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Sneeuwstormen
“Uiteindelijk is New Hampshire wel tegengevallen. Onze 
winters zijn erg koud, met veel sneeuw, en duren gemiddeld 
zeven maanden. Vaak dooit het in januari, maar daarna 
komen dan weer enorme ijs- en sneeuwstormen. Midden april 
verschijnen de eerste krokussen. Dan krijgen we meestal begin 
mei een hittegolf en bloeien tulpen, Spaanse hyacinten, 
narcissen en sieruien allemaal tegelijk. Deze voorjaarsbloei-
ende bolgewassen zijn door het warme weer ook snel weer 
uitgebloeid. De zomers zijn heet en er is vaak al grote droogte 
omstreeks juli. Gelukkig hebben wij onze eigen waterput en 
kan ik dus onbeperkt water geven.” 

Piet Oudolf
“We hebben zo’n 9 hectare grond om ons huis, waarvan we  
1 hectare als siertuin hebben ingericht, met veel insectvriende-
lijke planten. De bodem bestaat voornamelijk uit zure zand-
grond met veel kiezels, graniet en oude wortels. Aangezien je 
geen spade in deze keiharde grond kunt steken, heb ik elk jaar 
zo’n 6 kubieke meter compost en natuurlijke mulch over de 
plantenbedden verspreid. Nu is het een stuk gemakkelijker om te 

tuinieren. Tot midden mei bloeit hier weinig, behalve voorjaars-
bollen. Daarom hebben we veel struiken en bomen geplant die 
nectar bieden aan de vroege hommels, zoals Japanse treursier-
kers, sierappel, wilg en magnolia. In het begin was mijn tuin een 
Engelse landschapstuin, maar na een paar jaar is het meer een 
onderhoudsvriendelijke tuin met veel variatie geworden. Ik heb 
me laten inspireren door ontwerpen van Piet Oudolf.” 

Wat wel, wat niet
“Ons klimaat is te extreem voor ridderspoor, akelei en zonne-
hoed. Ik ben op zoek gegaan naar soorten die het hier wel goed 
doen. In een afgebakend stuk tuin staan rozen van David 
Austin, met clematis, Oost-Indische kers, verbena en monarda. 
Naast de oprijlaan staan aster, flox, kattenkruid, Russische salie, 
koninginnenkruid en zonnekruid. Ook pioenrozen zijn sterk 
genoeg om hier te overleven. Helaas doen knaagdieren - van 
marmotten tot stekelvarkens - zich ieder voorjaar graag tegoed 
aan mijn planten. Ook wordt de tuin regelmatig vertrapt door 
beren of omgewoeld door wasberen. Dan moet ik weer veel 
planten vervangen. Tuinieren is hier dus een dure hobby, maar 
blijft wel mijn passie.” u

Elf jaar geleden is Caroline Galus naar Amerika verhuisd. 
Haar Amerikaanse man ging met pensioen en wilde toen weer terug 

naar zijn geboorteland. Omdat ze wel graag in een gebied wilden 
wonen waar vier jaargetijden zijn, viel de keuze op een groot stuk grond 

in New Hampshire, op zo’n anderhalf uur rijden van Boston.  

‘Tuinieren is hier 
een dure hobby’
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Zweden was het favoriete vakantieland van 
Michiel Horsman. Vroeger ging hij er altijd 
heen om te fietsen, te wandelen en te zeilen. 
Via het zeilen kwam hij in contact met 
jongeren. Dat vond hij zo leuk dat hij besloot 
zich in Zweden om te scholen tot 
jongerenwerker. Nu woont hij al 22 jaar in 
Degerfors, vlak boven de grote meren Vänern 
en Vättern. Tuinieren is daar niet altijd 
makkelijk, maar hij geniet er zo van, dat hij 
twee jaar geleden hovenier is geworden.

‘Ik heb al heel wat
schepjes versleten’
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Grond frezen
“Toen ik mijn huis betrok, bestond de tuin - van ruim 900 
vierkante meter - uit een kale grasvlakte. In etappes heb ik hem 
zelf aangelegd. Al snel kwam ik erachter dat tuinieren hier 
behoorlijk anders is dan in Nederland. Ik heb al heel wat schepjes 
versleten op de dikke, harde kleigrond met grote, zware stenen. 
Met veel moeite kun je tot een diepte van 40 centimeter komen, 
maar voor een dieper gat heb je een pikhouweel nodig. Voor een 
betere beworteling van de planten heb ik de grond eerst gefreesd 
en met zand, compost en tuinaarde luchtiger gemaakt.” 

