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Op een kale lap grond zette Alie Stoffers 

in 1995 met stokjes, touwtjes en 

gordijnen verschillende tuinkamers uit. 

Na jaren van hard werken is de tuin nu 

klaar. Een pláátje!

EngElsE bordErTuin 
       op hET groningsE    plaTTEland

De veranda van het tuinhuis past helemaal 

in de sfeer van de tuin. 

 Een ton, met waterlelie 

Nymphaea ‘Pygmaea Helvola’ en 

verschillende zuurstofplanten, 

doet dienst als minivijver.

 Papaver somniferum ‘Black 

peony’

KIJKTUIN
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De tuin van Alie Stoffers en Jan Hessels 
is een landelijke leeftuin met een 
boomgaardje, een bloemenweide, een 
moestuin en weelderige bloemenborders, 
die als boeketjes oprijzen uit een structuur 
van strakke hagen. Ongelooflijk dat 
er ooit helemaal niets was. Alie: “We 
hebben alles om laten ploegen en toen 
ben ik over die zwarte grond gaan lopen 
met bamboestokken en touwtjes. Als ik 
dacht ‘hier komt een haag’, dan hing ik 
daar een gordijn tussen twee stokken. Het 
eerste jaar hebben we het terras bij het 
huis gelegd en heb ik de eerste tuinkamer 
gemaakt, de donkerroze border en de 
kruidentuin. Daarna is er elk jaar een 
tuinkamer bij gekomen. Ik heb alle fouten 
gemaakt die je maakt als je geen kennis 
en ervaring hebt. Alle borders zijn er dan 
ook wel drie keer helemaal uit geweest. 
Maar de hoofdindeling met hagen, paden 
en terrassen, daar heb ik niks meer aan 

hoeven te veranderen. Die eerste stappen 
met mijn stokjes en touwtjes waren 
helemaal goed.” 

altijd bezig
Met de verschillende tuinkamers in steeds 
andere kleuren en de vele verrassende 
doorkijkjes is de tuin ook een echte 
wandeltuin. Alles ziet er fantastisch 
uit. Hoe doen ze dat? Alie werkt vier 
dagen per week als relatiebeheerder 
bij een Amerikaanse makelaar in 
assurantiën en heeft daarnaast haar eigen 
borderontwerpbureau, De Tuinerie. 
En Jan heeft een fulltime baan als 
installatiemonteur op een scheepswerf. 
Alie: “Ja, het is veel werk. Ik zit zelden in 
de tuin, ben eigenlijk altijd bezig. Als ik 
een open tuindag heb, werk ik de avonden 
daarvoor soms tot tien uur buiten. En dan 
stuif ik vlak voordat de eerste bezoekers 
komen naar binnen om te douchen en me 

   1. Voortuin in geel-
blauw

   2. Berk Betula 
pendula

   3. Huis
   4. Keukenraam (is 

basis van de 
zicht-as)

   5. Oprit
   6. Klimop tegen 

betongaas
   7. Poort
   8. Hortensia’s
   9. Voordeur
10. Garage
11. Terras
12. Gemetselde 

tuinmuur, 26 m 
lang

13. Muurfontein
14. Donkerroze 

border
15. Kruidentuin
16. Roze-paarse 

border met 

prieel
17. Vlammende 

border
18. Beukenhaag
19. Verkooppleintje 
20. Moestuin
21. Tuinschuur
22. Compost
23. Kippenhok
24. Vogelbosje
25. Schaduwlaantje
26. Gazon
27. Ligusterhaag
28. Witte border
29. Vijver
30. Wilg en klimop-

bed
31. Pastelborder
32. Veranda
33. Tuinhuis
34. Kweekpleintje 
35. Kas
36. Bloemenwei en 

fruitbomen

De veranda van het tuinhuis 
is weelderig begroeid met 
de prachtige ramblerroos 
‘Bobby James’. Als de roos 
bloeit, ruikt de hele veranda 
heerlijk.
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Het totale perceel meet 65 x17,5 m

‘Het maakt 
mij blij als 
tuinbezoek 

tot tranen toe 
geroerd is’

1. De prieelborder in roze-paars met 

onder andere Dahlia ‘Fascination’, 

roos Rosa ‘Elizabeth’ en kattenkruid 

Nepeta ‘Sibrica’. De roos ‘May 

Queen’ achteraan staat in een 

obelisk en is eind mei een enorme, 

bloeiende roze wolk. De haag van 

krentenboompjes bloeit in april en 

ziet er dan uit als een rand van kant. 

Daarna is het een mooie groene 

buffer. 

