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Mensen in Bloem & Plant 
Wat geweldig Is het toch ais tuindromen werkeiijl<heid worden, Zo 

woonden tuinliefhebbers Cees en Eis Verkerke naast een prachtige tuin 

die meer dan vijftien jaar geleden ook ai eens in dit magazine heeft gestaan, 

Inmiddeis Is de buurman verhuisd, zijn Cees en Eis een deur opgeschoven 

en mogen ze zich de gelukkige eigenaren van de Zintuigentuin noemen, Ze 

hebben van deze toch ai geweldige tuin een waar paradijs voor mensen én 

dieren gemaakt. 

Cees en ElsVerkerke 
Het predikaat 'Mijn tuinparadljs' van het programma 
Vroege Vogels krijgje niet zomaar. Dan moetje tuin echt 
wel een paradijs zijn voor vogels en andere dieren. Hun 
Zintuigentuin is groot en arbeidsintensief maar Bis en 
Cees Verkerke genieten er volop van. 

41 „Toen we dit huis kochten hebben we tegen elkaar 

gezegd: 'We gaan niet ongelukkig worden door de tuin'. 

Alsje accepteert dat de tuin altijd imperfect ls, dan is dat 

een geruststellende gedachte. De tuin heeft zijn eigen 

kracht, hij gaat zijn eigen richting." 

Elisabeth Dolleman 
Maar liefst S2 jaar lang verzorgde Elisabeth Dolleman de 

pluktuinen van koningin Jullana op paleis Soestdijk. Wu 
woont ze ln het historische stadshart van Veere waar ze haar 
geplaveide achtertuin omtoverde tot een uitbundige oase 
waar je midden tussen de bloemen zit. Haar enthousiasme 
voor bloemen werkt aanstekelijk. 
if „Ik ben indertijd begonnen met stokrozen en potten naast de 

poort. Anderen hebben dat enthousiast overgenomen. Nu staan 

er overal stokrozen - als een spoor door heel Veere!" 

Jan en Agnes Oldekamp 
Onder de t i tel HoffeUjke Tuinen kun je deze maand 
maar liefst tien open tuinen in Twente bezoeken. 
Ook de boerderijtuin van Jan en Agnes Oldekamp. 
I n deze tuin met weelderige bloemenborders is er 
volop aandacht voor de natuur. 
41 „We moeten proberen wonen, leven en recreëren te 

combineren, met zo veel mogelijk diversiteit. Daarom 

heb ik in mijn tuin zo veel mogelijk verschillende 

milieus gemaakt. Tegen de mensen uit de streek zeg ik 

weieens: kom eens op m'n erf kijken! Want het werkt 

beter als je het met eigen ogen ziet!" 

Karin Hitte 
Samen met haar man runt tuinontwerpi 

Ka r in HlUe hoveniersbedrijf Nymphaes 
Tienhoven. Hun eigen turn ls zó mooi, dat z 
regelmatig met klanten doorheen lopen om. 
de sfeer te laten proeven. De Tienhovense v( 
grond - aan de noordkant van Utrecht stad 
perfect voor het kweken van allerlei plantei 
41 „Alles wat hier groeit wordt veel groter 

in de boekjes staat. De bloemen van hortei 

'Annabelle' zijn soms wel 30 cm in doorsnee, 

hebben daarom ook rekjes van ijzer gemaakt 

zete ondersteunen." 

RikBoehlé 
Op zoek naar wilde planten als r apm-
zelklokje, knikkend nagelkruld en 
Karthulzer anjer? Dan ben je bjj Rik en 
Albertje Boehlé van kwekerij De Beemd 
ln Warf fum aan het juiste adres. Voor 
de aanleg van de bijbehorende theetuin 
hebben ze zich laten Inspireren door 
Engelse tuinen als Great Dixter 
41 „Als ik uit mijn werkkamer kijk, zie ik de 

roos 'Mme Alfred Carrière' en Clematis 

'Madame Julia Correvon' weelderig door 

elkaar groeien. En buiten fluiten de vogels 

de oren van je hoofd. Je bent hier dicht bij 

de natuur." 
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Bezoekers zijn vaak met stomheid gesiagen als ze in de 

tuin van Cees en Els Verkerke rondlopen, Ook ik val van 

de ene verbazing in de andere als ik voor een interview bij 

ze langs ga. Nooit eerder zag ik in Nederland een tuin met 

zo'n heerlijke Engelse sfeer en met zoveel verschillende 

biotopen, in de Zintuigentuin, zoals dit verborgen paradijs 

heet, speelt de natuur een grote rol. 

TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO'S: C E E S V E R K E R K E 

Aan het bordje 'Mijn tuinparadljs' bij 
de ingang is voor icenners al te zien dat 
het hier gaat om een tuin met grote 
natuurwaarden. Dit predicaat - tegen
woordig 'tuinreservaat' - wordt door 
Vroege Vogels immers alleen gegeven 
aan tuinen die 'een fijne plek zijn voor 
planten en dieren'. De grootste drijf
veer van Cees Verkerke is dan ook zo 
veel mogelijk natuur in zijn tuin te 
hebben. Een plek waar vogels, egels, 
vlinders, kikkers en allerlei andere 
dieren zich thuis voelen en waar - in 
sommige tuingedeelten - de natuur 
zich kan ontwikkelen om een grote 
diversiteit aan wilde planten te krijgen. 
Cees wijst naar de gevel, naar een van 

de door hem zelfgemaakte schilderijen 
van tuinvogels. ,,Zie je die strootjes 
erachter? Daar is een nestje van de 
boomkruiper tegen ons huis. Dat dit 
soort vogels hier broedt, dan is mijn 
missie geslaagd!" 
Cees was van j ongs af aan al gefasci
neerd door de schoonheid van de 
natuur. Hij is natuurgids bij IVN 
(Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) en geeft regelmatig 
inspiratielezingen hoe je meer dieren 
naar je tuin kunt lokken. Els tuinierde 
altijd al, en samen vormen ze een 
geweldig tuinduo. Ze hadden al een 
mooie tuin toen ze in 2 O 01 de kans 
kregen om de tuin (en het huis) van 

de buurman tekopen. Cees: ,,Hij had 
een dierenartspraktijk hier in 
Heerhugowaard. Een deel van de laatst 
aangelegde borders had hij door Plet 
Oudolf laten ontwerpen, maar de 
beplanting had hij zelf gedaan want 
hij was fanatisch gericht op planten. 
De sfeer van deze tuin sprak ons erg 
aan - door die grote bomen - en vaak 
dachten we 'je zal daar maar kunnen 
wonen'.Toen de buurman met 

Dit beeld van een vrouw met vleugels staat op 
het einde van de zichtas in het tuingedeelte 
met de gespiegelde borders. 

Het graspad tussen de gespiegelde] 
borders vormt een prachtige zichtas' 
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in ae wiiaebloemenwei. 

pensioen ging, vroeg hij ons of wij zijn 
tuin niet wilden kopen, want hij wilde 
deze niet aan mensen overlaten die niet 
van tuinieren houden." 

Natuurlijke poel 
,, Aan de vorm van de tuin is niks 
veranderd", vertelt Els als we in het 
eerste tuingedeelte staan., ,Maar in de 
loop van de j aren is het wel ónze tuin 
geworden, want we hebben veel aan 
de beplanting veranderd. Zo hebben 
we bijvoorbeeld Kniphofia eruit gegooid 
omdat we die niet mooi vinden." 
We staan bij de natuurlijke poel die ze 
in het eerste jaar lieten graven. Cees: 
,, Voorheen was dit een stukje weiland 
en een tuingedeelte met solitaire rozen 
maar die stonden veel te nat. Hier
onder zit namelijk blauwe klei." Door 
bloemrijk hooi rond de pas gegraven 
poel uit te strooien, kwamen er al ver
rassend snel allerlei wilde bloemen op. 
Zo zijn er behalve de brede orchis ook 
de bijenorchis en de breedbladige 

wespenorchis te vinden. In en rondom 
het water krioelde het al gauw van het 
dierenleven, af en toe is er zelfs een 
ijsvogeltje te zien. Hopelijk maakt deze 
mooie vogel een nest in de ijsvogel-
wand die Cees onlangs langs de oever 
heeft gemaakt. Regelmatig zit Cees, 
een echte vogelkenner, in de vogelkijk-
hut om de vogels die de poel aandoen, 
ongestoord te bekijken. 
Een bankje op een heuvel - gemaakt 
van grond die vrijkwam bij het graven 
van de poel - geeft prachtig zicht op de 
poel., ,Het is heerlijk om op dit bankje 
even te mijmeren." 

