H&G buitenkijken

Tuinfamilie
de Geus op
de Ferguson
tractor, met
van links
naar rechts:
Marieke,
Lies, Niek
en Heidi.

1 FAMILI
4 TUINENE

Het zit in de familie:

GROENE VINGERS
Lelies koppen, koolplanten zetten, Marieke en Heidi de Geus
draaiden er als kind hun hand niet voor om. Hoe kan het ook anders
met twee ouders voor wie tuinieren hun lust en hun leven is.
Het échte tuinplezier kwam bij de dochters pas later op gang, maar
nu gaan zij dan ook helemaal los. Marieke vertelt.
FOTOGRAFIE ERIC VAN LOKVEN TEKST MARIEKE DE GEUS
•
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OP DE
AKKER VAN
NIEK

Marieke: ‘Geregeld neem ik planten
mee uit de tuin van mijn ouders.
Ideaal, ik hoef alleen maar aan
te wijzen wat ik mooi vind’
Niek experimenteert op zijn eiland met wilde, vaste planten.
Als Lies iets mooi vindt, verhuist er een stek naar haar tuin. Af en toe
wordt een familiepicknick gehouden op de akker, zoals nu.

VLNR Daglelie.
• Op weg naar eiland
de Kerf, dat alleen per
boot te bereiken is.
• Witte Agapanthus.

O

p het platteland, tussen Langedijk en Heerhugowaard,
komt het geregeld voor dat fietsers afstappen om de
bloemenpracht in mijn moeders tuin te bewonderen.
In mei kijk je je hier ogen uit, bijzondere baardirissen bloeien
uitbundig in alle kleuren van de regenboog. In de zomer staan
de kitaibela’s met hun witte bloemen fier overeind en wuiven de
bloempluimen van ruit (Thalictrum) sierlijk heen en weer. De tuin
is voor mijn moeder Lies haar lust en haar leven. Mijn vader Niek,
die hier al sinds zijn jeugd woont, doet voornamelijk de zware
klussen, zoals het verplaatsen van planten naar een door mijn
moeder aangewezen plek. Hij groeide op als tuinderszoon en
nam het bedrijf over van mijn opa die tulpen, kool en Martagon
lelies (Turkse lelies) verbouwde.

GROOT GENOEG ZOU JE DENKEN
De grote tuin met de hoge Japanse notenboom en rode beuk
in het midden is een aantal jaren geleden nog wat uitgebreid.
Nu zou je misschien denken dat zo’n grote tuin wel genoeg is
voor twee mensen. Toch heeft mijn vader ook zijn eigen tuin,
op een eilandje bij Broek op Langedijk. Op deze akker, in het
natuurhistorisch gebied de Oosterdel in Noord-Holland, is hij
langzaam van zijn beroep zijn hobby aan het maken. Eigenlijk
kun je het eiland een broedplek voor mijn moeders tuin noemen.
Niek experimenteert met wilde, vaste planten en als Lies iets mooi
vindt, verhuist er een stek naar haar tuin. Daar bepaalt zij de plek
•

voor de nieuwkomer. Samenwerken doen ze ook, bij het planten
van bollen bijvoorbeeld. Niek boort het gat en Lies plant de bol.
Zo zijn de taken eerlijk verdeeld.

FANATIEK IN DE VOLKSTUIN
Mijn zus Heidi en ik, Marieke, zijn hier geboren en getogen. Als
kinderen hielpen we vaak mee met lelies koppen en koolplanten
zetten. Elk najaar gingen er eindeloos veel gerooide baardirissen
door onze handen. Hoewel we in zo’n fijne, groene omgeving
opgroeiden, kozen we beiden voor het stadsleven en verhuisden
naar Amsterdam. De liefde voor tuinieren kwam bij ons pas later.
Maar wat een toeval en geluk dat we toch allebei groene vingers
hebben. Blijkbaar is er vroeger een zaadje geplant dat pas jaren
later tot bloei is gekomen.
Sinds een paar jaar ben ik fanatiek aan het tuinieren geslagen
in mijn volkstuin in Amsterdam. Ook Heidi heeft daar een tuin.
Ze tuiniert ook nog ergens anders: op het eiland de Kerf. Deze
akker deelt ze al negen jaar met mijn vader. Achter het ouderlijk
huis staan nog een ruime schuur en schuurkas waar Heidi en
Niek groenten en bloemen voorzaaien voor de Kerf. Een idyllisch
gezicht: de lange rij potten met kleine planten, een druivenrank
die door een gebroken ruitje naar binnen groeit en de knoflook
die hangt te drogen. De oude Ferguson tractor, die tegenwoordig
nog maar nauwelijks wordt gebruikt, maakt het mooie buitenplaatje compleet. >
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DE TUINS
VAN LIRIEJ
>GASTV
>LATHYRUISN
>PLUKTU

1

1 Met een timmerkist en
oude bollenspoelbak is een
opstelling met Agapanthus
gemaakt. 2 Aurikel (Primula
auricula). 3 Border aan de
slootkant. 4 Lies is op
pruimenjacht in de Prunus
domestica ‘Opal’. 5 Deel
van de tuin met groepen
duizendknoop, hortensia
(o.a. ‘Annabelle’) en floks
‘Utopia’. 6 Rechts van Heidi
en Marieke hangt tussen de
bomen een schommel voor de
kleinkinderen. 7 Japanse
anemoon. 8 Aanbouw van het
huis met linksvoor Rosa
‘Guirlande d’amour’.

