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Door de grote raampartijen 
heb je in huis het gevoel 
alsof je midden in de tuin zit.
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anshoge heggen om de tuin, afscherming van de 
buitenwereld - dat wilden ze dus juist niet. Jopie Koens 
en haar man Ton Altena beschouwen de omgeving 
namelijk als een belangrijk verlengstuk van hun tuin. 

Jopie: “Hier in Heinkenszand zitten we te midden van prachtig 
historisch natuurlandschap. Vanuit onze tuin kijken wij richting ‘De 
Doolman’, een eeuwenoude plas met daaromheen knotwilgen, en 
een ouderwets heggengebied: weilandjes gescheiden door meidoorn-
heggen. Dit landschap is al zó mooi, dat wij onze tuin als kers op de 
taart beschouwen. “ 

Herhaling
Ton, van beroep architect, zorgde voor de structuur en de strakke 
zichtlijnen van de tuin, die 1.250 m2 groot is. Bij het ontwerp heeft hij 
het raster van het landschap herhaald in de indeling van de borders 
en paden, om zo tuin en landschap nog meer één te laten zijn. 
Plantenvrouw Jopie is verantwoordelijk voor de ruim vierhonderd 
soorten planten in de tuin. De borders zijn overvloedig gevuld met 
vaste planten en bolgewassen, en met eenjarigen, die ze elk jaar met 
zorg opkweekt in de kas. 

Fuchsiafanaat
Jopie kent deze plek als geen ander: ze groeide er op met haar 
ouders, die er een boerenwoning hadden. “Mijn vader was een 
fuchsiafanaat”, vertelt Jopie. “Hij had meer dan vierhonderd 
variëteiten. Al die verschillende rokjes en klokjes: ik kon het 

Enkele heggen bieden beschutting tegen de wind.

Een tuin die niet 
naar binnen, maar 
naar buiten is 
gericht. In de 
Zeeuwse tuin van 
Jopie en Ton speelt 
het omringende 
landschap de 
hoofdrol. 
Tekst Edwin Oden  Beeld Sietske de Vries
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Door de lage beplanting 
zijn de tulpen goed te zien.

verschil vaak niet zien. Hij wel, hij was er gek van. Elk najaar groef 
hij alles uit om het spul binnen vorstvrij te laten overwinteren.” 
Glimlacht: “Van hem heb ik het tuiniervirus gekregen.”

Losgebikt
Toen haar vader ziek werd en moest verhuizen, kochten Jopie en 
Ton de oude woning. Jopie: “We hadden verderop al een fijn huis 
met redelijk grote tuin, maar het uitzicht op deze plek is zo uniek 
dat wij hier graag een huis en tuin wilden.” Ton ontwierp hun 
bijzondere huis met houten dak en veel glas. In de gemetselde 
muren zitten nog duizenden eeuwenoude bakstenen verwerkt, die 
Jopie en Ton één voor één voorzichtig losbikten tijdens de sloop 
van de oude woning. “Zo hebben we een stukje van de geschiedenis 
laten voortleven in ons nieuwe huis.” 

Stoofperen
De traditionele tuin van Jopies vader - een gazon omzoomd door 
borders met vooral veel fuchsia’s, begonia’s en dahlia’s - werd 
rigoureus leeggehaald. Maar ze behielden wel de oude stoofperen-
boom die hij zelf entte, en waar nog elke herfst twee soorten stoof-
peren aan komen. “Die boom verbindt me met mijn vader, die 
inmiddels is overleden”, zegt Jopie. “Zo is hij toch nog altijd een 
beetje bij me.”

Puzzelen
Om op zoveel mogelijk plekken in de tuin zo goed mogelijk zicht 
te houden op de omgeving, konden er geen traditionele borders 
worden aangelegd waarin de beplanting van laag naar hoog loopt. 
Jopie: “Vele avonden heb ik zitten puzzelen en schetsen, met 
ontwerp- en plantenboeken bij de hand. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor planten van wisselende hoogte, zodat je op een 

aantal plekken door de beplanting heen kunt kijken. Ook door 
siergrassen als Molinia en Miscanthus blijft de border transparant.” 

Rust
Om de samenhang binnen de borders te houden, zijn grote plant-
groepen gemaakt die zich diagonaal naar achteren herhalen. Die 
herhaling zorgt voor de nodige rust in de tuin. De rust wordt ook 
bewaard door te tuinieren op kleur. Zo heeft Jopie onder andere een 
‘hot border’ die rood-geel-oranje bloeit, een wit-gele border en 
paars-blauwe borders. 

