
De entree van Locus Flevum is strak en eenvoudig. Tussen 
grijswitte tuinmuren loop je naar een royale patiotuin die 
geplaveid is met lichtgetinte gravel. Forse olijfbomen in ronde 
houten kuipen, leibomen en vrolijk gekleurd tuinmeubilair 
geven de patio een mediterrane sfeer. Op de verschillende 
terrassen staat bijzonder tuinmeubilair opgesteld. Jikke en  
Lucien Hamerpagt hebben de mooiste loungebanken, tuin-
tafels, potten en hangmatten hier verzameld om aan tuin-
bezoekers te tonen. In de tuinwinkel is nog meer te zien, van 
buitenkeukens tot exclusieve olijfolie. Terwijl we in de heerlijk 
beschutte patio op een comfortabele loungebank zitten, vertelt 
Jikke Hamerpagt over haar tuin. “We zijn hier begonnen in de 
zomer van 2000. Hiervoor woonden we in een rijtjeswoning 
met een kleine tuin, maar omdat ik veel particuliere tuinen 
ontwerp, wilde ik heel graag professioneler bezig zijn met 
tuinen en vooral de ruimte hebben om te experimenteren. Dit 

ruime perceel was helemaal wat we wilden. Lucien is bouw-
kundig architect. Hij droomde er altijd al van om zijn eigen 
woning te ontwerpen. Hij heeft de gebouwen ontworpen en 
ik heb direct daarbij de grote lijnen van de tuin getekend. 
Alles is dus op één vel papier ontstaan. Later zijn pas allerlei 
details ingevuld. Aan de bomen kun je nog zien dat de tuin 
eigenlijk vrij jong is, maar de borders zijn inmiddels al echt 
volwassen.” 

Themabeplantingen

Langs de grote spiegelvijver lopen we de tuin in. Het perceel is 
door hagen in verschillende ‘kamers’ verdeeld, maar dankzij 
doorkijkjes en zichtassen is alles toch met elkaar verbonden. 
In elke tuinkamer is een andere sfeer en groeien weer heel 
andere planten. Jikke: “Het is voor een tuinontwerper altijd 
heel moeilijk om te kiezen uit enorme lijsten planten. Ik heb 

Paradijsje 
  in de polder

Locus Flevum betekent ‘plek in Flevoland’. Lucien en Jikke Hamerpagt creëerden 
hun eigen plek in deze groene provincie: een bijzondere bezoekerstuin aan de 
rand van Lelystad. Architectuur en tuinarchitectuur vloeien in elkaar over in deze 

6000 m² grote tuin vol liefhebbersplanten.

Tekst en fotografie Modeste Herwig

OP TUINBEZOEK MET MODESTE
Modeste Herwig schrijft boeken over tuinen, fotografeert planten en bloemen en volgt de trends op de voet. 
In elk nummer van Buitenleven bezoekt ze een bijzondere tuin in Nederland. Deze keer: Locus Flevum van 
Lucien en Jikke Hamerpagt in Lelystad.
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Planten terugknippen
Jikke Hamerpagt: “Ik noem juli en augustus altijd 

‘scharrelmaanden’. Het grote werk is gedaan in het 

voorjaar, nu scharrel ik door de tuin om hier en daar 

wat weg te knippen of onkruid uit te trekken. Veel plan-

ten zaaien zich uit, zoals het vingerhoedskruid. Ik her-

ken inmiddels alle zaailingen en bepaal nu of ze mogen 

blijven staan of niet. Vooral in de gravel garden, maar 

ook in de borders, knip ik uitgebloeide bloemen weg, 

behalve als het gaat om planten die juist in de winter 

een mooi silhouet houden en body aan de border ge-

ven. Soorten die wel erg groot worden, zoals de venkel, 

knip ik gedeeltelijk zelfs helemaal af om andere planten 

meer ruimte te geven. Ik haal echt kruiwagens vol uit de 

tuin, zo blijft de beplanting mooi tot diep in de herfst.” 

