
De boerderij Helderlicht werd omstreeks 1840 gebouwd en is ruim 
dertig jaar geleden door Ankie en Arnout Dwarshuis gekocht. “Wij 
troffen de woning nogal vervallen aan”, vertelt Ankie. “Maar we 
werden direct verliefd op de oude boerderij en de prachtige plek 
aan het water. Op oude foto’s zagen we dat er voor het huis leilinden 
hebben gestaan en dat er een grote moestuin was. Hier wordt dus al 
heel lang getuinierd.” De tuin van zo’n 3000 vierkante meter was een 
wildernis, stap voor stap hebben de nieuwe eigenaars het hele perceel 
ingericht. Inmiddels is het een waar paradijsje geworden, compleet 
met schapenweide, een formele structuur van hagen, een ruime 
kweekkas met moestuin, buxustuinen en borders op kleur. “Naast 
onze dierenartspraktijk ben ik altijd bezig geweest met de tuin. Het 
geeft me veel voldoening dat we werkelijk alles zelf hebben gedaan, 
van het ontwerp tot de uitvoering. Alle buxushaagjes zijn van eigen 
stekjes. Arnout is graag praktisch bezig en enorm handig. Hij heeft 
zelf de bestrating gelegd”, vertelt Ankie enthousiast.
Het riviertje de Aa slingert zich achter de tuin langs, via een brug 
bereik je het aangrenzende natuurgebied. Doorkijkjes naar het omrin-
gende landschap vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerp. 
Ankie: “Wij wilden het omringende landschap graag bij de tuin 

Kleurrijke tuin rondom een 
monumentale boerderij

Met 
doorkijkjes 
naar het 
landschap

De inspirerende tuin van 
Ankie en Arnout Dwarshuis 

in Zwolle is al vroeg in 
het voorjaar een kleurige 
bloemenzee. Rondom hun 

prachtig gerestaureerde 
boerderij Helderlicht bloeien 

bijzondere heesters en 
voorjaarsbollen die het tuin-

seizoen nog langer maken.

Tekst en fotografie Modeste Herwig

Vanuit de woning komt de formele basisstructuur van hagen goed tot z’n recht. Door de ha-

gen laag te houden blijft het overzicht behouden en is ook de bloeiende boomgaard te zien.
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betrekken, het wordt dan zoals de Engelsen zeggen een borrowed 
landscape, geleend landschap. Door een gedeelte van de hagen 
vrij laag te houden wordt de tuin niet afgesloten en behoud je het 
uitzicht. Dankzij lage hagen blijft de tuin heel ruimtelijk. Ook de 
boomgaard achter de tuin kunnen we goed zien vanuit het huis. 
We genieten ook erg van het uitzicht over de grote plas de Wijde 
Aa, het water is elke dag weer anders.”

Formele opzet

De entree naar de tuin ligt naast de boerderij. Als je door het tuin-
hek loopt zie je meteen de voorjaarstuin onder een grote, geknotte 
kastanjeboom. Een mix van tulpen in wit en oranje trekt de aan-
dacht: Tulipa ‘Hibernia’ (wit), Tulipa ‘Spring Green’ (wit met groen) 
en Tulipa ‘Banja Luka’ (oranje). Als contrastkleur dient het zachte 

hemelsblauw van de Kaukasische vergeet-mij-niet (Brunnera). Een klein trapje 
naar beneden leidt naar het Italiaanse tuintje, vooral gevuld met vormsnoei van 
buxus en taxus. Voor het huis valt de formele opzet met buxus op, het ontwerp 
sluit prachtig aan bij de symmetrische gevel. Ook al zijn er volop kleurige bloemen 
te bewonderen, de sfeer van deze tuin wordt toch voor een groot deel bepaald 
door het lijnenspel van de hagen en snoeivormen. Ankie: “Het contrast tussen 
strakke snoeivormen en de uitbundige beplanting vind ik prachtig. Ik kijk vooral 
graag naar de grote lijnen en de sfeer die een tuin uitstraalt. Het verzamelen van 
bijzondere plantjes is niet zo mijn ding. Dat merk ik als ik kwekerijen bezoek, 
ik koop dan eigenlijk weinig. Zeker niet één plantje, na een paar jaar vind je dat 
toch niet meer terug. Liever plant ik grote groepen aan van sterke planten. Tijdens 

mijn tuinenreizen naar Engeland let ik vooral op de indeling en de stijl. Lijnen 
en zichtassen.” De tuin is nu zo’n dertig jaar oud, alles is nu rustig en mooi in 
evenwicht. “We veranderen nog wel wat kleine dingen, maar grote nieuwe pro-
jecten vind ik niet nodig. Ik zou nog wel graag de oude druivenkas in ere willen 
herstellen. We gebruiken de restanten nu als kippenhok. Er zou een heel nieuw 
dak op moeten, dus of dat er ooit van gaat komen weet ik niet.” 

