otc

- opentuinen commissie -

Linkerpagina, met de klok mee:
- Zomer in de grote border bij de
halfronde Thuyahaag.
- De witbloeiende Wisteria met
geelbloeiende Smyrnium perfoliatum.
- De bessen van de Viburnum opulus
‘Compactum’ zijn de afgelopen winter
goed doorgevroren en waren een lust
voor de goudvinken.
- Een spannende doorgang begroeit met
de geelbladige hop.
Rechts, met de klok mee:
- Paeonia rockii, een prachtige, heerlijk
geurende struikpioen, die ik van een
dierbare tuinliefhebber heb gekregen
toen ze naar Frankrijk verhuisde.
- Een van de cadeautjes die de tuin me
geeft, met haar spontane combinaties.
- Nadat Paeonia obovata var. alba
met enkele bloemen heeft gebloeid
ontwikkelt zich in augustus een
juwelendoos met prachtige zaden.

opentuinen
commissie

Verhuizing: van verzameling naar een levende tuin
Samen met mijn man heb ik in De Bilt een
kwekerij gehad, De Bloemenhoek. Wij kweekten er rotsplanten en afwijkende vaste planten
en uit binnen- en buitenland kwamen liefhebbers naar ons toe. Toen de kwekerij eind 1999
gesloten werd en wij naar Groenlo verhuisden, nam ik als erfenis een grote verzameling
planten mee. Ik heb in de periode voor de
verhuizing bijna een jaar de tijd gekregen om
in de grote collectie planten keuzes te maken.
Tekst en fotografie - Anne van Beusekom

Criteria
Dat deed ik door bij planten die mijn voorkeur hadden een bamboestok te
zetten. En deze werden dan weer geregeld verhuisd. Bij de Galega’s die we
hadden, herinner ik me dat ik ook kritisch keek hoe de plant zich ontwikkelde.
Valt het om of blijft het op eigen benen staan en zaait het zich erg uit? Dus ging
het stokje van de rijkzaaiende ‘Duchess of Bedford’ naar de rustig rijkbloeiende
‘Lady Wilson’ en ‘His Majesty’. We hadden diverse soorten Stachys en de twee
die ik meenam waren ‘Big Ears’ en de geelbladige ‘Primrose Heron’. Er was
geen twijfel over de Aster ‘Lady in Black’ aangezien dit een eigen selectie van
onze kwekerij was. Lekker stevig op haar benen en met haar donkere blad al
vroeg in het seizoen een mooie toevoeging voor de border.
Natuurlijk bepaalde ook de emotionele waarde mijn keus. Ging de hele
knotwilg uit mijn moeders tuin mee of een stek? De stekjes van Viburnum
plicatum ‘Roseum’, Skimmia’s en Filipendula ulmaria ‘Aurea’, meegenomen
uit Frankrijk uit de tuin van Princesse Sturdza, verhuisden naar Groenlo.
Geslaagde keuze
Met de uiteindelijk gekozen verzameling heb ik mijn nieuwe tuin kunnen
inrichten. Het was een hele uitdaging, maar met de inmiddels opgedane
ervaring is daar iets moois uitgekomen. Er is een halfronde heg gepoot naar
het idee van mijn echtgenoot. Daarbuiten kwam een ‘buitentuin’ en daarbinnen een door paden gescheiden waaier van borders in blauw-wit-roze en
grijs. We maakten ook een langwerpige vijver en een schaduwrijk gedeelte
onder een oude pruimenboom, waar in het voorjaar heel veel te genieten valt.

Aanpassing
De natuur verandert steeds en mijn tuin dus ook. De structuur van de grond verandert, de vaste planten,
de struiken en de bomen groeien en daarmee verandert ook de microcultuur in de tuin.
En ík verander ook! Ik zie aan mijn tuin dat ik de afgelopen dertien jaar anders ben gaan tuinieren. Hoe
ik in het verleden struinde in diverse kwekerijen en met kostbare schatten thuis kwam om ze vervolgens
een mooie plek te geven en liefdevol in de gaten te houden, daar denk ik nog steeds met plezier aan
terug. De tuin is nu vol en als er echt iets helemaal verdwenen is, dan is er ruimte om iets nieuws te
planten. Nu kies ik eerder voor iets stevigs en voor planten die zich hier goed kunnen ontwikkelen. In
de borders heb ik een paar stevige bodyplanten die steun geven aan de rest van de planten die komen
en gaan. Zoals de wilgenroosjes, eenjarige papavers, de hoge wuivende fijnstraal, calamintha’s, zachtgele slaapmutsjes, roodbladige klaver, vergeet-me-nietjes, campanula’s, robbertskruid, akeleien, de
Mrs Willmott-distels, diverse viooltjes enzovoorts.
Loslaten
Ik merk ook dat ik de tuin veel meer loslaat en me laat verrassen. Ik speel met de natuur en de natuur
speelt met mij, daagt me uit. Hierdoor is de tuin dan ook ieder jaar anders, telkens is het een verrassing
om te zien wat zich in het nieuwe jaar gaat ontwikkelen.

Bij een modern huis ligt de
onverwacht interessante tuin
met een enorm plantenassortiment van Anne en Herman
van Beusekom-Orange,
Hobbemastraat 4,
7141 XD Groenlo,
tuin nr. 106 in de
Open Tuinen Gids 2012.

Ik ontdekte dat sommige planten een sabbatical jaar nemen. Anderen hebben heel veel tijd nodig om ineens in een groeispurt te komen en dan maak ik daar graag ruimte voor. Planten zijn net mensen. En tot
mijn vreugde blijft de verzameling planten niet alleen in mijn tuin. Diverse buren vragen mij regelmatig
wat voor een spannend plantje er nu weer is overgewaaid in hun tuin, waarmee ook hun verzameling
planten wordt uitgebreid. En geregeld maak ik, vanuit mijn rijkdom, de echte liefhebbers onder de tuinbezoekers gelukkig met zaden of een plantje.

Voor openingstijden: zie de
nieuwe uitgave van de
Open Tuinen Gids, die
verschijnt op 1 maart 2013.
NTs-donateurs kunnen de
tuin gratis bezoeken.
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