Rotonde met buxus 
In het meest gecultiveerde tuin
gedeelte liggen lange, gespiegelde 
borders aan weerszijden van een breed 
graspad. In de voorste borders - het 
dichtst bij het huis - zijn blauw en wit 
de hoofdkleuren, in de achterste 
borders geel en rood. In het midden 
hgt de 'rotonde' zoals Cees en Els dit 

70 BI ORM & PLANT I 



REPORTAGE ZINTUIGENTUIN 

Tips 

Lok meer dieren naar je tuin 
Maak een waterplek - zo lokje waterdieren als 
kikkers en libellen. Ook een plastic ton vol water 
volstaat; zorg wel dat die tot het grondniveau is in
gegraven zodat kikkers eruit kunnen. 

Zet een waterdrinkschaal neer - vogels komen 
dan drinken en badderen. 

Maak een voederplek - voeren mag en kan het hele 
jaar door en het levert veel terugkerende vogels op. 

Zorg voor een takkenstapel - deze vormt een 
schuil- en slaapplek voor egels en andere schuwe 
dieren of dieren op de vluch:. 

Plant bloemen die hommels, vlinders en bijen 
aantrekken zoals verbena en vlinderstruik. 

Gebruik geen gif - dit komt in de kringloop terecht 
en eist slachtoffers. 

Zorg voor schuilplekken zoals groenblijvende 
planten - die beschermen ook in de wintertegen 
slecht weer en vijanden. 

Maak een plek van zand waarin mussen kunnen 
'badderen' - op die manier verwijderen ze parasieten. 

Beperk de oppervlakte aan bestrating tot het 
hoogst noodzakelijke - dieren houden van natuur! 

Laat oude planten, takken en bladeren liggen -
de insecten die dit materiaal opeten zijn nuttig voor de 
kringloop. 

ronde punt met grote buxusbol en 
vrouwenmantel noemen. De rotonde 
ligt op de kruising van twee lange 
zichtassen. Een van de zichtassen loopt 
vanaf de poel dóór tot een prachtige 
vleugelnoot in het midden van de 
wildebloemenwei met zeldzame 
planten zoals kievitsbloemen - in het 
voorjaar - en de brede orchis. In een 
hoek van deze wei heeft een imker 
zijn bijenkasten staan. 
De bijna twee uur durende rond
leiding voert van het ene naar het 
andere tuingedeelte, elk met een heel 
andere sfeer. Langs een Buddlejalaantje 
met vlinderstruiken in allerlei kleuren, 
via twee planken over een slootje en 
een doorgang in een oude liguster
haag, komen we terecht in de 
ommuurde kweektuin, compleet met 
oude, authentieke poortjes uit 
Engeland. De Zintuigentuin ademt op 
veel plekken een Engelse sfeer, maar in 
deze kweektuin waan j e j e écht bij 
onze overzeese buren. 

Tijdens hun jaarlijkse vakantie in 
Engeland, Schotland of Ierland doen 
Cees en Els altijd volop inspiratie op 
voor hun eigen tuin. Zo plantte Cees 
wilde hyacinten - in Engeland bekend 
als bluebells - in een bosachtig tuin
gedeelte en knipte hij Lonicera nitida in 
de vorm van een grote cake waarin 
drie kunstig gesnoeide meidoorns de 
'kers op de taart' vormen.Voor hun 
kleinkinderen maakte hij een klimop
huisje, charmant overgroeid met 
kamperfoelie. En Els verraste hij door 
een oud stalletje voor shedandpony's 
- een overblijfsel uit de tijd dat dit tuin
gedeelte nog weiland was - in te 
richten als eenvoudig Mariakapelletje. 

Geheime Tuin 
En dan hebben we het nog niet gehad 
over de 'bosachtige biotopen' die doen 
denken aan een Engelse woodland 
garden, de ronde vijver, de grote 
gemengde border, de oude fruit
bomen die hun beste tijd hebben 

