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De natuurlijke levendige bostuin van Tineke en Gerrit is een lust voor het oog. De tuin van 2.500 m²
ligt midden in het bos: je staat in de tuin letterlijk in de natuur. De tuineigenaren noemen het zelf
een ‘geordende chaos’.
Het juryrapport
De tuin
De jury vindt de beplanting in de tuin spannend: de eigenaren ‘durven’ van alles door elkaar te
planten, waardoor er weelderige groene borders ontstaan. De tuineigenaren volgen de natuurlijke
lijnen van de tuin, waardoor er in de tuin verschillende hoekjes zijn gecreëerd. In de tuin hangt een
aangename rustige sfeer, waardoor het heel prettig is om in de tuin rond te lopen (en te kijken). De
tuineigenaren willen in de toekomst nog meer inheemse planten in de tuin.
Bodem
De tuin op arme zandgrond is door het aanbrengen van compost door de tuineigenaren omgetoverd
tot een levende tuin met stinzenplanten (corydalis, helleborus etc.), vaste planten, heesters,
volwassen loofbomen, rododendrons, magnolia’s, inheemse planten en veel vaste planten. Er wordt
door Tineke en Gerit zoveel mogelijk op een dier- en milieuvriendelijke manier getuinierd: ze maken
zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke gewasbescherming.
Dieren
De tuin heeft een hele natuurlijk en groene uitstraling, met leuke hoogteverschillen die ooit door de
natuur zijn gevormd. In de lager gelegen delen liggen twee vijvers, waar de vogels en andere
insecten dankbaar gebruik van maken. In de hele tuin zijn vogelhuisjes te vinden, die ook bezet zijn.
Zelfs de brievenbus van het huis is bezet door een broedende vogel. De tuin grenst aan het bos,
waardoor er ook reeën op bezoek komen die knabbelen van het lekkers in de tuin.
Energie
Ook aan de duurzame energie wordt gedacht: er liggen zonnecellen op het dak en er is een
warmtepomp naast het huis. Ze zijn qua energie niet helemaal zelfvoorzienend, maar komen een
heel eind.
Voedsel
Er is voldoende voedsel te vinden in deze bostuin voor de vogels, bijen, vlinders, hommels en andere
insecten. Ook de reeën zijn welkom in de tuin. Er is geen moestuin aanwezig, maar in de tuin zijn
verschillende fruitboompjes te vinden.
Water
In de tuin zijn twee vijvers aanwezig, waar de beestjes en planten in de tuin dankbaar gebruik van
maken. Bij extreme warmte moet de tuin wel bewaterd worden.
Conclusie
De tuin van Gerrit en Tineke Mäkel is alles behalve een doorsnee tuin. Ze zorgen ervoor dat ze
jaarrond kunnen genieten van deze groene bostuin. De jury vindt dat deze tuin met name goed
scoort op de onderdelen energie en dieren. Door de zure grond is het volgens de jury wel lastig om
variatie in de beplanting aan te brengen.