VLNR De schuurkas waarin Niek en
Heidi voorzaaien voor de Kerf. •
Geplukt uit de tuin. • Blauwe
pluimen van ereprijs (Veronica).

7

2

‘Mijn ouders werken ook samen. Bij het planten
van bollen bijvoorbeeld boort Niek het gat en
plant Lies de bol. Zo zijn de taken eerlijk verdeeld’
LIES DE GEUS (72), MEDE-EIGENAAR KWEKERIJ
Toen Lies 47 jaar geleden trouwde met Niek, wist ze niets van
tuinieren: ‘Thuis knipte ik alleen de hegjes.’ Stijnie Tol, de zus van
mijn vader, was haar grote voorbeeld. ‘Zij was al van jongs af aan
met bloemen en planten bezig, ik keek tegen haar op,’ vertelt Lies.
De interesse voor tuinieren werd verder aangewakkerd door een
kennis uit het dorp. ‘Haar tuin was heel mooi en vol. Toen ik die
zag, dacht ik: ‘Dat wil ik ook!’ Ik weet nog goed dat ik stekjes
kreeg van een Helleborus, en in gedachten zag ik ze al mooie,
grote pollen worden.’
Vanaf dat moment is Lies zich steeds meer gaan verdiepen in
planten. Samen met Niek bezoekt ze veel tuinen om ideeën op
•

te doen en kennis te vergaren. Ook hun vakanties staan altijd
in het teken van groen.
‘Als het even kan, ben ik in de tuin. Mensen zeggen wel eens:
‘Wat een werk!’ Maar voor mij is het geen werk. Ik vergeet de
tijd gewoon als ik tuinier.’ In haar tuin staan voornamelijk vaste
planten of bollen die zich als vaste planten gedragen. Ze zaait
maar weinig, behalve wat gemengde bloemen voor de kleine
pluktuin, achter de kas. En geurende Lathyrus, want dat is de
lievelingsbloem van Lies. ‘Een tuin van dichtbij beleven, in alle
seizoenen, is zo fascinerend. Soms denk ik: ‘Nú is het perfect.’
Maar het verandert toch steeds weer.’ >
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DE TUINK
VAN NIEENT

Niek is altijd op zoek
naar aparte planten.
Op de voorgrond een van
de vele soorten Heuchera,
iets verderop Agapanthus,
Kniphofia en Helenium.

>EXPERIM SEN
>BAARDIRIISE
>PASS

VLNR Nieks opschrijfboekje vol
plantennamen. • Bloemenzee op
de Kerf met rechtsvoor Monarda.
• Tijgerlelie.

‘In zijn opschrijfboekje nummert en noteert
Niek elke plant. De 40 soorten Martagon lelies
zijn een erfenis van opa de Geus’
NIEK DE GEUS (72), KWEKER VAN BIJZONDERE GEWASSEN
Tot ongeveer 18 jaar geleden zag het er achter het huis nog heel
anders uit. De smalle landweg voerde langs verschillende akkers
waar Niek kool, lelies en baardirissen kweekte. Helaas moest het
land plaatsmaken voor een bedrijventerrein en week Niek uit naar
de Oosterdel, een natuurhistorisch gebied dat uit tweehonderd
eilandjes bestaat. In verband met wisselteelt huurde Niek elk jaar
een andere akker. Sinds het werk zijn hobby aan het worden is,
tuiniert hij op de Kerf.
Als je komt aanvaren met de tuindersvlet, zie je meteen dat hier
een liefhebber én vakman bezig is. Het zijn bijna 500 soorten
•

planten die hier in geuren en kleuren bloeien. Het eiland is zo’n
2500 m² groot, en alleen al de orchideeëntuin van 400 m² telt
ongeveer 100 soorten. Mijn moeder kijkt soms met een schuin
oog naar deze weelderige (lees: wilde) plek, maar hier heeft mijn
vader het voor het zeggen.
De vaste-plantentuin van 600 m² toont overzichtelijker. Elke plant
is genummerd en genoteerd in het opschrijfboekje van Niek. Van
de 1000 soorten baardirissen zijn er ongeveer 45 overgebleven.
De allermooiste, volgens Niek. Dan is er nog een stuk van 300 m²
waar 40 soorten Martagon lelies staan. De erfenis van opa de
Geus. Sommige zijn al sinds 85 jaar in de familie. >
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DE TUIN I
VANETEHN EGRIODENTEN
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>VERG
STAD
>
S
’
A
I
L
H
A
D
>
ONTVLUCHTEN

1
VLNR Goed
gelukte bos
wortels. •
Spitten in
een bed
bloeiende
venkel. •
Goudsbloemen.

2

6
1 Dahlia. 2 De bessen
staan beschermd onder een
net dat over ijzeren bogen
is gespannen. 3 Donkere
bloedrode ganzerik
(Potentilla atrosanguinea).
4 Handenvol bessen. 5 Strook
dahlia’s. 6 De oogst van
de dag wordt ingeladen.
7 Onmisbare spitvork en
ander tuingereedschap.
8 Zee van goudsbloemen.

