
Een tuin als een

LUC
Het theater stond aan de basis van het ontwerp

an De Heerenhof in Maastricht. Jo Willems en
Jan van Opstal bouwden er groene decors die door

u 'tgesproken vormen en kleuren iedere tuinkamer een
onder karakter geven. Tussen de coulissen van strakke

hagen, leibomen en fruitbomen staan elk tuinseizoen
bovendien weer andere juweeltjes in de spotlights.

:Je gevel van de voormalige stadsboer-
derij bij tuin De Heerenhof is ingepakt
:::leic wilde wingerd. Duizenden blaadjes
= aile schakeringen rood zorgen voor
2fll haast gebrandschilderd effect. In-
':;';aD ummer doet stralend haar intrede
~er. aan de rand van Maastricht. In
.:.e ruin doet het zachte avondlicht er
:::ogeen schepje bovenop; najaarsbloei-
~ _ ","ordenprachtig uitgelicht en ver-
~eurend blad krijgt een extra glansje.
- ;cht uit en spots aan in een tuin ge-
~pireerd op het theater. Want the-
~-er is de gezamenlijke passie van de
p~enaars, dramadocent Jo Willems en
- oreograaf Jan van Opstal. "Wewis-
tel 25 jaar geleden nog niet veel van
~ieren", bekent Jan. "Het eerste

deel van de tuin is dan ook gemaakt
vanuit onze theaterachtergrond. Over
planten hebben we destijds nauwelijks
gepraat, meer over sfeertjes, overgangen
en contrasten. Van goedkope planten
hebben we decors gemaakt. Woekeraars
gebruikten we, als springbalsemienen
en gulden roede. Ookkregen we stekjes
van de buren. Het effect van de decors
was belangrijker dan het materiaal. Pas
later, toen onze belangstelling voor tui-
nieren groeide, hebben we het ontwerp
verfijnd met vaste planten."

Wc:ml:lelrlljkeblauwe bloemen

Vijfentwintig jaar geleden kregen Jan
en Jo een tuin van 15 meter breed en
125 meter diep in de schoot geworpen.



Links: De 'Nieuwe Tuin' kenmerkt zich door een strak lijnenspel. Midden: Jo Willems ontfermt zich over de kippen achterin de tuin. Rechts: Ronde vor-

men omarmen een border vol vlijtig liesje.

De lap grond lag, grotendeels braak,
achter het oude stadsboerderijtje dat
ze kochten. Jan neemt ons mee naar
de plek waar het destijds allemaal be-
gon; de eerste tuinkamer direct achter
de serre van de stadsboerderij. In het
hart staat een prachtige grote Paulow-
nia met trossen noten vol zaad. "Dit was
een van de eerste bomen die we heb-
ben aangeplant", vertelt Jan. "Met een
kraan is hij over het huis getild, samen
met drie platanen." Ieder voorjaar geeft
de boom wonderlijke blauwe bloemen.
Ze zijn net een fractie anders van kleur
dan de blauwe regen die langs het terras
wordt geleid. De bloemen zetten de toon
van de halfronde blauwpaarse border
die hiervandaan vertrekt. Een smal
graspad leidt langs grote boeketten
lila geranium, felblauwe salvia en ijzer-
hard. Bijzondere vaste planten staan
er ook, zoals de Clematis heracleifolia
met sierlijke omgekrulde bloemblaadjes.
Jan wijst op de lila schermen van de
Clerodendron bungei. "Die stond in een
tuin waarvoor we een nieuw ontwerp
hadden gemaakt. Wevonden het niet zo
erg dat hij eruit moest", zegt hij lachend.
Het tuinieren op eigen grond maakte
in de loop der jaren zoveellos in Jan en
Jo dat ze een opleiding tuinontwerpen

volgden.Naast hun eigenlijke werk run-
nen ze als De Groenontwerpers van de
Heerenhof nu al weer jaren hun eigen
tuinontwerpbureau.

Staande ovatie
Aan het einde van de blauwe border
staan planten in roodpaarse tinten. Een
pruikenboom wordt prachtig uitgelicht
door de laagstaande zon. Hij krijgt een
staande ovatie van de knalroze vuurpij-
len van de duizendknoop. Het slinger-
pad gaat over in een terras onder drie
platanen. De bomen bieden beschutting
aan schaduwminnende planten die hier
wortelen, waaronder verschillende soor-
ten varen, Epimedium en Helleborus.
Rondom de platanen staan halfronde
taxushagen, waardoor het platanenron-
deel doet denken aan een amfitheater.
Een rij van vijftaxuszuilen sluit de eer-
ste tuinkamer af. "Alsalles in de winter
alles kaal is, zie je ineens de structuur
heel goed. Dan genieten we van het vor-
menspel van taxus en buxus in de tuin."
Een tunnel van rozenbogen kondigt
een nieuwe tuinsfeer aan. Eeh enkele
cremekleurige roos verklapt al iets van
het kleurthema in deze tuin, evenals
het witte grind. Maar de verrassing
is groot als zich na de bocht een grote

