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Els de Boer studeerde
Architectonische Vormgeving
aan de Academie Minerva
in Groningen en werkte
als interieur- en vooral als
tuinontwerpster. Ze deed
daarvoor veel ervaring op in
haar eigen tuin.

Onze geliefde tuin; hoe lang nog?
Bijna vijftig jaar stopten we al onze creativiteit, inspiratie en energie in onze tuin.
Nu we ouder worden en het onderhoud ons wat zwaar gaat vallen, beginnen we
te beseffen hoe kwetsbaar de schoonheid is die we hebben opgebouwd.

Tuinieren op niveau
Onder deze titel hield ik lezingen en schreef ik een
boek over het wel en wee van onze tuin.
In 1968 bouwden wij een huis op een flink stuk
grond in het dorpje Warffum, gelegen op de
klei in Noord-Groningen, drie kilometer van de
Waddenzee.
Het was in de tijd van de Flower Power en
alternatieve denkbeelden vierden hoogtij.
De Nederlandse kunstenaar Louis Le Roy
werd beroemd door zijn originele kijk op het
tuinieren en realiseerde in die jaren in de
buurt van Heerenveen zijn ‘ecokathedraal’.
Toen hij een lezing kwam geven in de buurt waren
wij van de partij. Hij hield een gloedvol betoog en
vertoonde prachtige dia’s. Hij sprak van hoog en
laag, zon en schaduw, nat en droog en stenen in
de tuin. Laat alles maar lekker groeien, dan wordt
het vanzelf wel mooi. Hij vertelde ook dat hij maar
een kwartier per week in zijn tuin werkte. Dat leek
ons wel wat.
Toen wij naar huis reden, zeiden wij tegen elkaar:
“Dat willen wij ook, nat en droog, hoog en laag
zon en schaduw”. Dus lieten wij het grasveld
groeien en het onkruid onder de struiken z’n gang
gaan.
Stapelmuurtjes en niveaus
Juist in die tijd konden wij achter ons huis een
stuk grond erbij krijgen. Ik maakte een plan. Het
werd een vijver op grondwaterpeil. Dat was 1.70 m
onder het maaiveld. Dus moest er een pad omheen
komen en een trap naar beneden. De uitgegraven
grond werd gebruikt om hogere en hopelijk drogere
plekken te creëren. Mijn oma had een boerderijtje

20 kilometer verderop dat afgebroken moest worden. Daar hebben we vele vrachten bakstenen
gehaald om los gestapelde keermuurtjes mee te
bouwen. Zo ontstonden veel niveauverschillen.
Niet gehinderd door enige kennis van planten
kochten wij een aantal bomen en struiken. Een
groot deel van de beplanting kwam van familie,
vrienden en kennissen. Toen waren we klaar! Een
paar jaar later kregen we een paardenstaartenplaag. Wij zeiden Le Roy vaarwel en gingen aan
het werk. Langzamerhand ontstonden rond ons
huis verschillende tuinen met allemaal een eigen
kleur of thema.
Werkbesparing
Dit alles gebeurde vele jaren geleden. De tuin werd
volwassen, en kreeg veel enthousiaste bezoekers.
Wij werken nog steeds met plezier in onze tuin,
maar we zijn intussen wel flink ouder geworden.
Sinds een paar jaar hebben we een tuinman die
in het seizoen een halve dag in de week komt
helpen. Hij is goed in het snoeien van heggen, en
als er eens een struik uitgegraven moet worden,
dan heeft hij dat in een ommezien voor elkaar.
Toch moeten we aan de toekomt denken. Een
paar ideeën zijn: meer gras, leibomen weg, een
maairobot aanschaffen, woekeraars, omvallers
en slakgevoelige planten eruit. Grote vlakken met
bodembedekkers inplanten.
Zelfs buxusfiguren (topiary) in klei boetseren,
laten bakken en op een sokkeltje zetten is een van
de ideeën. Dan kan de Buxus weg.
Om ons heen zien we mensen van onze leeftijd
ziek worden en overlijden. Er zijn leeftijdgenoten
die op tijd een flatje nemen en de hele tuin achterlaten. Daar zijn wij nog niet aan toe, maar wat de
toekomst zal brengen, weten wij niet. Misschien
eindigen wij toch nog met een Le Roy-tuin: laisser
faire, après nous le déluge.
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Roodoranje tuin.

De knotgarden.

‘Buxus in de vorm van vier varkens als ‘varkensconferentie’.
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De naar eigen ontwerp uitgevoerde tuin heeft een rechthoekige,
verdiepte grondwatervijver omgeven door terrassen en stapelmuurtjes. Het overige terrein bestaat uit tuinen op kleur, elk
met een eigen vorm, karakter en fraaie kleurencombinaties.