7

4
8

Heidi probeert van alles uit, (vergeten) groenten,
kleinfruit en bloemen: ‘ Ik word erg blij van
dahlia’s en goudsbloemen ’
HEIDI DE GEUS (43), KUNSTENAAR
Heidi woont met veel plezier in de stad, maar wordt onrustig als
ze niet naar buiten kan. Samen met haar vriend Bas begon ze
daarom zo’n negen jaar geleden op een landje naast de Kerf
met pompoenen. Gewoon voor de lol zaaiden ze verschillende
soorten. Tot hun verbazing lukte het ontzettend goed. ‘In de herfst
was de oogst enorm. Elke keer reden we weer met een tot het
plafond gevulde auto terug naar Amsterdam om ze uit te delen.
Ik dacht: ‘Als dit lukt, moeten we toch ook andere groenten
kunnen verbouwen?’ Dat zijn ze gaan doen. Op zo’n 1200 m²
proberen ze van alles uit, zoals Japanse aardappel (Crosne),
palmkool, aardpeer en quinoa. Ook kleinfruit en bloemen tref je
aan op de Kerf: ‘Ik word erg blij van dahlia’s en goudsbloemen.’
Vroeger heette dit gebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer,
het Duizendeilandenrijk. De tuinders konden met hun schuit vol
•

geoogste groenten zó de Broekerveiling in varen om hun spullen
te verkopen. Tegenwoordig zijn er nog ongeveer 50 akkers die
worden bebouwd, veelal door hobbytuinders. Gemotoriseerde
bootjes zijn alleen toegestaan als je een akker huurt. Het bootje
van Heidi en Bas wordt wekelijks volgeladen met vers geoogste
groenten. Ze verkopen hun groenten via Foodcoop, een culinaire
broedplaats in Amsterdam. Wat Heidi’s toekomstplannen voor
de Kerf zijn? ‘Een fijne moestuin voor eigen gebruik en een paar
gewassen verbouwen om te verkopen, zoals knoflook, pompoen,
artisjok en ook bloemen.’ >

3

5

MEER WETEN?
Heidi houdt een blog bij over de Kerf: kwekerijdekerf.
blogspot.nl. Ze geeft tekenles en workshops ‘spelend
tuinieren’ aan kinderen. Check haar website heididegeus.nl.
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VLNR De appelboom
is een erfenis van
de vorige bewoners.
• Een klein deel is
ingericht als moestuin, met onder andere
kapucijners, prei en
Oost-Indische kers.
• Verzameling zinken
potten met bloeiers.

DE TUIN KE
VAN MTAURINIIEEREN

>STADS UUR
>AVONT OEL
V
>VAKANTIEGE

‘In het eerste jaar had ik geen idee waar
ik moest beginnen. Het onkruid kwam als een
groot groen monster opgerukt’
MARIEKE DE GEUS (46), STYLIST EN ONTWERPER
Vanaf de eerste dag dat ik in Amsterdam ging wonen, inmiddels
28 jaar geleden, voelde ik me thuis in de stad. Maar het buitenleven bleef trekken. Een volkstuin van 300 m² met een klein,
stenen huisje bleek de perfecte oplossing voor mij. Sinds een
paar jaar ben ik de trotse bezitter van deze groene, weelderige
plek waar ik zo vaak mogelijk naartoe ga. Tuinieren is voor mij een
ontdekkingstocht. Het eerste jaar had ik geen idee welke planten
er allemaal in mijn tuin stonden en waar ik moest beginnen. Het
onkruid kwam als een groot groen monster opgerukt. Pas in het
tweede seizoen maakte ik grote stappen. Zo bracht ik wat meer
structuur aan door paadjes aan te leggen en verwilderde stukken
opnieuw te beplanten.
•

Inmiddels krijg ik steeds meer feeling met tuinieren. Zo wil ik de
komende jaren meer kleur en variatie aanbrengen. Regelmatig
neem ik planten mee uit de tuin van mijn ouders. Ideaal, ik hoef
alleen maar aan te wijzen wat ik mooi vind. Voor een echt moesgedeelte is weinig ruimte, daarvoor ben ik uitgeweken naar de
tuin van buurman Menno, een vriend die ik al 25 jaar ken. Hier
hoop ik wat aparte groenten, die je niet snel in de winkel tegenkomt, te gaan verbouwen. Want eten uit je eigen tuin is het
lekkerste dat er bestaat!

Mijn volkstuinavonturen beschrijf ik wekelijks op mijn blog:
volkstuinverhalen.nl.
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Marieke is een van de
ruim 400 tuiniers op
tuinpark Amstelglorie
in Amsterdam.
•
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