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Paspoort
Wie: Anouska Couwenhoven

Soort tuin: landelijke tuin met tuinkamers

Waar: Nieuwe Niedorp (NH)

Grootte: 1000 m2. De tuin is 70 m diep. Iedere 

tuinkamer is 25 m2 groot

Grondsoort: zware zeeklei

Ligging: op het noordwesten, maar is zo diep dat 

de zon rondom komt

Bijzonder: je kunt de tuin bezoeken, kijk 

voor data op decouwenhof.nl,  

degroeneroute.nl en  

instagram.com/decouwenhof

Website: dehofdametuinstyling.nl
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“H et ging ons om de plek”, verklaart Anouska. 

“Dit huis heeft zo’n groot stuk grond en is zo 

landelijk en tegelijk centraal in het dorp 

gelegen. Hier kon ik eindelijk de tuin aanleggen waar ik al 

zo lang van droomde. Een tuin vol bloemen, kleuren en 

verborgen hoekjes. En een heerlijke plek om te spelen voor 

onze dochter, Chiara. Zij is inmiddels alweer negentien jaar.” 

De gevel van het monumentale huis moest blijven staan, 

maar de rest is vanaf de grond opnieuw opgebouwd. 

Hergebruik en variatie
“Veel materiaal, afkomstig uit het oude huis, hebben we 

hergebruikt in de tuin, zoals stenen, tegels, hout en zelfs een 

glas-in-loodraam, dat we verwerkt hebben in een schuur 

met een veranda en buitenkeuken”, vertelt Anouska. Na het 

huis was de tuin aan de beurt. “We hebben eerst puingrond 

verwijderd en de grond geëgaliseerd. De grond heeft een 

winter lang gerust, voordat we in de lente gras hebben 

gezaaid en hagen hebben geplant om de wind te breken. 

Vervolgens ben ik stukken gras gaan wegsteken om borders 

aan te leggen.” Inmiddels is de tuin zo gevarieerd beplant 

dat je hem niet in één oogopslag kunt overzien. Wanneer je 

erdoorheen wandelt, ontdek je steeds weer nieuwe delen en 

hoekjes, ieder met een eigen sfeer. De aanplanting van 

Anouska kenmerkt zich door borders op kleur en door 

variatie in bloeitijden, bladstructuren en hoogteverschil 

tussen de planten. De borders blijven hierdoor het hele jaar 

verrassen met hun uitstraling.

Het jaarrond een  
b(l)oeiende tuin

Vijftien jaar geleden kochten tuinstyliste Anouska Couwenhoven en haar man Dick een vervallen 

huis met een overwoekerde tuin in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp. Ze werden voor gek 

verklaard, maar het echtpaar keek dwars door de woestenij heen. Dat het uiteindelijk zo mooi zou 

worden en zelfs bezoekers zou trekken, hadden ze nooit verwacht.

TEKST ESTHER DERKS FOTO’S TRUI HEINHUIS
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Contact met de omgeving
Vanaf het terras aan de achterkant van het 

huis kijk je over een liefelijk grindpad dat 

wordt omgeven door rozenbogen en groene 

hagen. Dit pad doorkruist het smalle deel 

van de tuin dat is opgedeeld in drie 

beschutte tuinkamers, gelegen aan de 

linkerkant van de doorgang. Aan het eind 

van het pad vang je een glimp op van het 

bredere stuk met kleurrijke borders, de 

buitenkeuken, stenen beelden en zelfs een 

buitendouche. “Dat is heerlijk op warme 

zomerdagen”, verzucht Anouska. Achter de 

beukenboom is een doorgang naar het 

achterste gedeelte van de tuin. Hier staan 

fruitbomen, zoals appels, stoofperen, 

pruimen en een oude es van meer dan 

honderd jaar oud. “Hoe verder je naar 

achter loopt, hoe kouder en winderiger het 

wordt. In de winter scheelt het voor en 

achter in de tuin een jas en een muts. Het 

achterste deel van de tuin hebben we 

bewust wat meer opengehouden, zodat we 

in contact blijven met de mooie landelijke 

omgeving achter ons huis.”

TIP
Plant Oost-Indische 

kers in de moestuin om 

rupsen weg te houden 

van de kool.
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1   Op de voorgrond: nemesia Nemesia ‘Fairy Kisses Boysenberry’ , 

elfenbloem (Epimedium) en nemesia Nemesia sunsatia 

‘Blackberry’,  salie Salvia ‘Love and Wishes’, klaver Trifolium 

repens ‘Pentaphyllum’. Aan de bogen drie soorten klimroos: 

Rosa ‘Laguna’, ‘New Dawn’ en ‘Guirlande d’Amour’.

