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Een authentiek boerenerf bestaat oorspronkelijk uit 

grind, modder, een ijzeren waslijn en een water

pomp. En in de boerenmoestuin gaat het om zeer 

praktische zaken. Er wordt gewoon dagelijks voedsel 

gekweekt: rode kool, uien, pronkbonen, heel veel 

aardbeien en ook rabarber...

Aan de voorkant van de boerderij mag het om de sier 

gaan. De voortuin is fraai en laat zien wie je bent. 

In de tuin staan op een rij de goed geknotte leilinden 

voor ieder raam. Zo zorgen ze voor de schaduw 

binnenshuis. In de tuin staan zoetgeurende seringen 

en frisse forsythia en dikwijls staan er tientallen 

hortensia’s. Door de vele vaste en éénjarige planten 

die daartussen worden gezet, is zo’n tuin een waar 

paradijsje voor insecten en vogels. Ook vlinders, 

bijen en hommels komen er graag om van de nectar 

te proeven. Favoriet bij de hommels zijn zonne

bloemen en vlinders worden aangetrokken door de 

wilde hyacint, afrikaantjes, het heerlijk geurende 

kattenkruid, uiteraard de vlinderstruik, herfstasters 

en duizendschoon. 

De tuinarchitecte heeft de opdracht begrepen. 

Zij heeft keuzes gemaakt in gemak en schoonheid. 

Ze heeft de denkbeeldige lijnen van een oorspronke

lijke boerentuin gebruikt en daar deze hedendaagse 

evenwichtige landelijke tuin mee vormgegeven. 

Haar zichtbare lijnen zorgen voor de structuur, de 

denkbeeldige lijnen zorgen ervoor dat de tuin ‘goed 

voelt’, in evenwicht is, in balans. Dat is alle geheim 

van goed tuinontwerpen, meer is er niet...

Een gloednieuwe tuin die een honderd jaar oude boerensfeer uit 

moet stralen, dat is de opdracht. Maar als ontwerpster besef je 

onmiddellijk: een boerentuin en een boerensfeer gaan niet over 

trends, rages of een hype. En met kekke spullen, nostalgische 

geruite tafelkleedjes, een trapleer van kersenhout en wat 

melkemmers maak je geen boerentuin. Het zal moeten gaan 

over authenticiteit. Om de vorm, de verhouding, de sfeer. 

Idylle in Harmelen
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De boomgaardtuin van de familie Schreurs die 

door Foske wordt vormgegeven, ligt bij een oud 

huisje naast het gemaal, langs een jaagpad aan de 

Oude Rijn. Wat een idylle! De opdrachtgever liet 

het bestaande oude huisje verbouwen tot garage 

en heeft ernaast een nieuw huis laten bouwen, in 

een oude stijl. Zijn wens om direct een volwassen 

tuin te hebben wil hij snel laten uitvoeren. Hij wil 

met deze tuin als het ware de indruk wekken 

dat bij oplevering het zou lijken dat huis en tuin 

allebei al honderd jaar oud zijn. Qua sfeer houdt de 

opdrachtgever van de landelijke sfeer, maar dan met 

een vleugje zonnige zuidelijkheid. Wat heb je dan 

nog meer nodig dan knoestige fruitbomen, een oud 

karrenspoor, veel bloemen en een oude moestuin?

Gelukkig voor Rodenburg Tuinen wordt ze 

gegrepen door de groene vormgeving. Ze maakt 

de opleiding met verve af, werkt negen jaar bij een 

grond techniekbedrijf en is nu alweer zeven jaar als 

tuinarchitecte in vaste dienst bij het bedrijf. En dat 

komt eigenlijk allemaal door Foske’s oma. Zij had 

namelijk een grote, prachtige tuin met een oude, 

imposante magnolia en een magistrale seringen

boom. Foske snoeide en knipte de beplanting, bond 

stengeltjes vast aan tonkinstokken en zat met een 

leesboek in de schaduw van de fraaie bomen, in 

het zachte gras. 

