




Aan de rand van Maastricht ligt een

tuin als een theaterstuk: vol

spanningsopbouw, contrasten en

verrassende wendingen. Wonderlijk is

dat niet, want groenontwerpers 10

Willems en Ian van Opstal komen

beiden uit het theatervak. In De



_ - _ op de stadsgrens van Maastricht,
~ - l landschap begint te golven in de

-:; \'an het Limburgse heuvelland,
yoormalige boerderij uit het begin

. ~"orige eeuw. Achter het boerenhuis
- ~ ooit groente en fruit geteeld en
- ri. pen hun graantje mee. Nu ligt

Heerenhof. Een tuin kun je het
_. niet noemen. De Heerenhof is

.xn groene oase vol verrassingen,
20nderd meter diep, waarin een

-- ::.xl \'erschillende tuinen harmonieus
- _t22f wardt geregen,

[l.....'-'Jl\ E~ RODE SPRUITJES
",mter het huis bevindt zich de ten'as-

~~: een pel \'an bmlls, waterpartijen
- =-~~n. In potten en kuipen groeien

.;: i:!et \Toege \'oo~aar rulpen, later
~_ .~~ oor Ho ta' . Het terras wordt

_~ ~uwd door Paulo\\'nia en omlijst
.:. -;: 'uwer gen. Half apm is het een
"'_ - \" - Jd :lI. ze bei 'e bloeien, .-\chter~ . - -= .-,:;,::,:'.= n en rozenbogen

""'r..... __ ,,- "- e Groene

Kamer, een ronde tuin omgeven door een
dubbele ring van lindebomen en buxusbollen.
De voormalige bunlstuin is onlangs
vervangen door een oogverblindende zilver-
witte ruin vol grassoorren, waar in het
najaar smalle pluimen wuiven in de wind. In
de nutstuin pronken fi'aaie hoogstalmners.
Op een nieuw stuk grond, een paar jaar
geleden gekocht van de buurman, is een
strakke, formele ruin verschenen, gemspi-
reerd op het Toscaanse landschap, Groene
hagen bedwingen een explosie van fel
gekIeurde dahlia's en groenten als sla,
boerenkool en rode spruitjes.
Tot slot is er nog de Spiegeltuin. Die heet
zo omdat links en rechts dezeJfde beplanting
is aangebracht, evenals voor en achter,
SpiegeJen is het doel, maar de natuur laat
zich niet dwingen, verrelt Jo Willems, een
van de ontwerpers van De Heerenhof. "Dat
is eigen aan tuinieren, Het is een krachten-
spel tussen jezelf en de natuur, De ene plek
krijgt iets meer zon dan de andere, zodat je
moeite moet doen om een bepaalde plant
terug in de jui te hoek te krijgen, Soms lulet

dat, somsniet. Dat maakt het leuk. Tuinieren
is Spielerei, Ik maak geen tuin, ik begeJeid
hem, Ik volg hoe hij spontaan verandert en
probeer hem zonodig weer in balans te
krijgen,"

GEEN BONTE LAPPENDEKEN
Zo'n twintig jaar geleden kwamen Jo
Willems en Jan van Opstal hier wonen, Ze
zaten beiden in het theatervak, maar al
gauw varmde zich een tweede gedeelde
passie: tuinieren, Een bevriende tuinarchitect
was bereid zich te buigen over de lap grond
achter de oude boerderij, die op dat
moment niet meer dan een weiland was,
"Op een A-viertje schetste hij een grof
ontwerp voor een kwarr van de tuin, Dat
was pum de ruimtelijke indeling: daar een
haag, daar een boom, daar loopt het pad,
Achteraf zijn we nog steeds blijmet die eerste
tekening, Het was de kapstok waaraan we
de hele tuin hebben opgehangen, Met deze
Ieidraad kon de tuin geen bonte lappen-
deken van ideetjes meer worden, zoals je
vaak zief. Het heefi: ons geleerd hoe het ~

Rechtsboven: Subtiel

f1uisterend

waterelement bij het

huisterras,

Linksboven: Meditatief

zitje in het groen.

Midden:

Architectonische

bladplanten (Darmera

peltata) omzomen de

natuurlijke vijvers.

Onderaan links: De
twee Heeren met hun

hof·hond Boyke.

Onderaan, tweede van

links: Langbloeiende

muurbloem Erysimum

'Bowles' Mauve'.



Links: Het unieke

sprankelende blauw

van de Clematis

'Fujimusume'.

Midden: De nieuw

ingeplante zilver-grijze

tuin met

zachtglooiende

buxusvormen.

Rechtsboven: De

drieentwintig jaar

oude heerenpauw

stapt rond in de

kippenweide.

Rechtsonder: Het

Iindenprieel is een oase

van rust en intimiteit.

moet: eerst de grove contouren uitzetten,
daarna inzoomen."
De tuin groeide en bloeide. Na vedoop
van tijd stelden Jo en Jan de tuin open
voor bezoekers. Eerst in k1eine kring,
later grootschaliger tijdens Open Tuin-
dagen. Ze werden steeds fanatieker en
volgden scholing. Inmiddels zijn ze
werkzaam alsprofessionele tuinontwerpers
en hebben ze een bureau aan Imis. "Het
is op een heel prertige marlier uir de hand
gelopen. Het aardige is dat in onze visie
op tuinen onze thearerachtergrond is
terug te vinden. We zoeken naar contrast,
ritme en spanningsopbouw. Zo is onze
tuin vlak bij het huis stemmig en ingeto-
gen, met veel groen en pastelkleuren.
Dar geeft een rustig beeld als je vanuit
het hllis naar buiren kijkt. Verderop
wordt de ruin uitbundiger. Juist op plaat-
sen waar je af en toe voorbij loopt, is het
mooi om met vum te schieten. Momenten
creeren waarop je even met je ogen knip-
pert: daar houden we van. Net als in het
theater."