vijver onthult. De oever staat vol grijs-
groen Darmera blad.
Voor de vijver staan in verschillende,
gespiegelde borders witte en gele bloei-
ers tussen planten met grijs blad. Gele
pompons van de roos Charles Austin
naast de bloemhoofdjesvan zonnekruid,
kaasjeskruid en zachte ezelsoren. Het
grijs linkt mooiaan dezilvergroene bon-
te vlier aan de overkant van de vijver.
De felroze framboosachtige vruchten
van een Cornus kousa zorgen voor een
fris kleurcontrast. Om dezelfde reden
staan hier ook IiIa kattenstaarten in
de border. "Ik houd er niet van dat zo'n
blauwe border ineens klaar is", zegt Jan.
"Vandaar dat een kleurthema altijd nog
een stukje doorloopt." In een hoek staat
een boom met opvallende bruine zaad-
doosjes. Het zijn de uitgebloeide zak-
doekjes van de zakdoekjesboom. Ook
die rariteit doet het goed hier op de
Limburgse lOssgrond. Aan de overkant
trekt een boommet bijzondere vruchten
de aandacht. De felblauwe bessen yen
de Clerodendrum zijn gehuld in puntige
rode blaadjes. "Dit wordt ookwel de pin-
dakaasboom genoemd", weet Jan. "Als
je de blaadjes over elkaar wrijft, ruikje
de geur van pindakaas."



n Opstal maakt een inspectieronde

1000 m2 grote tuin.

Gesmede harten
Aan de rand van de vijver staat een
bankje. Het is een van de favoriete plek-
ken van Jan. "Alskind zat ik altijd al in
de vijver te staren. Ik kan erg genieten
van het leven dat het water aantrekt.
Er zitten salamanders, padden en kik-
kers in het water en je ziet mooie libel-
les. Als ik zit, dan is het hier, liefst 's
ochtends in de zon."Het grindpad gaat
over in een paadje van dikkoppen.
De grijze stenen vormden vroeger de
eerste steenweg van Maastricht naar
Aken. Toen de weg opnieuw werd geas-
falteerd, mochten Jan en Jo ze gratis
ophalen. Het pad leidt naar het stilste
plekje van de tuin. Glooiendebuxusbol-
len omarmen een cirkel van leilindes.
In het middelpunt staat mansoor, om-
armd door vlijtige liesjes. Hier en daar
dringt het zonlicht door de bladeren.
Het projecteert goudgele hartjes op het
groen. Ze zijn afkomstig van de gesmede
harten aan een stalen pergola die de
bomen leidt. "Na aIle drukte is dit echt
een rustpunt. Even geen kleur, aIleen
maar groen. Behalve in het voorjaar,
want dan staat hier een grote collectie
botanische helleborus in bloei."
Wevolgen de dikkoppen door een poort
in een beukenheg naar een nieuw tuin-
decor. Hier plaatsten Jan en Jo vaste
planten in 'foute kleuren' Kriskras door
elkaar. "Enkele jaren geleden zag je een
duidelijke trend in tuinen en tijdschrif-
ten. Hardgeel kon echt niet in de tuin,
net als oranje, bruin en ook rood was
not done. Al die kleuren vindje hier te-
rug. Het felrood van brandende liefde,
oranje daglelies, donkerpaarse irissen
en zwart gras. Lekker theatraal."
Het ruikt hier heerlijk zoet naar rijpe
appels. In de volgende tuinkamer staat
een Goudrenet in vol ornaat. Een dikke
appelligt te gisten op de grond. Wespen
en o.okvlinders zijn op de lekkernij afge-
komen. In deze middeleeuwse klooster-
tuin giwen lage buxushagen structuur
aan borders met witbloeiende planten.
Veel rozen, zoals in het midden van

de tuin, waar 'Golden Wings' heerlijk
geurt. De bloemen reiken tot boven een
oud tuinornament op een sokkel. "In
oude kloostertuinen zag je in het hart
vaak een bron. Hier hebben we dat na-
gebootst met een mooi ornament."

