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Tekst ANGELA GROENBOS | Fotografie SIETSKE DE VRIES

Veel tuinen zijn alleen mooi in de
zomermaanden, maar tuin Erf Klein
Rassert in Hoevelaken heeft de
kleurrijke bloementooi van de warmste
maanden niet nodig om zijn
schoonheid te tonen. Juist in het
ingetogen palet van de wintermaanden
is de uitmuntende structuur van deze
landelijke tuin optimaal te
bewonderen. En valt er even iets
minder te werken voor Henk en
Marianne Korthorst, zodat ze zelf ook
in alle rust kunnen genieten.

‘H

et enige dat deze tuin echt nodig heeft om op
zijn mooist te zijn, is zonlicht.” Henk Korthorst
is duidelijk. Het lijnenspel van de vele hagen
en groenblijvende struiken komt misschien
wel het best tot zijn recht in de winterzon.

“Het laagstaande, warme licht geeft zo’n dieptewerking. Bij de
bollen van de meidoornhaag geeft het een geweldig schaduweffect.
En het contrast tussen de ronde vormen van de meidoorn en hulstbollen, en de veel strakkere hagen van hulst en beuk komt juist als
er verder geen aﬂeiding van bloemen is, het mooist tot zijn recht.”

Oude hagen
Marianne en Henk weten precies waar ze hun tuinbezoek
moeten laten stoppen om de tuin het best te kunnen waarderen.
De plekken waar de verschillende hagen mooi achter elkaar
liggen en zo inderdaad een gevoel van diepte geven.
Marianne: “We hebben hier in de tuin haagbeuk en beukenhaag.
De beukenhaag blijft prachtig met zijn roestbruine kleur.
De haagbeuk raakt zijn blad wel kwijt, maar is met de donkere
staken als wintersilhouet net zo waardevol. Juist de
combinatie van de twee maakt het in de winter spannender.”
De hagen, die juist de wintertuin zo sterk maken, zijn enkele
van de eerste elementen die het echtpaar in de tuin zette.
Verrassend genoeg zonder vooropgezet plan. Henk: “In de
eerste vijf jaar dat we hier woonden, hebben we de hagen
geplant. Gewoon door in de tuin te gaan staan en dan te

Erf Klein Rassert is een
tuin in het buitengebied
van Hoevelaken die in
het seizoen op afspraak
te bezoeken is; zie

www.erfkleinrassert.nl

bedenken wat mooi zou zijn. Een haag langs het pad, omdat
we vanuit de tuin geen auto’s wilden zien. Hagen om het
terras te omsluiten of om het erf te markeren. Voor ons was
dat een prima methode, want we zijn er nog altijd blij mee.”

Lampenpoetsersgras blijft ook in de kou mooi.
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Weelderige borders langs de paddenpoel houden
ook in de winter een prachtig silhouet.

Te braaf
Al was het echtpaar met de eerste hagen nog niet helemaal op het
niveau van nu. Henk: “Toen we de tuin na ongeveer tien jaar redelijk
naar ons zin hadden, hebben we hovenier Willem van de Brink
uitgenodigd, van hoveniersbedrijf De Briellaerd. Hij heeft een middag
met een notitieboekje op ons terras gezeten om de tuin op zich te
laten inwerken. Zijn conclusie was dat we een heel mooie tuin hadden
aangelegd, maar wel een heel brave. Hij stelde wat dingen voor, om het
allemaal wat spannender te maken. Zo snoeiden we de meidoornhaag
altijd heel strak, hij stelde voor om hem veel meer los te laten, meer
als wolken te snoeien. Dat hebben we gedaan en inderdaad was het
effect veel spectaculairder dan voorheen.”
Een ander voorstel waren verspringingen in de hagen die voorheen
netjes op één hoogte werden gesnoeid. Henk: “Bovendien stelde
Willem voor om aan het eind van meerdere hagen een blok haag
haaks op de bestaande lijn te zetten. Dat zorgde voor het lichtspel dat
ons nu zoveel plezier geeft gedurende de dag. Het advies was: de
achterste haag moet het hoogste zijn. Met alle hagen ervoor kun je
spelen. Dat geeft spanning.” Met een hulsthaag (Blue Prince) en grote
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“De achterste haag moet het hoogste zijn, daarvoor kun je met de hagen spelen.”

De ‘Hooitas’ is een oude schuur die net na WOII de oude hooiberg heeft
vervangen. Henk: “Hij is betimmerd met bekistingsmateriaal van legermaterieel
van de bevrijders. 80 procent van de schuur is nog van dit duurzame hout.