Knal
Als plantenliefhebber neemt Jopie bij elke kweker die ze bezoekt wel 
wat mee. “Ik kan het gewoon niet laten. Als ik een mooie plant 
tegenkom, móét ik die hebben. Maar door die basisstructuur van 
herhalende plantgroepen, kun je er van alles tussen zetten, zolang het 
maar in hetzelfde kleurschema blijft. Al zet ik er af en toe gerust iets 
‘knals’ tussen, dat geeft net dat vleugje spanning dat de tuin naar een 
hoger niveau tilt. Niks heerlijkers dan een knalroze dahlia in de 
bordeauxrood-paarse border te zetten. Dat haalt het helemaal op.”

Structuur  
De tuin van Jopie en Ton is vrijwel het hele jaar door interessant, 
omdat Jopie bij de beplantingskeuze let op opeenvolgende groei en 
bloei. De groepen siergrassen helpen de tuin boeiend te houden: ze 
geven het grootste deel van het jaar structuur, ook in de winter. Jopie: 
“In onze vorige tuin hadden we veel buxushaagjes die de structuur 
vormden, maar ik was ze beu, ook omdat ze zoveel snoeiwerk geven. 
Siergrassen zijn een goed alternatief als structuurplant. Het enige wat 
je hoeft te doen, is ze in maart afsnijden, meer omkijken heb je er 
niet naar.” u
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WE GAAN VAAK NAAR OPEN 
TUINEN EN KEUKENHOF, ZO 

KOMEN WE OP IDEEËN VOOR 
MOOIE KLEURCOMBINATIES
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JOPIES TULPENTIPS
• “Plant elk najaar nieuwe tulpenbollen bij, 
want veel tulpen verdwijnen na één seizoen 
- de meest bijzondere, fraaie soorten 
meestal als eerste, helaas.”

• “Er bestaan best veel tulpensoorten die 
zich vermeerderen. Dat komt denk ik deels 
ook door de kleigrond waar wij op tuinieren, 
daar doen tulpen het goed op. Het staat 
alleen wel minder mooi in de tuin als er 
bosjes van dezelfde tulpen verschijnen, dus 
die dun ik drastisch uit.”

• “Sterke, mooie tulpen die goed 
terugkomen, zijn: ‘Ballerina’, ‘Recreado’, 
‘Orange Emperor’, ‘Purple Prince’, ‘Black 
Parrot’, ‘Don Quichot’, ‘Louvre’ en ‘Maja’.”

• “Houd de kleurechtheid van tulpen in de 
gaten: soms blijkt een tulp die je bijvoorbeeld 
kocht als roze, een rode te zijn. Om tulpen 
die niet in het kleurschema van de border 
passen, bind ik een strikje, zodat ik ze aan 
het einde van het seizoen kan herkennen om 
ze te verwijderen.” 

• “Koop de bollenpoter met steel uit de 
webshop van Groei & Bloei: het planten gaat 
dan zoveel makkelijker, en hij is niet duur.” 
(bollenpoter met opstapjes, www.tuinen-
shop.nl)

• “We gaan vaak naar open tuinen en 
Keukenhof, zo komen we op ideeën voor 
mooie kleurcombinaties.”

• “Plant niet te veel donkere kleuren bij 
elkaar, die vallen weg. Kies eerder voor roze 
en lila, die kleuren zie je veel beter.”

• “Helaas hebben wij net als veel andere 
tuiniers last van muizen die onze 
tulpenbollen opeten. Aanvankelijk vouwden 
we mandjes van kippengaas, stopten daar 
een bol in, en vervolgens groeven we dat in. 
Maar de muizen konden er toch in komen, 
althans voor de lekkerste tulpen namen ze 
de moeite. Nu gaan we iets anders proberen: 
P9-potjes met daarin de bol met potgrond, 
en onderin een laagje grind voor drainage, 
zodat de bol niet te nat wordt. Het schijnt 
dat muizen horizontaal onder de grond door 
kruipen, waardoor ze de bol niet tegenkomen 
als die in een potje zit. Ik ben benieuwd of 
het zal werken.”

• “Plant tulpen met verschillende bloeitijd 
in laagjes in grote potten, dan kun je langer 
van zo’n pot tulpen genieten.”