Lekker ouderwets
De formele buxustuin loopt door in een
traditionele boomgaard. Vroeger was
hier een fruitweide en Jan en Jo plant-
ten enkele oude fruitrassen terug, als
kweepeer en appelaar Gronsvelder
Klumpke. "We noemen dit de kippen-
tuin", zegt Jan en hij wijst op een klein
houten schuurtje. Binnen zit een knaap
van een haan al op stok, samen met een
zwart-wit gestippeld krieltje. "Lekker
ouderwets, een weitje met fruit, kippen
en geraniums. We merken dat bezoe-
kers het soms een verademing vinden
na al die weelde. 'He he, dit is tenminste
gew66n leuk', zeggen ze dan." De kip-
pentuin grenst aan een tuinmuur met
in het midden een smeedijzeren hek.
Het ijzer piept in de scharnieren als het
hek opengaat en dan staan we ineens
in een echt openluchttheater. Van opge-
hoogde grasbedden en klinkers zijn tri-
bunes gemaakt. Onder een reusachtige
walnotenboom het openluchtpodium.
"Hier vinden regelmatig voorstellin-
gen plaats", zegt Jan. "Zo hebben we
Middernachtsdroom van Shakespeare
al eens opgevoerd met scenes die zich
overal in de tuin afspeelden."
Achter het podium bouwden Jan en
Jo een bijzonder huisje van bij elkaar
gesprokkelde oude bouwmaterialen.
Antieke deuren en ramen, gekke ste-
nen en fraaie o'rnamenten maakten er
een 'follie' van. Sinds drie jaar he eft
dit tuingrapje een bijzondere functie.
Tuinliefhebbers kunnen hier logeren
in een 'Bed & Garden'. 's Morgens wor-
den ze gewekt door de ochtendzon en
wandel en ze vanuit hun bed zo de tuin
in. Jan gaat ons voor naar een andere
verrassing. Via een doorgang in de witte
tuin wandelen we naar een compleet



andere tuinsfeer. Want parallel aan de
romantische slingertuin ligt nog een
strakke, moderne tuin van 1200 m2. Jo
legt net de laatste hand aan het snoeien
van een paar meter beukhaag in een
lange, smalle gang. "Dit is de overgang
van de oude naar de nieuwe tuin", legt
hij uit. "Deze gang is handig voor als we
snel van voor naar achter willen lopeno
Met de kruiwagen bijvoorbeeld."

Peackie en Cockie
Waar de oude tuin bol staat van de
hoekjes en verrassingen, wilden de he-
ren in de 'Nieuwe Tuin' vooral overzicht
en een heldere structuur. "Maar daar-
binnen zijn wewelweer gaan spelen met
vormen", zegt Jo. "Kijk maar eens goed
naar de lijnen. Ze lijken symmetrisch
maar schijn bedriegt. De buxuswolken
en taxuszuilen links en rechts Van de
waterbekkens zijn bewust anders gezet.
Het waterornament staat iets uit het
midden en de Gunnera vind je aIle en
links. Zulke grapjes zijn nodig, anders
heb je de tuin in een oogopslag door."De
strakke lijnen van het hagenspel achter-
in de tuin wordt geaccentueerd door een
stalen pergola. Maar ook ronde vormen
komen terug, onder meer in de fruitbo-
men in het gras. Ze verbinden de twee
tuinen niet aIleen met elkaar, maar ook
met de omgeving, legt Jo uit. "Hier in

de buurt staan ook prachtige oude hoog-
stamfruitbomen. In het voorjaar is het
hier een bloesemzee." De nieuwe tuin
heeft twee gracieuze vaste bewoners. De
witte pauwen Peackie en Cockie schrij-
den hier over de groene loper.Maar heer
en meester over de levende have is de
Zwitserse Sennen Heeron. De gladha-
rige reus voIgt de tuinbazen op de voet.
Vanaf de achtertuin leiden aIle zichtlij-

. nen naar de bijzondere, architectonische
woning van Jan en Jo. De villa vormt
een spannend contrast met het oude
stadsboerderijtje ernaast; strak, licht,
sober en transparant door de glazen
puien. The H-House, zo noemen de be-
woners het huis dat de Maastrichtse ar-
chitect Wiel Arets voor ze ontwierp. De
H verwijst niet aIleen naar de strakke
vorm, maar linkt ook aan de naam van
de tuin. "Meestal wordt een tuin aan-
gepast aan het huis. Maar in dit geval
was het andersom. De architect wist dat
de tuin voor ons heel belangrijk was, en
is daarmee aan de slag gegaan. Waar
je ook bent in huis; we hebben altijd en
overal contact met de tuin." Jan merkt
op hoe de passie voor tuinieren is ge-
groeid in 25 jaar tijd. "Toen we begon-
nen, hadden we er niet veel mee. Dat de
tuin net als het theater z6'n "Wezenlijk
onderdeel van OilS le,'en zou "Worden.
hadden"Wenooit kunnen denken.- a

&GARDEN
Logeren in de Bed & Garden kan van

1 mei Um 1 november. Lezers van

Buitenleven die een overnachting

boeken krijgen in oktober een gratis

rondleiding door de tuin.

De Heerenhof opent ieder jaar in juni

de tuinpoorten voor tuinliefhebbers.

Daar buiten is de tuin voor groepen op

afspraak geopend (minimaal10 per-

sonen).

In 2012 viert De Heerenhof zijn 25-jarig

jubileum en worden er speciale activi-

teiten georganiseerd, waaronder voor-

stellingen in het tuintheater.

Kijk voor meer informatie over de

Heerenhof en de Groenontwerpers

op www.heerenhof.nl

De Heerenhof

Veldstraat 12a

Maastricht
el.

http://www.heerenhof.nl