TurN & THEATER
De ideeen komen vanzelf, dat is een
tweede natuur geworden, zegt Jo.
"Inspiratie doen we overal op. De srad
Barcelona heeft bijvoorbeeld prachtige
parken en pleinen. Die sfeer en uitsrraling
kun je vertalen naar een tuin. Maar vaak
werkt het veel indirecter. Dan word ik
geraakt door het landschap tegen de
Spaanse Pyreneeen aan, door een schilderij
in een museum, of door een raartje bij de
bakker dar me aan een border doer denken.
Laatst zag ik bepaalde tinten bruin en
blauw samen in een k1edingstuk. Schitte-
rend! Dan neem ik me voor die k1euren
nog eens in een tuinontwerp te verwer-
ken." Die spontane ideeensrroom is een
geschenk, maar het blijft zaak om vanuit
een verbindend concept te werken, bena-
drukt hij. Dat kan een bepaalde functie
zijn, de omgeving, of de geschiedenis van
een tuin. "In De Heerenhof zijn elementen
verwerkt die Ilier van oudsher thuis- I
horen. Hoogstambomen, een druif, de
levendigheid van een paar kippen en een ~ _

Het is verleidelijk om meteen de schop in

de grond te zetten. maar bedwing bij de

aanleg van een tuin toch de eerste spontane

impulsen. adviseert 10Willems. "Als bewoner

zit je zo dicht op je tuin dat het je zicht

beperkt. Het is niet altijd noodzakelijk om

een compleet tuinontwerp te laten maken.

maar het is wel raadzaam om te starten van-

uit een deskundig gemaakte struduurteke-

ning. Die geeft houvast. Daarna komt de

inrichting. Kies je voor veel groenblijvers of

juist vOOr dynamische borders? Gebruik je

material en als blauwsteen of beton) Ga in

deze fase gerus( af op je gevoel. Maar nlet

alles is mogelijk als de ruimte beperkt is, en

dat is in de meeste Nederlandse tuinen het

geval. Durf sober te zijn. Minder is meer."



In sOllll11ige weekenden waarin De Heerenhof in juni is

geopend, kunt u ook tuinen in de buurt bezoeken (bel voor

de openingstijden of kijk op de website):

• Huys de Dohlll van Ineke Greve. De Dool11 50,

Heerlen, telefoon 045 5710470. www.inekegreve.nl

• Kasteel Wijlre van 10 en Marlies Eyk, Kasteel Wijlreweg I.

Wijlre. telefoon 043 450152. www.hedgehouse.nl

FAVORIETE TUINEN VAN DE MAKERS

VAN DE HEERENHOF

• Hadspen House Garden Castle Cal}', Somerset BA77NG,

Engeland, website: www.hadspengarden.freeserve.co.uk

• Huys de Dohm van Ineke Greve, De Doom 50,

Heerlen, telefoon 0455710470.

Website: www.inekegreve.nl

http://www.inekegreve.nl
http://www.hedgehouse.nl
http://www.hadspengarden.freeserve.co.uk
http://www.inekegreve.nl


Rechts: Het sfeervolle
tuintheater, dat ook te

huur is als B&B 'voor
iedereen die wil onto
waken in deze lusthof'.

haan: het klopt met deze boerenomgeving.
In onze nieuwe formele 'Drie Witte Heeren' -
tuin lop en nu drie witte pauwen. Levende
have geeft een extra dimensie aan het
statische karakter van de win. Het werkt net
zoals in een theater: het decor kan mooi
zijn, maar er moet wel iets gebeuren." Het
is dan ook geen toeval dat de twee onlwer-
pers achter in de tuin een Groentheater
hebben aangelegd in de vorm van een halve
cirkel, compleet met podium. "Op die

plaats is ooit het stuk 'Midsummernights-
dream' van Shakespeare opgevoerd. Heel
toepasselijk midden in de zomer, rond
middernacht. De atmosfeer was sereen en
onvergetelijk. We hopen dat we in de toe-
komst opnieuw theateruitvoeringen kunnen
brengen in De Heerenhof. Tuin en theater
gaan prachtig samen." •

TEKST STEPHANIE JANSEN.

FOTOGRAFIE: ETIA VAN DERAA.

De Heerenhof is toegankelijk derde zondag in maart (Helleborusdag met beperkte verkoop

van pianten, 10.00-17.00 uur), aile weekenden in juni (10.00-17.00 uur), aile dinsdagavonden

in juni (17.30-22.00 uur), laatste weekend van juni (Kunst in de tuin, vom informatie zie

website) en op afspraak vom groepen in mei en juni. Informatie: 043 4084800.

E-mail: heerenhof@heerenhof.nI.Website:\wlW.heerenhof.nl