Werk
Ook verder is de tuin niet zo onderhoudsintensief: de planten staan 
dicht op elkaar waardoor er weinig onkruid groeit. Dat moet ook wel, 
want hoewel Jopie en Ton graag in de tuin werken, hebben ze 
fulltime banen. Toch kan Jopie het niet laten elk najaar weer honder-
den voorjaarsbollen te bestellen. Dan ziet ze al die dozen tulpen in de 
gang staan en verzucht ze: “Oh nee, moeten die állemaal nog, één 
voor één, de grond in?” Maar zij en Ton houden het leuk door van 
november tot de kerst steeds af en toe een middagje tulpen te 
planten. Ton prikt de gaten, Jopie doet de bollen erin. Jopie: “Mis-
schien is het veel werk, maar als ik denk aan het plezier dat we er in 
het voorjaar van hebben, doe ik het meer dan graag.”

Open mond
De meeste bezoekers moeten even wennen aan het open karakter van 
de tuin, en de lage beplanting. Jopie: “In eerste instantie, vanaf de weg 
gezien, vinden ze de tuin nogal klein lijken. Maar dat komt omdat ze 
in de veronderstelling verkeren dat ze de gehele tuin al vanaf de straat 
kunnen zien. Als ze vervolgens bij ons in huis komen, valt hun mond 
open van verbazing: door alle ramen voelt het binnen alsof je door de 
tuin omarmd wordt. Ik zeg wel eens: het maakt niet uit of wij binnen 
of buiten zijn, wij zitten het hele jaar door midden in onze tuin.” u
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‘AL DIE BOLLEN 
PLANTEN IS VEEL 
WERK, MAAR IK 
DOE HET MEER 
DAN GRAAG’

Elke tulpenborder heeft 
een eigen kleurthema.

Ton Altena en Jopie Koens.

In deze tuin geen grasveld, 
maar moderne groene 
buxusblokken voor de rust.
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Je beste tip 
voor andere tuiniers?

“Selecteer je planten niet alleen op vorm 
en kleur, maar vooral ook op bloeitijd. Dan 

heb je namelijk het hele jaar plezier van 
je tuin. De meeste tuinen zijn in juni wel 

mooi, maar vaak zie je dat er in augustus 
al niks meer bloeit. Kies daarom bewust je 
planten, maak van tevoren een overzicht, 

dat helpt je om langer mooie dingen te 
laten gebeuren in je tuin.”

Je favoriete 
tuingereedschap?
“De spade van mijn vader. Een 
heerlijk klein spaatje. In de loop 
der jaren is hij door het vele 
gebruik zo gesleten, dat hij extra 
licht is geworden. Ik ga nooit de 
tuin in zonder. En hij verbindt me 
met mijn vader, van wie ik mijn 
liefde voor tuinieren heb.” ]

Je favoriete kwekerij?
“Dat zijn er twee in 

Zeeuws-Vlaanderen. 
‘In Goede Aarde’ (www.

kwekerij-ingoedeaarde.nl) is 
een betrouwbaar adres waar 

je superverzorgde planten koopt. 
Ze hebben er vooral de bekende 

basis-borderplanten. Ferdinandushof 
(www.ferdinandushof-shop.nl) heeft hele 

bijzondere tuinplanten, zoals allerlei 
Helleborus-soorten en Pennisetum 

macrourum (lampenpoetsersgras), een 
variëteit die ik nooit eerder had gezien.”

Je grootste misser in de tuin?
“O, dat zijn er meerdere! De ergste was een 
oude taxushaag, die werd verwijderd van een 
openbaar pleintje. Wij mochten hem voor 
een zacht prijsje overnemen. Het hele grapje 

heeft ons veel tijd en geld gekost, en 
uiteindelijk niks opgeleverd. Eerst 

dachten we nog: geweldig, snel een 
volwassen taxushaag. Maar toen 
we de taxussen kregen, bleken ze 
kale wortels te hebben, zonder 
kluit. We hebben ze nog drastisch 
teruggesnoeid en veel water 

gegeven om dat gebrek aan fijne 
wortels op te vangen, maar de een na 

de ander legde het loodje. Het was vreselijk 
om aan te zien. Onze les: koop gewoon kleine 
plantjes, dan heb je veel sneller een mooie haag.”

VIER 
TUINVRAGEN 

AAN JOPIE 
KOENS
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ZELF KIJKEN
De Doolman, Oudekamerseweg 22, 

4451 NC Heinkenszand, tel. 0113-785119; 
www.doolman.nl. Geopend in juni, juli en augustus. 

Op 20 april is de tuin geopend in het kader van de Zeeuwse 
bloembollenroute. Meer info: www.romantischerozentuin.nl.
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1 kas
2 groentetuin
3 kruidentuin
4 bloemenborder
5 voortuin
6 achtertuin
7 hot border
8 buxusblokken
9 roomwitte border
10 buxuswolken
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