Tuinen in de winter

Door tussen de vaste planten bloembollen, doorbloeiende rozen, siergrassen en 
dahlia’s te planten is er van het vroege voorjaar tot ver in de herfst kleur in de bor-
ders. ’s Winters bloeit de collectie kerstrozen. “In elk seizoen moet er wat bloeien 
in de tuin, zo maak ik de wisseling van de seizoenen optimaal mee”, vertelt Ankie. 
“Daar beleef ik enorm veel plezier aan. Ik leef vooral erg naar het voorjaar toe.” 
Vanaf eind januari beginnen de sneeuwklokjes, ze staan in grote hoeveelheden 
onder bomen, heesters en tussen de vaste planten. Ankie heeft al verschillende 
soorten en cultivars (tuinvormen) verzameld. “In februari maak ik een reis naar 
Engeland om de sneeuwklokjes te bewonderen. Dat is wel verslavend! Ook vind 
ik het erg leuk om tuinen in de winter te bekijken, je ziet dan nog beter hoe de 
structuur van de tuin is.” 
Zelf groenten, kruiden en fruit kweken hoort er ook bij voor Ankie en Arnout. 
Leifruit neemt weinig ruimte in maar geeft wel een grote oogst. Vooral de necta-
rines doen het uitstekend en zorgen voor emmers vol sappige vruchten. De krui-
dentuin bij de kas krijgt in april al kleur van donkerpaarse hyacinten ‘Woodstock’ 
en zalmroze ‘Gipsy Queen’. De royale, grijsblauw gemoffelde kas biedt ruimte aan 
veel verschillende planten. Dat hier met liefde wordt getuinierd is duidelijk te zien 

Mix & MAtcH
De bloembollen zijn gemengd volgens de ‘mix & 

match’-methode van bloembolexpert Jacqueline 

van der Kloet. Zo’n mix van voorjaarsbollen is 

eenvoudig toe te passen in een bestaande bor-

der of plantvak. Kies 10 tot 12 soorten bloembol-

len met wisselende bloeitijd. Kies één of twee 

basiskleuren en gebruik hier het meest van, 

wel tot 80%. Neem daarbij een contrasterende 

tint, dat kan ook wit zijn. Meng alle bollen in een 

kruiwagen of een grote kuip. Strooi de bollen uit 

over de aarde en plant ze waar ze zijn gevallen, 

dit geeft een natuurlijk effect. Gebruik ongeveer 

20 bollen per vierkante meter, meer mag altijd. 

De beste planttijd is oktober. Kijk nu in het voor-

jaar alvast naar de mooiste soorten voor de tuin. 

Een geschikte combinatie in paars, (oranje)rood 

en wit is bijvoorbeeld:

• Krokus, Crocus ‘Jeanne d’Arc’ 

 (wit, maart-april)

• Krokus, Crocus ‘Flower Record’ 

 (paars, maart-april)

• Blauwe anemoon, Anemone blanda ‘Blue 

Shades’ (paarsblauw, maart-april)

• Botanische tulp, Tulipa linifolia (rood, april)

• Narcis, Narcissus ‘Thalia’ (wit, april-mei)

• Keizerskroon, Fritillaria imperialis ‘Rubra 

Maxima’ (oranjerood, april-mei)

• Zomerklokje, Leucojum aestivum 

 (wit, mei-juni)

• Tulp, Tulipa ‘Couleur Cardinal’ 

 (rood, april-mei)

• Tulp, Tulipa ‘Hibernia’ (wit, april-mei)

• Tulp, Tulipa ‘Recreado’ (paars, april-mei).

‘Het verzamelen van 
bijzondere plantjes is niet 
zo mijn ding. Zeker niet 
één plantje, na een paar 
jaar vind je dat toch niet 
meer terug. Liever plant 
ik grote groepen aan van 
sterke planten’

Op de tuintafel voor de oude sering een collectie paarse voorjaarsbloeiers: tuinviooltjes, 

anemoontjes en de muurbloem Erysimum ‘Bowles Mauve’.

Het Italiaanse tuintje krijgt in het voorjaar kleur van blauwe multiflora hyacinten en witte 

anemoontjes.

De symmetrische indeling van de tuin sluit prachtig aan bij de gevel van 

de oude boerderij.
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aan de gevarieerde verzameling. Ankie: “ruim tien jaar geleden hebben we de 
kas geplaatst. Dat wilde ik altijd al, het is ideaal om hier ’s winters vorstgevoelige 
planten over te kunnen houden. We hebben bijvoorbeeld veel geraniums, maar 
ook kuipplanten zoals agapanthus. In het voorjaar zaai ik hier ook zelf groenten 
en eenjarigen. De groentetuin moet er wel leuk uitzien, daarom kies ik graag 
soorten met fraai loof, zoals sla met donkerbruin blad.”

