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Regelmaat is minder werk
Tussen de weilanden in Terschuur ligt een huis met rieten dak, ingebed in
een paradijselijke tuin. Tien jaar geleden was die tuin nog een kale akker.
Tekst: Henriette de Bordes

Fotografie: Albertine van Schelven en Lietje de Vree

De bewoners, de familie van Schelven, hebben de zaak rigoureus aangepakt.
De akker werd van onkruid ontdaan en voor het tuinontwerp is de hulp van
Beline Geertsema ingeroepen. Nu ligt daar een paradijs waar ieder die het
ziet met volle teugen van geniet. In de beschrijving van de tuin in de Open
Tuinen Gids staat: “de borders zijn zorgvuldig opgebouwd en perfect onderhouden”.
Een zo perfect onderhouden tuin, hoe doe je dat? Ik vroeg het de eigenaresse,
Albertine: “Wat ik doe is niets bijzonders hoor, dat is algemeen bekend. Maar
ik kan je wel vertellen hoe ik het precies doe.”
Vroege voorjaarsronde
“In het voorjaar begin ik met een afknipronde langs de borders, die voor de
winter hun jasje mochten behouden: immers de verstilde schoonheid van
berijpte planten is te verkiezen boven een plantvak met stoppeltjes.
Na het knippen ga ik op m’n knieën en maak met mijn tuinklauwtje de grond
om de planten los en wied het onkruid. Mijn gevleugelde woorden zijn dat ik
er met een nagelschaartje doorheen ga, de enige manier om het echt schoon
te krijgen. Daarna komt er een dunne laag champignonmest op de borders.
Eigenlijk is wieden bij mij een routine, dat doe ik het hele jaar door. Mijn stelling is: regelmaat is minder werk.
In april worden m’n antieke metalen plantenrekjes in stelling gebracht en
krijgt alles wat te hoog dreigt te worden een steuntje en wordt vastgebonden.
Dit is veel werk maar heel belangrijk.
Chelsea Flower Cut
In mei en tot 21 juni pas ik de ‘Chelsea Flower Cut’ toe, dat wil zeggen bepaalde
planten worden tot halverwege afgeknipt. Op deze manier krijg je bossiger en
sterkere planten die gedurende een langere periode bloeien. Planten die ik zo
top zijn: Phlox, Eupatorium, Veronicastrum, Sedum, Helenium, Chelone, Aster,
zoals Aster x frikartii ‘Mönch’ en Aster lateriflorus ‘Horizontalis’.
Tegelijkertijd wordt het verwilderingsbosje aan de rand van de tuin met de
bosmaaier behandeld en krijgen bodembedekkers zoals Symphytum en
Pulmonaria een beurt.
Uitgebloeide bloemen moeten direct na de bloei worden weggenomen en
Alchemilla, Geranium, (behalve ‘Rozanne’) ridderspoor, Stachys tot de grond
toe afgeknipt. Een tweede groei en eventuele bloei is dan het resultaat.
Nog een tip om de tuin er tot laat in het jaar goed uit te laten zien: besteed extra aandacht aan herfstbloeiers, want die zijn het hele seizoen lang mooi: met
hun bladgroen als rustpunt tussen de bloemen van het zomerseizoen en ten
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slotte, wanneer de zomerbloemen gaan verflodderen, als feestelijke uitzwaaier van het tuinjaar.
Onmisbaar voor het er verzorgd uit laten zien van
onze tuin is een mooi groen grasveld. Dat is het
werk van mijn man Arnout. Hij maait het twee
keer per week en steekt de randjes geregeld af.
Zoals aan het begin al genoemd: de planten
worden in het najaar niet afgeknipt. Wel is het aan
te bevelen om de uitgebloeide bloemen van snel
in het zaad schietende planten te verwijderen.
Dit zijn bijvoorbeeld Eupatorium, Aconitum en
Strobilanthes.
Een ander, heel belangrijk advies: wees extra alert
bij planten die je hebt gekregen van iemand die er
te veel van had. Dit zijn meestal woekeraars en in
mijn border zijn die niet welkom.
In het eerder genoemde verwilderingsbosje zijn
de toelatingseisen minder streng en mogen snelle
groeiers ‘los’. De herfstbloeiende Aster ageratoides
doet het daar goed in de schaduw.
Maar ook daar let ik erop dat het er verzorgd
uitziet, dat kan ik niet laten.” Tot zover Albertine.
Deze tuin is een duidelijk bewijs dat orde,
regelmaat en discipline kunnen leiden tot een
paradijs waar iedereen gelukkig is.

Tuin Albertine van Schelven, Stoutenburgerweg 29,
3784 VD Terschuur.
Tuin nr. 144, Open Tuinen Gids 2015.
De tuin is open na afspraak: 0342 452 528; e-mail;
a.v.schelven@gmail.com. Entree: € 3,- incl.
koffie/thee/lekkernij.
De landelijk gelegen tuin uit 2005 bestaat uit
rechte lijnen en vlakken. De borders zijn zorgvuldig
opgebouwd en perfect onderhouden.
Oppervlakte: 4.000 m2.