De tuinarchitecte en de commercieel directeur John 

de Zoete werken samen. Het vertalen van de wensen 

van de opdrachtgever naar een passend ontwerp is 

hun gebundelde kracht. ‘Het gebeurt zelden dat we 

de plank misslaan,’ vertelt Foske. ‘Het maken van 

een beplantingsplan is mijn specialiteit, ik vind het 

heel erg leuk om te doen. Zonder een doordacht 

beplantingsplan kan een heel mooi tuinontwerp 

compleet teniet worden gedaan.’

‘Het eerste gesprek vindt bij de opdrachtgever thuis 

plaats. John neemt 80 procent van alle gesprekken 

voor zijn rekening, zelf doe ik de overige 20 procent. 

Ik vind het dan heel prettig om eerst even door de 

tuin te wandelen, zodat ik de sfeer kan proeven en 

de mogelijkheden van de tuin kan bekijken.

Tijdens een kopje koffie inventariseer ik de stijl of 

sfeer van de opdrachtgever. Samen bekijken we de 

presentatiemap en soms schets ik ter plekke al een 

eerste idee voor de tuin. Overigens,’ glimlacht Foske, 

‘werkt John op exact dezelfde wijze.’

Het kennismakingsgesprek met deze opdrachtgevers 

wordt door John gevoerd. Interesse in de gespreks

partners en goed luisteren is daarbij erg belangrijk. 

De inrichting van het huis en de kleurkeuzes van 

de opdrachtgever vertellen hem heel veel over de 

smaak van de opdrachtgevers. Foske ontwerpt en 

bedenkt vervolgens aan de hand van John’s verslag 

de indeling van de buitenruimtes. De zoektocht naar 

verhoudingen en de keuzes hierin bespreken Foske 

en John steeds samen.

Inspiratie haalt de tuinarchitecte uit de afwisselende 

opdrachten die ze voor Rodenburg maakt. Tuin

boeken en luxe tuinmagazines spelen ook een rol, 

maar vooral de te ontwerpen tuin zelf schept de 

creativiteit. De omgeving en de architectuur van de 

woning is daarbij zeer belangrijk. 

‘Vaak komen de ideeën vanzelf als ik door de tuin 

loop’, zegt Foske. ‘Rodenburg Tuinen heeft in de 

laatste jaren een moderne stijl ontwikkeld, die ik erg 

prettig vind. Maar we blijven altijd open staan voor 

andere stijlen.’ Over stijl gesproken: Foske is in haar 

vrije tijd samen met haar vriend een originele jaren 

dertig woning aan het verbouwen. Ongetwijfeld 

komt hier ooit een hele fraaie tuin bij te liggen, 

want lezen in het gras, onder een oude boom is 

nog steeds favoriet!

Foske Groenendijk wilde graag naar de politieacademie. 
Ze was toen echter een jaar te jong voor de opleiding. Als overbrugging 
gaat ze naar de Internationale Agrarische Hogeschool in Boskoop. 

Dat de gesprekken 
tussen John, Foske en de 
opdrachtgever fijn en 
soepel verliepen kwam niet 
alleen door de uitstekende 
Franse wijn die werd 
geschonken. 
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‘Voor mij is dit een heel fijn beroep in een prettig 

vakgebied. Ik geniet van het technische aspect, het 

contact met opdrachtgevers en ook het regelwerk 

vind ik heerlijk om te doen.’ Ook in zijn vrije tijd is 

hij buiten te vinden, een motorritje door de polder 

of een vaartochtje op de Reeuwijkse plassen zijn 

daarbij favoriet. 

Het hoveniersbedrijf is continu in beweging. 

Bij Rodenburg Tuinen gebruiken ze al hun ervaring 

om ook nieuwe materialen toe te passen. Iedere 

opdracht en iedere situatie is weer anders, dus 

verzinnen de uitvoerders soms totaal nieuwe 

toepassingen en oplossingen. Dat zijn hele leerzame 

processen.

Inspiratie haalt John bij iedere opdracht opnieuw 

uit de architectuur van de woning van de opdracht

gevers en uit de omliggende omgeving. Verder 

zijn de diverse magazines en tuinboeken ook een 

inspiratiebron.