  �



het mezelf makkelijker gemaakt door verschillende ‘micro-
klimaten’ in de tuin te maken. Bij ‘warm en droog’ horen dan 
bepaalde planten die daarvan houden. Zo hoef je niet meer uit 
1000 planten te kiezen, maar uit ongeveer honderd soorten. 
Die beperking maakt het ontwerp uiteindelijk rustiger.” 
Achter een lange muur op het zuiden is een bijzondere grind-
tuin te zien, ook wel gravel garden genoemd. De planten 
groeien hier in het grind. “Deze plek was al warm, beschut 
en vrij droog. We hebben het microklimaat versterkt door voor 
veel drainage te zorgen. De grond is nu superdroog en daar 
houden planten zoals lavendel, heiligenbloem (Santolina), de 
vijg en het siergras Stipa gigantea van”, vertelt Jikke.
Wat meer achterin de tuin ligt juist een heel vochtig gedeel-
te. Vanaf een vlonder kijk je uit op een natuurlijk ogende 
waterplas, omgeven door riet en wilde oeverplanten. “Dit 
tuingedeelte was al vrij vochtig.”, vertelt Jikke. “We hebben 
besloten het nog natter te maken zodat hier allerlei mooie 
moerasplanten kunnen groeien. De grond is wat uitgegraven, 
zodat er veel water blijft staan. Wel hebben we eerst de bodem 
goed laten onderzoeken, om te kunnen bepalen hoe diep we 
moesten graven. Heel belangrijk om de situatie eerst goed te 
bekijken, voordat je aan zo’n project begint. Hier zit namelijk 
een harde laag in de grond, waar het water nu goed op blijft 
staan. Als we daar doorheen waren gegraven was het hier veel 
droger geweest.”

Gazon onderhoud
Jikke Hamerpagt: “Het gazon heeft in de zomer vrij veel zorg 

nodig. Ik zorg er altijd voor dat het gras niet uitdroogt door op 

tijd te sproeien. Als er gele plekken ontstaan, ben je eigenlijk 

al te laat. Je kunt gewoon in de volle zon sproeien, dat is niet 

nadelig voor het gras. Verder geef ik regelmatig snelwerkende 

gazonmest, zodat het gras snel groeit. Door dan ook vaak te 

maaien krijg je een dichte grasmat, waarin onkruid weinig kans 

krijgt. Bij droog weer laat ik het gras iets langer doorgroeien, 

zodat het niet zo snel verdroogt. Langs de borders steek ik het 

gras langs een rechte lijn af met een kantjessteker, zo voorkom 

ik dat het te veel de border ingroeit.”
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Liefhebbersplanten

Wat opvalt in Locus Flevum is de strakke lijnvoering in de tuin, 
die prachtig aansluit bij de eigentijdse gebouwen. Tussen de 
woning en de oranjerie is een grote, rechthoekige spiegelvijver; 
de grindpaden zorgen voor zichtlijnen en hoge hagen geven 
structuur aan de tuin. “Bezoekers zijn vaak verbaasd als ze de 
tuin inwandelen. De gebouwen die je vanaf de weg kunt zien 
zijn echt modern, en mensen denken dan al snel dat er in de 
tuin alleen strakke hagen en veel gras te zien zullen zijn. Maar ik 
heb juist veel verschillende soorten vaste planten in de borders 
gezet, echte liefhebbersplanten. Het moet natuurlijk geen ratjetoe 
worden van teveel verschillende planten, dat sta ik mezelf niet 
toe. Je hebt mooie tuinen en je hebt mooie plantenverzamelingen 
zeg ik altijd, en ik ga toch echt voor een mooie tuin. Ik heb be-
sloten maar twee plantengeslachten te verzamelen: de kerstroos 
(Helleborus) en de Afrikaanse lelie (Agapanthus). Ik ben echt weg 
van kerstrozen, er zijn zoveel mooie kleuren. Deze plant bloeit 
heel vroeg, vanaf februari, en in de zomer is er alleen blad, 
dus dat stoort niet. De Agapanthus kweek ik zoveel mogelijk in 
potten, en dan allemaal dezelfde om het rustig te houden. Mijn 
favorieten zijn toch wel Agapanthus inapertus ssp. pendulus, de 
heel donker violette ‘Purple Cloud’ en ‘Delft’ met witte bloemen 
die een vleugje porseleinblauw hebben.”

Kuipplanten verzorgen
Jikke Hamerpagt: “Als het warm en droog is, hebben de kuip-

planten in de patio en ook de Agapanthussen veel water nodig. 