Reflecterende zon
“Het klimaat is hier ook anders dan in Nederland. Wekenlang 25 
graden onder nul, zelfs overdag, is niet uitzonderlijk. Daarnaast 
is het zomerseizoen hier veel korter. In april en zelfs mei kan het 
‘s nachts nog vriezen en vanaf begin september is er weer kans 
op nachtvorst. Planten die daar gevoelig voor zijn, hebben het 
moeilijk. Ze worden vaak minder hoog dan wordt beloofd op 
het kaartje. Mijn vlinderstruik bevriest elke winter tot aan de 
grond en krijgt in het zomerseizoen te weinig tijd om echt groot 
te worden. De herfstasters kwamen altijd mooi in knop, maar 
door de vroeg invallende vorst haalden ze de bloei niet. Afgelo-

pen voorjaar heb ik ze tegen een muur op het zuiden gezet en 
toen hebben ze wel mooi gebloeid. In het voorjaar staat een deel 
van de tuin blank vanwege de gesmolten sneeuw, die moeilijk 
kan wegzakken in de grond, omdat de onderlaag dan nog 
bevroren is. Daar moet ik rekening mee houden, want veel 
planten houden niet van natte voeten. Ook struiken en bomen 
die groen blijven hebben het zwaar in de winter, vooral als de 
zon goed schijnt en zij nog geen vocht uit de bevroren bodem 
kunnen opnemen. Daarnaast reflecteert de sneeuw de zon 
zodanig dat er een risico bestaat op verbranding. Mijn coniferen 
en taxussen krijgen daarom vaak bruine takken aan de zonzijde.” 

Hongerige dieren
“Reeën en damherten grazen alles af waar ze bij kunnen, met een 
voorkeur voor de groenten en kruiden uit de moestuin. In de 
winter doen ze zich tegoed aan de vaste planten en halen ze de 
groene bladeren van de braam onder de sneeuw vandaan. Na 
een strenge winter verschalken ze ook sommige voorjaarsbloei-
ers, waardoor ik de bloei van deze planten mis. Maar dat hoort 
bij de natuur, dan had ik maar in de stad moeten gaan wonen. 
Naast reeën en damherten zie ik ook veel andere wilde dieren in 
mijn tuin, zoals elanden, hazen, vossen en wolven.” u
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Wensenlijstje
“Toen ik hier met mijn man en kinderen kwam wonen, was de 
tuin er in grote lijnen al, maar we hebben er wel het een en 
ander aan veranderd. Wij besloten een aantal inheemse bomen, 
struiken en planten toe te voegen, evenals Canarische dadelpal-
men, Clerodendrum quadriloculare, Calliandra en Hylocereus. In de 
kleine halfronde tuin hebben we de vorm van het perk aange-
past en daarin zinnia’s geplant. In andere delen van de tuin 
hebben we vijvers aangelegd. Ook moest er een kasje komen. 
Nu staat alleen een prieel nog op mijn wensenlijstje.”  

Subtropisch klimaat
“Tuinieren is hier anders dan in Nederland. Door het warme 
zeeklimaat doen alle subtropische planten het hier het hele jaar 
goed. Ze groeien het sterkst in de winter, als het wat koeler is, 
zo’n 22°C. De winter is ook de tijd voor perkplanten. De grond 
is erg kalkhoudend, dus azalea’s zie je hier niet. Het grootste 
probleem zijn de orkanen, die vormen ieder jaar weer een 
bedreiging. Wanneer een orkaan over de tuin is geraasd, is het 
een ravage van omgevallen bomen en muren, blad en planten-

resten. Voor de planten die de orkaan hebben overleefd, duurt 
het daarna wel enige tijd voordat ze zich hebben hersteld.”