De plattegrond van de boerentuin lijkt een een

voudig grondplan te hebben, tot het moment dat je 

in de woonkamer staat en de belijning van de grote 

waterpartij beziet. Vanaf het jaagpad lijkt deze over 

te gaan in de aangrenzende rivier de Oude Rijn. 

Het geheel geeft een heel bijzonder en rijk gevoel.

‘In deze tuin is gebruik gemaakt van de fraaiste 

materialen en de beste ambachtelijke verwerking 

daarvan. De gebakken klinkers zijn deels in visgraat

verband gestraat, de hardhouten vlonder delen zijn 

geschaafd en de oude perenbomen zijn allemaal 

persoonlijk uitgezocht op een naburige boomgaard. 

Er zijn ook al zeer grote buxushagen aangeplant, 

om het gewenste volwassen effect te krijgen. Ook 

de overige beplanting is in een behoorlijke grootte 

aangekocht’, vertelt John.

Uiteindelijk zijn er ook leuke details aan de tuin 

toegevoegd, die goed in de sfeer van een boerentuin 

passen. Zo is er een boenstoep en een oud siersmeed

ijzeren hekwerk. De ‘moestuin’ bestaat, in plaats van 

uit boeren kool, spruitjes en peen, uit weelderige 

vaste planten, snijbloemen, fruitheesters en bonen

stokken waar langs rijkbloeiende klimplanten 

groeien. De tuinmuur is gestuukt, waarbij hier en 

daar toch nog de metselstenen zichtbaar zijn. Op de 

muur is yoghurt gesmeerd om de groei van mossen 

te bevorderen en langs de tuinmuren groeit veel 

wilde wingerd en klimop.

Het antieke tuinhek komt bij een oude bouw

materialenhandel vandaan. De plaatselijke smid 

heeft het hek op maat gemaakt, maar de oude 

afgebladderde verf is bewust blijven zitten. Het 

hek is deels ingesmeerd met sterk verdunde 

groenblauwe verf en heeft nu een authentieke 

uitstraling.

Daarnaast is er een groot hoveniersbedrijf dat 

inmiddels door Rodenburg junior wordt geleid. 

John de Zoete is er commercieel directeur en 

Foske Groenendijk werkt er als tuinarchitecte. 

Dit hoveniersbedrijf kom je ook tegen als tuin

aannemer van de Amster damse kamertuin op het 

Javaeiland, elders in dit boek. Rodenburg Tuinen 

doet namelijk alles in de tuin, behalve het bouwen 

van het huis. Ze leggen zwembaden aan, verzorgen 

met gemak de lastigste grondwerkzaamheden, 

bouwen veranda’s en prieeltjes. Hun specialiteit ligt 

vooral bij het bedenken van duurzame en technische 

oplossingen voor bijzondere situaties. Ze gebruiken 

daarbij al hun ervaring om ook nieuwe materialen 

toe te passen. Iedere opdracht en iedere situatie is 

weer anders, dus verzinnen de uitvoerders soms 

totaal nieuwe toepassingen en oplossingen. Dat zijn 

hele leerzame processen.

De opdracht voor deze nieuwe ‘oude’ tuin verloopt 

heel soepel. Niet alleen zitten John en Foske op 

één lijn met de opdrachtgevers, de voortgangs

gesprekken gaan ook nog eens dikwijls vergezeld 

van een glas uitmuntende wijn. ‘Gesprekken zijn 

erg belangrijk. Ik heb oprechte interesse in mijn 

gesprekspartners, vraag veel en luister goed. Maar 

ook de inrichting van het huis en de kleurkeuzes 

van de opdrachtgever vertellen me al heel veel over 

de eigenaren. Met sommige mensen ontstaat zelfs 

een leuke band, omdat er vertrouwen in je kunde is. 

En vergeet niet, tijdens de gesprekken van een tuin 

praten we over meer dan bomen en klinkers alleen’, 

vertelt John.

Sinds de dag dat Rodenburg senior ruim veertig jaar geleden 
een bloemenstalletje begon is er veel gebeurd. Zijn bedrijf bestaat 
nu uit vijf tuincentra, drie in Nederland en twee in België.

