te veel om op te noemen. Voor een goed
resultaat is veel snoeien aan te bevelen, waardoor
op den duur de blaadjes heel klein worden. Aangezien dit mijn hobby is, kan ik me hierin heerlijk
uitleven net als in al het werk in de tuin. Een tot de
composthoop veroordeelde Taxus wisten we door
snoeien, sproeien en bemesten nieuw leven in te
blazen met als resultaat een prachtige ‘ballerina’.
Daarnaast besloten we toen al om ook blokken
van Taxus en beuk, voornamelijk rondom Pyrus
Salicifolia Pendula aan te planten. Heden ten
dage ziet men dit steeds meer toegepast.
Strak in het pak
Ons motto is: “zorg dat je hagen strak in het pak
zitten, dan kan een uitbundig bloeiende border
flink zijn gang gaan”. Zij vormen een evenwichtige achtergrond voor al dat spektakel zoals bijvoorbeeld in de blauw-crème border met een
Taxushaag in toogvorm.
In de hagen langs het grasveld zitten uitsparingen
die het spannend maken. Je wordt nieuwsgierig
naar hetgeen erachter staat (biechtstoel), groeit
en beweegt. Deze hagen en de daar achterliggende beukenhagen, hebben verschillende hoogtes, zodat je weer contrasten krijgt, Taxus van 1.50
meter met daarachter een beukenhaag van 1.80
meter. Fantastisch.
Hagen en heggen. Bestaat er iets mooiers ? Ik zou
zeggen: “plant toch een haag, een oerlelijke schutting kan nog altijd”.
De tuinzondernaam van Frank Thuyls,
Astensedreef 3, 5757 SJ in Liessel, 0493 342 552.
Voor donateurs is de tuin gratis open op: za 26 en
zo 27 juni 10-17 uur. Zie tevens Open Tuinen Gids
(tuin nr. 217). Website: www.tuinzondernaam.nl.
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