2. Trosroos Rosa ‘Bonica’.

3. Het pad langs de groentetuin. 

Links daarvan een prachtige stok-

roos die Alie opgekweekt heeft van 

meegenomen zaad uit Chipping 

Campden in Engeland. De naam 

weet ze helaas niet.
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Vooraan met de gele bloemen puntwederik 

Lysimachia punctata, daarachter gele kamille 

Anthemis hybrida ‘E.C.Buxton’.

als dame aan te kleden. Het resultaat, het 
perfecte plaatje, daar doe ik het voor. Het 
maakt mij blij als tuinbezoek tot tranen toe 
geroerd is.”

behoefte vervuld
Voordat Alie en Jan zich hier vestigden, 
woonden ze op een flat in de stad. Alie: 
“Daar miste ik steeds meer groen in mijn 
leven. Maar toen we dit huis met zo’n lap 
grond gekocht hadden, sloeg de twijfel toe. 
Ik zei tegen Jan: ‘En als ik tuinieren nou 
helemaal niet leuk blijk te vinden?’ ‘Wat 
dan nog’, was zijn droge commentaar. 
‘Dan maken we een grasveld en zetten er 
een geit op.’ Maar het heeft allemaal goed 
uitgepakt. Werken in de grond past bij mij. 
Een basisbehoefte is vervuld.”
Aan het vele tuinwerk heeft Alie trouwens 

geen hekel. “De hele cyclus die je in een 
seizoen doorloopt vind ik mooi. Maar ik 
doe het onderhoud niet alleen, hoor: mijn 
ouders komen elke vrijdag helpen. En 
Jan werkt ook heel veel in de tuin. Al het 
snoeiwerk neemt hij voor zijn rekening, 
en hij maakt alles wat ik graag wil 
hebben: de Engelse kas op een muurtje, 
de rozenobelisken, de ornamentjes 
op het tuinhuis… Weet je wat ook zo 
grappig is? Nu ik erkenning krijg, in de 
zin van borderopdrachten en enthousiast 
tuinbezoek, vindt hij tuinieren ook leuker. 
Eerst was het toch meer van ‘die Alie 
met haar hobby altijd’. Nu is het zo dat 
bezoekers iets mogen verwachten als ze 
komen, en dat we ons daar allebei bewust 
van zijn. Als morgen het tuinbezoek voor 
de poort staat, moet alles klaar zijn.”

Het ronde Buxusperk ligt 

midden in de zicht-as die 

loopt vanaf het keuken-

raam tot helemaal achter 

in de tuin. In het perk staat 

edelruit Artemisia ‘Powis 

Castle’ met grijs blad en 

- ertussen - witte Cosmea, 

een eenjarige die Alie zelf 

zaait in maart. 

aliE’s bordEr-Tips…
* Spreid de bloeiperiode in een border 
niet té ver. Ongeveer 80 procent van 
de planten in de border moet bloeien 
in een periode van een week of vijf. 
Dit is de enige manier om een border 
te maken met een ‘wauw’-effect: een 
overdadig bloeiend geheel dat echt je 
hart sneller doet slaan.

* Natuurlijk moet er in een tuin 
altijd wat te beleven zijn. Maar 
kies dan liever voor bijvoorbeeld 
een echte voorjaarshoek, een 
hoogzomerborder en een deel met 
mooie nazomerbloeiers en grassen. 

* Probeer een border op te bouwen 
uit steuners en leuners. Als een iets 
slappere plant tussen stevige buren 
staat, kan hij geen kant op. Geef 
planten op tijd steun. 

* Probeer een border zo op te bouwen, 
dat stelen van planten niet te zien zijn. 

* Volg de ontwikkelingen in ‘nieuwe’ 
planten. Een blauwe ooievaarsbek als 
Geranium ‘Johnson’s Blue’ kun je nu 
vervangen door bijvoorbeeld Geranium 
‘Jolly Bee’, een nieuwe variëteit die 
maanden achtereen bloeit.

* Laat planten de sfeer bepalen, niet 
decoraties of andere ‘hardware’. Zelfs 
bestrating moet opgaan in de tuin.

oppervlakte 1200 m² 
omschrijving Engelse bordertuin 
met door hagen afgebakende 
tuinkamers en borders op kleur. De 
zicht-as, met aan weerszijden de 
tuinkamers, loopt vanaf het keuken-
raam helemaal naar achteren. 
ontwerp Bewoonster Alie Stoffers 
Kenmerk De combinatie van strakke 
hagen met losse beplanting
provincie Groningen
grondsoort Arme zandgrond die 
elk voorjaar verbeterd wordt met 
compost, champignonmest en 
koemestkorrels 
ligging Oost-west. Door de diepte 
gaat de zon de hele tuin rond.
aangelegd Vanaf 1995

