
Veel groen met bloemetjes voor bijen en insecten. 

Moeder en dochter Nicole op de vlonder aan de slootkant.

Het met hout bevlonderde zitge-
deelte met een eethoek en een
lommerrijk tuinzitje onder een
oude Liquidambar, omzoomt met
landelijke borders, is in zijn geheel
een sfeervolle landelijke tuin. „On-
ze zomerwoonkamer. Niet groot,
maar wel een fijn plekje”, vindt
Eric. De op het noordwesten gele-
gen tuin is in de huidige staat pas
zo’n drie jaar oud. Daarvoor was
het enkel gras tussen twee borders.
Makkelijk in verband met de des-
tijds opgroeiende kinderen. „Nu
hebben we heel veel bijen en insec-
ten. Vorig jaar was het helemaal
geweldig.”

Ook de voortuin is natuurlijk
ogend aangelegd. Een lange smalle
vijver vangt hier het licht. Een
kikker schiet weg. Toch nog één.

Angelique dacht nog wel dat ze
deze allemaal hadden kunnen
vangen en verbannen naar een
sloot verderop. „Ze maken ‘s nachts
zo’n lawaai dat je er niet van kunt
slapen”, moet ze lachen.

De voor- en achtertuin worden
vooral door Eric onderhouden.
Naast zijn drukke baan is dit een
welkome afwisseling. „Heerlijk.
Hier kom ik weer tot rust.”Angeli-
que stopte in die tuinverandering-
periode van 3 jaar geleden, na 16
jaar met haar pedicuresalon. Eer-
der was het een hectische combina-
tie van werken en kinderen. Maar
ook nu verveelt ze zich geen mo-
ment en geniet. Ze is enthousiast
lid van de biologische buurt-moes-
tuin. Allerlei bijzondere groenten
en kruiden worden na het oogsten
mee naar huis genomen. Deze
eerlijke en met zorg gekweekte
producten nodigen haar extra uit
om meer te koken, legt ze uit. Vaak
is ze in de keuken te vinden waar
alles met overgave wordt verwerkt. 

„Eigenlijk heb je geeneens tijd
meer om te werken”, grapt Eric.

De serre - die eerst veranda was -
is nu met glazen schuifdeuren en
een houtkachel omgetoverd tot een
verlengstuk van de kamer. Tegelij-
kertijd verlengt het de tuin. „Als
we in de serre zitten met de schuif-

deuren open, is de natuur dichtbij
en is dit een plek van rust en ont-
spanning”, verduidelijkt Eric.

„Ik ben nu meer geïnteresseerd
in de natuur. We leven eigenlijk in
een soort sciencefiction van hec-
tiek. Altijd druk en gehaast”, is
Angelique even ernstig. „We zijn
het natuurlijke kwijt en nemen de
tijd en rust niet om dat terug te
vinden. Ik heb dat nu gelukkig
weer wel. Het mooie is dat je door
al deze bezigheden ook je steentje
bijdraagt aan de natuur.”

Heleen Vink

Verlengstuk
van de kamer

’Nu hebben we
heel veel bijen en
insecten’

Misschien is het mooi-
ste aan de tuin van
Angelique en Eric
Nederhand in Uit-

geest wel de wijde blik op het
aangrenzende weiland. Onver-
stoorbaar grazen daar wat zwarte
paarden aan de waterkant van het
boerenslootje dat de grens mar-
keert. Ver weg klinkt zacht gebrom
van een landbouwmachine. 

De vijver in de voortuin spiegelt de omgeving. FOTO’S HELEEN VINK

In de avondzon zitten Eric en Angelique aan de koffie. HELEEN VINK
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Eric (55) is directeur van een
cacaohandel. De tuin is zijn
rustplek. Voormalig pedicure
Angelique (56) heeft tijd en rust
gevonden voor familie, tuin en
koken

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. 