Heesters uit Engeland

Links van het huis is een verdiepte heestertuin, die overgaat in het omringende 
landschap. Hier groeien bijzondere heesters, die Ankie in Engeland heeft ontdekt. 
“Veel van die onbekende heesters zijn hier prima winterhard. Het is wel aan te 
raden om ze beschut te plaatsen, bijvoorbeeld tegen de muur van het huis of achter 
een haag. Ik ben heel enthousiast over de glansmispel Choisya ‘Aztec pearl’. Deze 
compacte struik bloeit al in april met witte bloempjes. prachtig te combineren met 
de groengele wolfsmelk Euphorbia characias. Ze groeien tegen de gevel, samen met 
een blauwe regen en de paarsbloeiende Judasboom (Cercis). Een tip voor een kleine 
tuin: zo heb je op een klein oppervlak toch veel bloemen.” Andere vroegbloei-
ende heesters die Ankie heeft geplant zijn onder andere de staartaar (Stachyurus) 
met lichtgele bloemen in een hangende tros, het meloenboompje (Chimonanthes) 
met geurende lichtgele bloemen en de papierstruik (Edgeworthia) die bloeit met 
buisvormige gele bloempjes. “Tussen de heesters groeit Trachystemon. Dit is een 
sterke vaste plant die in april bloeit met violetblauwe bloemen. Later verschijnt 
er groot blad, dat prima de bodem bedekt. Het is wel een woekeraar, niet aan te 

raden voor een kleine tuin. Hij verdraagt veel schaduw 
en onderdrukt onkruid, ideaal dus voor een schaduwtuin 
waar je weinig aan wilt doen”, zegt Ankie.
De uitgekiende kleurenschema’s maken deze tuin heel 
bijzonder. In elke tuinkamer zijn weer andere tinten met 
elkaar gecombineerd. “Voor de grote borders heb ik een 
kleurenschema gekozen van crèmewit, groengeel, donkerrood, paars, lila en 
violet. Hier en daar wat oranje, dat maakt het lekker pittig.” In de Italiaanse tuin 
bloeit alles in wit en blauw met witte bosanemoontjes en blauwe Hyacinthus ‘Blue 
Festival’. In de verdiepte heestertuin is een witte mix geplant van bijzondere 
narcissen, zoals Narcissus ‘Ice Wings’ en ‘Mrs. Langtry’ in combinatie met het 
witte zomerklokjes (Leucojum) en de zachtgele keizerskroon Fritillaria raddeana. 
Ook in potten bloeien bolletjes op kleur. De tafel op het terras wordt versierd met 
blauwe anemoontjes, het botanische tulpje Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’, hyacinten, 
de muurbloem Erysimum ‘Bowles Mauve’ en tuinviooltjes. Ankie: “Ik ben er trots 
op dat het Internationaal Bloembollen Centrum onze tuin heeft geselecteerd voor 
hun jaarlijkse persreis. Vorig voorjaar heb ik veel tuinbezoek gehad, onder andere 
de bekende Engelse tuinvrouw Sarah raven en tuinschrijver romke van de Kaa. 
Dat bevestigt toch dat je goed bezig bent.” 

De tuin Helderlicht is in juli een weekend opengesteld voor leden van de Neder-

landse Tuinenstichting, zie www.tuinenstichting.nl.

Buxus ALs BAsis
Met een strak patroon van hagen krijgt elke 

tuin een duidelijke structuur. Buxus is vooral 

geschikt voor lage hagen en snoeivormen. 

Beuk (Fagus) en taxus zijn geschikt voor wat 

hogere hagen of grote haagblokken. Begin 

met het tekenen van een plattegrond op 

schaal, je kunt natuurlijk ook een deel van de 

tuin opnieuw ontwerpen. Bedenk een geome-

trisch patroon om de ruimte mee in te delen, 

laat het patroon zoveel mogelijk aansluiten 

op de gevel van de woning. Verdeel de tuin in 

paden, terrassen en plantvakken, eventueel 

een gazon of een vijver. Geef de lijnen van 

het patroon aan met hagen, snoeivormen en 

haagblokken. Vul tenslotte de plantvakken in 

met een mix van sterke vaste planten, hees-

ters en bloembollen.

‘in het voorjaar zaai ik hier ook 
zelf groenten en eenjarigen. 
De groentetuin moet er wel leuk 
uitzien, daarom kies ik graag 
soorten met fraai loof, zoals sla 
met donkerbruin blad’

In de verwarmde kas komen vorstgevoelige plan-

ten zoals de Afrikaaanse lelie (Agapanthus) prima 

de winter door. 

De indrukwekkende spiraal van buxus heeft Ankie zelf in 

vorm gesnoeid. 

Zelfs de moestuin is in april al heel kleurig met Hyacinthus ‘Woodstock’ (paars) en 

‘Gipsy Queen’ (roze). 
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