PLANTTIPS

voor een eigentijdse tuin
Henk en Marianne voelen perfect aan met welke planten
ze hun erf een eigentijdse uitstraling kunnen geven.
Dit zijn hun favoriete trendplanten:
Podophyllum ‘Spotty Dotty’ of voetblad - vooral
mooi om het grote, gemarmerde blad.
Amsonia - nog vrij onbekend, maar een sterke plant
met trossen blauwe bloemen en mooi groen loof dat in
de herfst fraai verkleurt.
Baptisia - plant met lupineachtige bloemen en
weelderig loof. Vaak in paars, maar ook in andere
kleuren te koop.
Aralia californica - geweldige plant voor de grotere
tuin. Wordt tot 2,5 m hoog en breed. Kan in de border,
maar in een groepje aangeplant is hij nog
indrukwekkender.
Heptacodium miconioides of zevenzonenboom redelijk klein blijvende, prachtig bloeiende boom met een
spannende bast.
Ophiopogon ‘niger’ of slangenbaard - dit zwarte
gras zie je al wel een paar jaar in tuinen, maar het blijft
een echte blikvanger.
Euphorbia of wolfsmelk - een heel dankbare plant,
die vooral in het voorjaar veel plezier geeft.
Saruma heryi - een paar jaar geleden heel hip en nog
steeds een dankbare, geel bloeiende plant voor borders
op het noorden.
Vernonia of ijzerkruid - hoge vaste plant die vaak
achter in de border wordt gebruikt. Bij Henk en
Marianne staat hij als groep aangeplant, midden in het
grasveld. “We noemen ze gekscherend de waslijn, maar
het is een echte spektakelplant.”

Henk en Marianne Korthorst
hebben met hagen een spannend
lijnenspel gecreëerd op hun erf.
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RECHTS Genieten van de
mooiste doorkijkjes op het erf.
MIDDEN In januari is er tijd
voor een rondje genieten op
eigen erf. Henk: “Al begint de
natuur nu alweer te borrelen.”

hulstbollen kreeg de entree veel meer allure en werd er ook een aparte
ingang voor voetgangers en ﬁetsers gecreëerd. Naast suggesties voor
veranderingen, werden Henk en Marianne door Willem ook
aangemoedigd om sommige tuindelen onveranderd te laten.
Marianne: “Zo hebben we een heel ﬂink deel van de tuin ingericht als
gazon. We krijgen wel eens tuingasten die vinden dat we daar nog wel
zeven borders extra kunnen maken. En het is ook wel verleidelijk om
dat deel ook vol tuinplanten te zetten. Maar dat grote gazon geeft

klassieke combinatie van rozen en lavendel. Toen in 2012 alle rozen

juist een ﬁjn gevoel van rust en ruimte.”

bevroren, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, spannende

Eigentijds
Een tuin met hagen, gras en borders kan heel klassiek uitpakken en

combinatie. Nu staat er blauwe Baptisia, die ’s zomers weelderig over
de strakke buxus heen hangt. Met zulke nieuwe combinaties hou je de
tuin spannend.”

snel wat gedateerd aandoen. Maar Erf Klein Rassert voelt heel
eigentijds. “We doen ook wel ons best om de beplanting modern te

Ze mogen dan een eigentijds erf hebben, modern willen ze hun tuin

houden”, verklapt Marianne. “Ook in tuinieren is er mode. Momenteel

niet noemen. “Het lijnenspel is belangrijk, maar dit blijft een tuin met

wordt er veel gewerkt met grassen en bijvoorbeeld Verbena. Wij willen

een landelijke uitstraling. Oude elementen als onze kastanje, onze

bij de tijd blijven, misschien zelfs wat voor de mode uit. We kijken

notenboom en het tachtig jaar oude krentenboompje maken ons erf

daarvoor goed naar toonaangevende tuinen. We gaan twee keer per

juist zo mooi.” Ook ‘ouderwetse planten’ als begonia’s, dahlia’s en

jaar op tuinenreis, bijvoorbeeld naar Great Dixter in Engeland.” Henk:

lupine mogen volgens het echtpaar weer. Marianne: “Zelfs fuchsia’s

“Dit jaar zag ik daar fantastische bijna drie meter hoge Telecia’s

komen weer in. Net als bij mode in kleding komen ook in de tuin weer

gewoon in het gras in de boomgaard. Ik kan dan bijna niet wachten om

oude bekenden terug. Het is dan wel de truc om ze op een andere

ze in onze eigen tuin toe te passen. Of we rijden heen en weer naar

manier toe te passen, er een eigentijdse twist aan te geven.” Voor het

Normandië, bijvoorbeeld naar Jardin Plume. Een tuin waar ze prachtige

echtpaar blijft dat een uitdagende puzzel. Henk: “We werken niet met

combinaties maken met grassen en hagen. Daar doen we inspiratie op.

van te voren bedachte plannen. Voor ons is de beplanting een proces

Er valt veel te leren van zulke toptuiniers. We houden ook de

van zoeken en experimenteren. Dat houdt het leuk. Het zorgt er ook

Nederlandse kwekers in de gaten. Het geeft een kick om planten toe te

voor dat de tuin ons alle mogelijke emoties geeft. Als het niet lukt,

passen die onze bezoekers nog niet kennen. Je moet ook je kansen

hebben we de pest in. Maar als het uiteindelijk helemaal naar ons zin

pakken. Zo hadden we naast het huis buxusvakken met daarin de

is, is dat een geweldig gevoel.”
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Ook hulst is als haag en
snoeivorm te vinden op het
erf. Marianne: “Vooral in de
winter is het glanzende
groene blad waardevol.”

LINKS Hortensia met een laagje
rijp geeft een sprookjesachtig effect.
BOVEN Berijpte planten steken
prachtig af tegen het donkere hout
van de hooischuur.
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