De grond in een pot of kuip kan snel uitdrogen. Om zeker te zijn 

van de vochtigheidsgraad kun je een vochtigheidsmeter in de 

potkluit steken. De Afrikaanse lelies zijn echte zonaanbidders, 

ze staan het liefst warm en beschut. Gebruik zandige, humus-

rijke grond, de pot mag vrij krap zijn voor de plant. Ik geef royaal 

water en mest om de week bij met vloeibare mest in het gietwa-

ter. Ook haal ik dode bloemen en lelijk blad weg. Als de plant 

te groot wordt, scheur ik in september na de bloei, de pollen in 

kleinere stukken en plant een klein deel terug. Vanaf half okto-

ber moeten de potten naar een vorstvrije ruimte verhuizen, want 

deze schoonheid uit Afrika is niet helemaal winterhard.”
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Hoge vaste planten en siergrassen

De vlindertuin staat vol paars bloeiende bieslook, venkel, rozen 
en natuurlijk vlinderstruiken. Erachter ligt een witte border, 
met tussen de witbloeiende planten veel grijsgroen blad. Nog 
iets verder is de moerastuin, waar je je echt in de natuur waant. 
Als je hier op de vlonder gaat zitten kom je helemaal tot rust. In 
de stinzentuin loop je via smalle wandelpaadjes langs allerlei 
wilde planten, hier is ook nog een schaduwtuin met Hosta’s en 
andere bladplanten. Voor de woning zijn uitbundige borders 
en een geheime tuin. Via de boomgaard kom je bij een van 
de mooiste tuingedeelten: de lange pergola met daarnaast een 
uitbundige border. Hier groeien allemaal hoge vaste planten 
en siergrassen met een losse, natuurlijke groeiwijze. In mei 
bloeit de blauwe regen er uitbundig en hangen de geurende, 
violetblauwe bloemtrossen langs de pergolabalken. Jikke: “De 
border heeft een flinke maat, zo’n vijf meter diep en wel 20 
meter lang, en ook de pergola is fors. Daarom wilde ik hier een 
stoere border maken, met hoge planten. Ik ben daarbij zeker 
geïnspireerd door de beplantingen van Ton ter Linden en Piet 
Oudolf. Toen mijn interesse voor tuinen groeide, waren zij toch 

echt de grote meesters, ik ben als het ware door hen opgevoed 
als tuinontwerpster. Na een bezoek aan de tuinen van Ton ter 
Linden in Ruinen was ik helemaal verkocht. Wat Piet Oudolf 
over zijn manier van ontwerpen heeft geschreven was ook zeer 
leerzaam voor mij. Je zult de invloed van deze tuinontwerpers 
zeker terug zien in mijn tuin. Ik leer nog elke dag bij en geniet 
van de bloeiende planten, maar ook van het ontluiken in het 
voorjaar en de aftakeling in het najaar. Een goede tuin heeft 
buiten de vormgeving ook een goed beplantingsplan nodig, 
iets wat heden ten dage met alle vernieuwingsdrang nogal eens 
vergeten wordt.” 

Locus Flevum, Groene Velden 18-20, 8211 BA Lelystad

tel. 0320-223008, www.locuflevum.nl.

De tuin is geopend van maart t/m september, van donder-

dag t/m zondag, 10-17 uur, voor groepen op afspraak ook op 

andere dagen. In de orangerie wordt thee geschonken met 

wat lekkers erbij. 

Zomersnoei
Jikke Hamerpagt: “In de zomermaanden zijn 

wij veel bezig met de zomersnoei van hees-

ters en bomen. De lange groeischeuten van 

de blauwe regen worden tot op ongeveer 35 

centimeter teruggesnoeid, anders worden 

ze slordig. In maart snoeien we deze scheu-

ten dan verder in tot op zes centimeter. Ook 

het leifruit tegen de muren van de patio 

snoeien we om de vruchten meer zonlicht 

te geven en de bomen in vorm te houden. 

De druif en de leiplataan maken ook lange 

scheuten, alles wordt teruggeknipt tot op 

ongeveer twee bladeren. Struiken die in het 

voorjaar gebloeid hebben, zoals de sering, 

moeten nu ook teruggesnoeid worden, zo 

blijven ze compact en rijk-bloeiend. Ik knip 

de uitgebloeide takken terug tot vlak boven 

een jonge scheut. Doorbloeiende rozen krij-

gen na de eerste bloei een mestgift met spe-

ciale rozenmest, de uitgebloeide takken knip 

ik terug tot op het eerste vijfblad. Ze zullen 

snel opnieuw bloemen vormen en tot in het 

najaar decoratief zijn.”
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