… En haar planTEn 
Top 5 (sTErKE planTEn 
op zandgrond!)
1. Kattenkruid Nepeta sibirica. Bloeit 
erg lang, is mooi en sterk en geeft een 
losse sfeer. 
2. hortensia, met name ‘Limelight’ 
en de paniculata-soorten. Door snoei 
goed klein te houden.
3. Ezelsoor Stachys byzantina ‘Silver 
carpet’. Schitterend als randplant. De 
plant bloeit niet en vormt daardoor 
een dichte zode.
4. ramblerrozen. Echt een feest in de 
tuin. Bloeien eenmalig, maar hoe! En 
ook sterk op zandgrond.
5. Edelruit Artemisia ‘Powis castle’ of 
alsem Artemisia schmidtiana ‘Nana’. 
Deze planten heb je voor het prachtige 
ingesneden grijze blad en de stevige 
structuur. Combineren overal mooi bij. 
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niET doEn!
• Zonder wensenlijst naar de kweker of het tuincentrum gaan. Voorkom dat 
je later met potjes door de tuin loopt met de vraag ’waar zal ik deze nou eens 
laten?’ 

• Denken dat een tuin pas mooi is als er veel bijzondere planten in staan. De 
ruggengraat van borders wordt gevormd door normale, betrouwbare planten 
die er gewoon elk jaar weer zijn. Botanische rariteiten zijn niet de basis van 
een tuin. 

• Veel schoffelen. Je ontneemt jezelf de mooiste cadeautjes.

aliE’s Trucs voor langErE bloEi...
• Knip van hemelsleutel (Sedum) in mei, als de plant ongeveer 25 cm hoog 
is, alle stengels af tot op ongeveer 10 cm. De planten herstellen snel, vallen 
niet meer uit elkaar en bloeien nog rijker.

• Als je monnikskap (Aconitum) in mei even ‘opwipt’, blijft de plant lager 
en wordt hij steviger. Je steekt er een (spit)vork onder, wrikt de plant voor 
80 procent uit de grond en laat hem dan weer vallen. De plant schrikt en 
steekt vervolgens al zijn energie in het opnieuw wortelen en vastgroeien. 
Zo ‘vergeet’ hij even in de hoogte te groeien. Planten zijn net mannen, ze 
kunnen maar één ding tegelijk... Ditzelfde kun je doen met puntwederik 
(Lysimachia punctata). 

• Door begin mei stengels om en om ongeveer 30 cm te toppen, kun je 
diverse borderplanten lager en langer bloeiend houden. Dit kan bij klokjes-
bloem Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’, vlambloem (Phlox), leverkruid 
(Eupatorium) en asters. Zo blijft de border langer op kleur. 

• Een Clematis op ongelijke hoogtes snoeien kan heel mooi zijn. Dan krijg je 
bloemen van onder tot boven. Tegen een muur is dit prachtig.

• Horizontaal gebogen rozentwijgen dragen veel meer bloemen dan 
rechtopstaande takken. Maak een roos dus rustig ‘onder spanning’ op een 
muurtje of hekje vast.

• Twee maal per jaar flink de lavendel snoeien. Een keer half april en een 
keer meteen na de bloei, in augustus. Ik snoei ze stevig terug, omdat ik niet 
van die struiken op houterige steeltjes wil. ‘Hidcote’ laat zich goed ver 
terugsnoeien.

... En haar favoriETE KwEKErs
• Kwekerij De Beeksterhof, De kolonie 23, Balkbrug (O), 0523-61 28 22, 
www.beeksterhof.nl. Bijzondere planten van prima kwaliteit. De kwekerij 
staat ook op allerlei plantenmarkten, zoals iedere zaterdag op de planten-
markt op het Janskerkhof in Utrecht en van maart t/m oktober iedere dinsdag 
en woensdag op de plantenmarkt op het A-Kerkhof in Groningen.

• Kwekerij De Kleine Plantage, Handerweg 1, Eenrum (G), 0595-49 16 04, 
www.dekleineplantage.nl. Leuke kwekerij met mooie tuinen. Hét adres voor 
vaste planten met een natuurlijke uitstraling. 

• Verberghe Bloembollen (postorderbedrijf). Op de online winkel 
www.verberghe.nl bestel ik altijd voorjaarsbollen en zomerbollen. Heeft 
een prachtig assortiment Dahlia’s. 

Fuchsia ‘Pink Marshmallow’ heeft grote, 

gevulde witroze bellen. 

KijKjE nEmEn?

Zin om rond te kijken in de tuin van Alie en Jan? Dat kan op 22, 28 en 
29 juni, op 27 juli en 31 augustus. Kijk voor openingstijden en meer 
informatie op de site www.de-tuinerie.nl. Het adres: Vrouwenlaan 
Voor 12, Kolham, 0598-39 70 09.
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