Nieuwe planten 
“Als ik nieuwe planten zoek, ga ik naar een tuincentrum. De 
planten zijn daar goed, maar omdat alles moet worden aange-
voerd, zijn ze veel duurder dan in Nederland. Een plantje 
meenemen uit Nederland is er niet bij, daarvoor gelden strenge 
regels; zonder fytosanitair certificaat (gezondheidsverklaring) is 
het niet mogelijk om planten in te voeren. Daarom stek ik veel 
zelf, zoals hibiscus, begonia’s en bougainville, en kweek ik 
perkplantjes op uit zaad. Een andere manier om hier aan 
bijzondere planten te komen is de plantenverkoop door tuinlief-
hebbers voor goede doelen, zoals de National Trust en de 
rozenvereniging Historic Roses.
Ik doe graag inspiratie op bij de plaatselijke botanische tuin en 
het arboretum, maar voor een bijzondere plantenbeleving breng 
ik het liefst een bezoek aan de droge gracht rond Fort Hamilton. 
Deze staat vol met planten, een echte jungle.” u

‘Orkanen zijn het 
grootste probleem’

Marijke Peterich zocht een plaats met een aangenaam klimaat waar 
haar twee dochters konden opgroeien. Inmiddels woont ze 34 jaar op 
Bermuda, met uitzicht op de hoofdstad Hamilton. Ze is dagelijks bezig 

in haar tuin van 1 hectare, maar het onderhoud van het gras en de 
heggen laat ze graag aan een hovenier over. 
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Handen in je zakken
“De voor- en achtertuin bij de boerderij hebben een oppervlakte 
van in totaal zo’n 1400 vierkante meter. Oorspronkelijk was hier 
een boomgaard en een woestenij van engelwortel en brand-
netels, je kon er alleen lopen met lange mouwen en je handen 
in je zakken. Een hovenier heeft de hele bovenste laag van de 
tuin afgeschraapt, een aantal bomen verwijderd, de grond geëgd 
en gras gezaaid. Daarna ben ik zelf aan de slag gegaan.”

Aangewaaide helianten
“Het klimaat is hier anders dan in Nederland; de winters zijn 
strenger en de zomers warmer. Toch doe ik in de tuin wat ik 
altijd al deed: ik rotzooi maar wat aan, ik merk vanzelf wat lukt 
en wat niet. Ik zet planten en strooi zaad op verschillende 
plekken: nat of droog, tegen de warme muur of tegen de 
omheining, in de (half-)schaduw of zon, beschut of in de wind. 
Tot mijn grote vreugde zijn planten vaak zo slim om uit zichzelf 
te verhuizen naar een plek die wel geschikt voor ze is. Of wordt 
het zaad verplaatst omdat het aan een kikkerpoot blijft plakken, 
door mieren wordt verspreid, door vogels wordt opgegeten en 
uitgepoept of aan de poes is blijven klitten? 
Door de lössgrond doen sommige planten het hier waanzinnig 
goed. Ik heb nu een groot springzaad van vier meter hoog, 
zeepkruid dat het tuinpad overwoekert en een kruisbes die is 

uitgegroeid tot een ondoordringbaar bos. Aangewaaide helian-
ten hebben de groentetuin veroverd en de kleine klaproos is nu 
een plaag geworden. De beukenhaag die in het begin zo mooi 
slank was, is nu bijna een meter dik. Het is veel werk om alles in 
toom te houden.”

In gevecht
“Ook onkruid tiert welig op de lössgrond. Ik ben constant in 
gevecht met zevenblad, winde, melkdistel en kleefkruid. Ik vertik 
het om gif te gebruiken. Van mijn Franse buren krijg ik het 
commentaar dat mijn tuin lijkt op een jungle. Maar daar trek ik 
me niets van aan, evenals de ‘plaagdieren’ die mijn tuin belagen. 
Elk jaar zit de kardinaalsmuts vol met rupsen en heb ik dertig of 
meer molshopen in het gras. Hel lijkt allemaal één grote 
klaagzang, maar het is ook heerlijk om een beetje ‘God in 
Frankrijk’ te zijn. Het is toch geweldig als je een hoppenechtpaar 
met drie jongen in je gras ziet wroeten en een gevlekte salaman-
der of een hazelworm vindt als je een slordig achtergelaten 
dakpan optilt?” ]

Nog meer tuinen van Groei & Bloei-lezers in het buiten-
land bekijken? Ga dan naar www.groei.nl. 

Een aquarel van een groot gezin buiten aan een picknicktafel  
- uit het boek Het huis in de zon van Carl Larsson - gaf Flip van den 

Bergh als jongetje al een dat-wil-ik-later-ook-gevoel. Deze wens kwam 
uit toen hij in 1996 een boerderij kocht in het noordoosten van 

Frankrijk, in het dorpje Audeloncourt. Eerst was deze boerderij zijn 
tweede huis, maar sinds 2004 woont hij er het hele jaar. 

‘Ik leef als God 
in Frankrijk’
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