Tuinen maken is dromen 
en een belofte waarmaken 
in een. 
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‘Toen we bezig waren met de koop van een fraai stuk 

grond en de bouw van onze woning wisten we al 

dat we ook de tuin onder architectuur wilden laten 

ontwerpen en aanleggen’, vertelt het echtpaar.

‘We zijn bij de hoveniersafdeling van Rodenburg 

gaan vragen om een voorstel en een offerte voor 

de aanleg van de tuin. We wilden namelijk graag 

direct een volwassen buitenruimte, een tuin die er 

uit ziet alsof hij daar hoort, alsof hij daar altijd al 

is geweest. In die tuin zou de landelijke en ook wel 

boerensfeer van vroeger terug te vinden moeten zijn, 

met knoestige fruitbomen, veel gras en bloeiende 

bloemen. Een smeedijzeren hek daarbij is dan 

ook zo’n wens. Overigens zijn we geen tuiniers. 

We houden van een tuin om naar te kijken en om 

in te zitten. Ons gaat het om de schoonheid van 

de natuur en de tuin, daar kunnen we enorm van 

genieten.’

Frits en Marian hebben zich in hun wensen in 

eerste instantie laten inspireren door de omgeving 

zelf. Het echtpaar wilde de buitenruimte zo oor

spronkelijk mogelijk invullen. Deze omgeving 

kenmerkt zich door middeleeuwse landerijen, 

eeuwenoude watergangen en karakteristieke 

rivieroevers. Oude boerenhoeven zijn hier 

kenmerkend en diverse organisaties bekommeren 

zich om het aanzien van dit landschap. Het bijzon

dere buitengebied heeft zelfs een landschaps

ontwikkelingsplan om de authenticiteit te bewaken. 

De ideeën van de tuinarchitecte om het landschap 

in de tuin te waarderen zijn dan ook onmiddellijk 

omarmd. Ook van het voorstel van een moestuin 

vol snijbloemen en weelderige planten zijn de 

tuineigenaren direct erg gecharmeerd. 

Al ruim voordat de tuinplannen bij Rodenburg 

besproken worden, namelijk al in de bouwfase van 

de woning, komt het jaagpad langs de rivier wel eens 

ter sprake. Frits en Marian willen graag voorkomen 

dat wandelaars over het aangrenzende jaagpad 

gemakkelijk de tuin in lopen. Maar natuurlijk willen 

ze het prachtige uitzicht op de rivier niet kwijt. 

Een hek of heg is dus geen oplossingen voor het 

vraagstuk hoe de tuin af te schermen.

De ludieke oplossing wordt op een vroege morgen 

door Frits zelf aangedragen. ‘Als we nu eens een 

grote waterpartij aanleggen, van de rivier tot aan ons 

huis? Over de gehele breedte?’ 

Het jaagpad zou dan een lange loopbrug worden, 

met links en rechts het rivierwater, waarover 

iedereen kan wandelen maar niet de tuin in kan 

lopen. Deze oplossing, om de rivier door te trekken 

tot in de particuliere tuin, voerde te ver omdat het 

Waterschap het onderhoud van de rivierwallen dan 

niet kan verzorgen. Het idee is echter zo goed dat er 

door Rodenburg een aangepast plan is voorgesteld 

en uitgevoerd. Het jaagpad blijft en ernaast wordt 

een vijver in de tuin gegraven. Visueel zijn de rivier 

en de waterpartij nu toch één geheel. De waterpartij 

verrijkt het zicht op het achterliggende landschap. 

‘Uiteindelijk is dit onze droomtuin geworden, het 

is allemaal nog veel mooier dan we ons ooit konden 

voorstellen!’ 

Frits en Marian Schreurs kenden het tuincentrum 
van Rodenburg Tuinen al langer. Ze kwamen er wel eens om 
te kijken naar nieuwe sfeervolle tuindingetjes en om leuke ideeën 
op te doen. 

Als we nu eens een grote 
waterpartij aanleggen, van 
de rivier tot aan ons huis?
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