gehad maar die toch mogen blijven 
staan - 'ze zijn goed voor de dieren' -, 
het verlaagde gazon gemaaid in 
spiraalpatroon, de kweekkas en de 
mooi geplaatste kunstwerken die je 
hier en daar tegenkomt. Maar de klap 
op de vuurpijl is toch wel de Geheime 
Tuin. Je zou er zomaar aan voorbij 
kunnen lopen, want deze tuin Kgt 
verborgen binnen een cirkel van hoge 
Oostenrijkse dennen. 
Tot drie jaar geleden was deze bomen-
cirkel overgroeid door de ramblerroos 
'Kiftsgate' met zijn wel dertig meter 
lange ranken. Cees: ,,Alsjeinde 
GeheimeTuin omhoog keek, dan zag 
je geen lucht zoals nu want de cirkel in 
het midden was helemaal met 
'Kiftsgate' overdekt. Door de late vorst 
in maart drie jaar geleden - na een heel 
zachte winter - is deze roos boven
gronds helemaal ingevroren." Deze 
krachtig groeiende roos baant zich 
inmiddels weer een weg naar boven. 
Maar ook zonder deze roos - die in juni 
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een zoet geurende wolk roomwitte, 
enkele bloemen geeft - heeft de 
GeheimeTuin een mystieke sfeer. 
Wat er op deze plek te zien is houd ik 
natuurlijk geheim... 
Cees' liefde voor en verwondering 
over de natuur is tijdens onze rond
wandeling steeds weer merkbaar. 
Regelmatig wijst hij me op het 
vogelleven in de tuin. Hij laat me het 
nest van een winterkoninkje zien en 
een merelnest met vier ei tj es erin. Aan 
de hand van een oude, doorgezaagde 
boomstam laat hij zien hoe een 
spechtennest er van binnen uitziet, 
en hij vertelt over de kauwen die zich 
genesteld hebben in de uilenkast. 
In het bosachtige tuingedeelte zie ik 
takkenrillen voor de egels en een 
boomstam met vreemde gaten erin 
die door een grote bonte specht 
gebruikt worden als smidsen; deze 
vogel klemt walnoten in een gat in de 
stam om ze open te kunnen breken. 
In de GeheimeTuin huist waarschijn
lijk een bunzing, een vers gat in de 
grond wijst hier volgens Cees op. 

Head gardener 
Hoewel sommige gedeelten er heel 
natuurlijk uit zien, vraagt een tuin als 
deze het nodige onderhoud. Cees 
doet al het fysieke werk, Els bedenkt 

welke plant waar komt te staan. Cees: 
,,Hebben we tuinbezoekers dan zegt 
Els vaak' dat is de head gardener' als 
ik voorbij kom. Maar ik heb nooit het 
idee dat het op werken hjkt, ik doe 
veel dingen tussendoor." 
Rond de grote poel past Cees sinds 
een paar jaar natuurlijk beheer toe; 
enkele Kempische en Drentse beide-
schapen houden hier het grasland 
kort. Dit zijn eigen schapen die op 
een weilandj e achter de tuin staan. 
Want schapen houden en vooral hun 
border collie trainen in schapen 
drijven is een hobby van Els. Omdat 
het de bedoeling is de grond rondom 
de poel te verschralen, veegt Cees de 
poep die de schapen er achterlaten 
weg, anders zou deze de grond weer 
verrijken wat ten koste zou gaan van 
de wilde orchideeën, ratelaar en 
andere bijzondere planten die er 
groeien. En hoe natuurlijk de poel 
zelf ook oogt, zonder ingrijpen zou 
hij snel dichtgroeien. Elke drie weken 
gaat Cees het water in om de egelskop 
in toom te houden... 
Maar de meeste tijd vragen de 
gespiegelde borders. Hier is het vol
gens Cees 'hard werken', alleen al om 
het onkruid te bedwingen., ,Je moet 
met een tuin als deze wel daadkracht 
hebben. Neem alleen al het maaien 

van het weiland en daarna het harken 
en afvoeren, daar ben j e een paar dagen 
mee bezig. Maar toen we dit huis koch
ten hebben we tegen elkaar gezegd: 
'We gaan lüet ongelukkig worden 
door de tuin'." Met andere woorden, 
ze willen geen slaaf van hun tuin zijn. 
Relativeren en het tuinwerk van tijd tot 
tij d loslaten, dat hebben ze inmiddels 
wel geleerd. ,, Als je accepteert dat de 
tuin altijd imperfect is, dan is dat een 
geruststellende gedachte. De tuin heeft 
zijn eigen kracht, hij gaat zijn eigen 
richting." 

Zelf de tuin ervaren? 
De Zintuigentuin is dit seizoen nog open 
op de voigende zondagen: 8 en 22 juni, 
10 en 24 augustus en 28 september. 
Open van 13-17 uur. Entree: €3 (inclu
sief Icoffie of tfiee). Groepen l(unnen op 
andere data iangslcomen op afspraalt. 

Zintuigentuin 
Beulceniaan 17 
1701 DAHeerliugowaard 
Tei. (0031) (0)72-5712208 
www.7intuigentuin.nl 
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