
De plantentafel met het seizoen mee.

Theetijd in het koepelhuisje

Dit is hun derde huis met tuin.
Eigenlijk zijn ze beiden terug naar
hun roots. Al groeide Karla op in
Haarlem-Noord, haar vader was
een IJmuidenaar. Andries werd bij
zijn geboorte in 1950 aangegeven
in het gemeentehuis van hun hui-
dige woonplaats. 
In eerste instantie had Karla na de
rompslomp van twee keer van een
huis een thuis te maken weinig
animo voor nieuw geklus. Maar het
oude monument en het dorp lonk-
te naar haar man. Het was goed
gerestaureerd, de tuin was een
romantisch geheel en de omgeving
kenden ze uit hun jeugd. Ze ging
overstag. Het koppel verhuisde in
2001.
„De tuin bleek een tegenvaller”,
vertelt Andries. De kwalen kwa-
men boven water tijdens een in-
spectierondje met een man van
monumentenzorg. Die constateer-

de hoge bomen die tegen het pand
schuurden, opgehoogde borders
tegen buitenmuren, een heuvel die
zorgde voor wateroverlast, een
lekke vijver en zo meer.
Andries is als architectuurhistori-
cus ook thuis in de tuinarchitec-
tuur. Daarom zat hij in het bestuur
van buitenplaats Beeckestijn. Op-
nieuw dook hij, nu voor zijn eigen
monument, in de vakliteratuur. Hij
tekende een ontwerp volgens het
achttiende-eeuwse tijdsbeeld van
het pand, passend als een jas in
dezelfde geometrische stijl.
De rust in de evenwichtige, volwas-
sen architectonische tuin met
paadjes van boerengeeltjes, buxus-
hagen, hortensia’s, plantentafel,
pergola’s, trellis en een heuse thee-
koepel, doet niet vermoeden dat
tien jaar geleden Andries alles
dieper en dieper moest afgraven -
tot de tuin drie volle vrachtwagens
en een paar containers leger was.
„Alle ellende zat verborgen onder
de eerste toplaag. Een oude centri-
fuge, deuren, kalkputten, oude
slijpstenen, konijnenholen uit de
middeleeuwen, het hield niet op”,
vervolgt Andries. Uiteindelijk
stuitte hij op oude fundamenten
en werd de gemeentearcheoloog
erbij geroepen. Nadat alles officieel
was ingemeten en beschreven kon
voor Andries in 2004 eindelijk het

leuke werk beginnen. Bijna alles
maakte en deed hij zelf. Al met al
werd het een tienjarenplan. „Maar
goed dat we dat van tevoren niet
wisten”, lacht Karla.
Nu is ondanks hun pensioen de
dagelijkse rust voor Andries en
Karla ver te zoeken door een inva-
sie van de buxusmot. Hun tuin telt
nogal wat buxus. Dagelijks zijn ze
druk in de weer met lavameel en
het met de hand vangen van de
beestjes. De buxusstruikjes in de
voortuin hebben het helaas niet
gered. Karla heeft ze gerooid en de
gaten met schelpjes opgevuld.
Erger moet worden voorkomen.
Nee, tuinwerk kent geen eind.

Heleen Vink

Altijd werk aan
historische tuin

’Maar goed dat we
alle kwalen van te
voren niet wisten’

Op een steenworp van het
Noordzeekanaal wonen
Karla en Andries Vonk
in hun pittoreske monu-

mentenwoning in Velsen-Zuid.
Omdat het monument uit 1750
moest wijken voor de verbreding
van het Noordzeekanaal, werd het
steen voor steen afgebroken en
herrees het in 1968 op de huidige
plek.

De paadjes, de pergola’s, het theekoepeltje, alles is door Andries’ handen gegaan. FOTO’S HELEEN VINK

De ongewenste gast, die akelige buxusmot.
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Paspoort
Andries (68) en Karla (67) zijn
beiden met pensioen. Andries
werkte als stafmedewerker bij
het Amsterdams Fonds voor de
Kunst. In dezelfde stad werkte
Karla als
managementassistente aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de UvA.

Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben 
de mensen in de zomerserie TuinTrots gemeen. Wel 
geeft eenieder een zeer persoonlijk invulling aan het 
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank. 
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur 
en de ander lummelt er wat in rond. Maar het genieten 
van en het ook stiekem een beetje trots zijn op het eigen 
groen, is de rode draad in de tuinverhalen. 