2   Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) en champagneblad of 

abc-kruid (Acmella oleracea).

3   Boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) bloeit schermvormig.

4   IJzerhard (Verbena bonariensis), vrouwenmantel (Alchemilla 

mollis), boerenhortensia (Hydrangea macrophylla), Zeeuws 

knoopje (Astrantia major), klimroos Rosa ‘Schneewittchen’.

5  Anouska Couwenhoven.

6   Begonia Begonia semperflorens ‘Dragon Wing’.

7   Wilde marjolein (Origanum vulgare), bieslook (Allium schoenop-

rasum), duizendblad (Achillea millefolium) en colakruid 

Artemisia abrotanum var. maritima ‘Coca Cola’.

Bloeiende wintertuin
Anouska snoeit in de tuin niets vóór de winter. Op die 

manier kunnen dieren beschutting vinden tussen de 

planten en blijven mooie bladstructuren zichtbaar. 

Siergrassen blijven wuiven in de wind, de zaadhoe-

den van zonnehoed worden gretig leeggegeten door 

de vogels en de rozenplanten zien er prachtig uit met 

rijp op de bladeren. De bloemen en stengels van 

ijzerhard, venkel en sieruien drogen heel mooi op. 

Anouska: “Voor planten met holle stelen geldt dat 

het beter is om ze pas eind februari te snoeien. Op 

die manier komt er geen water in te staan, wat 

rotting of bevriezing kan veroorzaken.” 
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8   De overkapping met buitenkeuken. Op de 

voorgrond onder andere roze ooievaarsbek 

(Geranium endressii), dahlia Dahlia ‘Strawberry 

cream’, sierui Allium ‘Purple Sensation’, kattesnor 

Cleome ‘Senorita Rosalita’, Japanse anemoon 

(Anemone tomentosa), dagkoekoeksbloem (Silene 

dioica) en blauweregen (Wisteria).

9  Zeeuws knoopje (Astrantia major).

10  Roos Rosa ‘Berleburg’.

11  Slaapbol (Papaver somniferum).

Historische tuinkamers
De tuin ligt op het noordwesten, waardoor de wind over het land 

komt aanbulderen. Door het planten van diverse hagen, bijvoorbeeld 

van taxus, beuk en haagbeuk, wordt de wind in een deel van de 

tuin gebroken. Tussen de hagen zijn drie tuinkamers gecreëerd van 

elk 25 m². “Vroeger hadden veel mensen met een tuin een kruiden-

tuin, een bleekveld en een moestuin”, vertelt Anouska. “Ik besloot 

dit stukje geschiedenis in de tuin te verwerken.” De eerste tuinka-

mer doopte ze om tot kruidentuin. Ze legde deze aan zoals de 

monniken het vroeger deden, in een cirkel verdeeld in taartpunten. 

Hier plantte ze (homeopathische) kruiden: zonnehoed (Echinacea), 

bergamotplant (Monarda) waar je thee van kunt zetten, wilde 

marjolein (Origanum vulgare), bronzen venkel Foeniculum vulgare 

‘Giant Bronze’, verschillende soorten salie, bijvoorbeeld echte salie 

(Salvia officinalis), maar ook citroenverbena (Lippia citriodora) en 

veel soorten munt. In het midden van de cirkel staat een oude 

Engelse kruik met een wisselende seizoensplant erin. “Zomers is het 

hier een bijen- en vlinderwalhalla”, weet Anouska. 
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Bezichtigen en ontwerpen
Tijdens tuinbezichtigingen kunnen mensen door 

de tuin struinen en inspiratie opdoen. Er zijn 

verschillende zitjes waar je heerlijk zit met een 

kopje koffie of kruidenthee en een stuk zelfge-

bakken taart. “Er komen zelfs mensen uit het 

buitenland”, vertelt Anouska. “Op afspraak 

stellen we onze tuin open voor groepen. Dan 

geef ik een rondleiding en vertel ik over de tuin 

en de geschiedenis van de omgeving.” Anouska 

werd zo vaak benaderd voor tuinadviezen, dat ze 

besloot haar eigen bedrijf te starten als tuinsty-

liste onder de naam De Hofdame Tuinstyling. “Ik 

laat mensen zien dat er meer mogelijk is dan ze 

in eerste instantie denken. Door mijn brede 

plantenkennis te combineren met creativiteit, 

kom ik vaak met originele ideeën voor beplan-

tingsplannen, tuinontwerpen en tuinadvies.”
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12   Naald van Cleopatra Eremurus ‘Romance’, 

grootbloemige rozen Rosa ‘Chippendale’ en 

‘Berleburg’, cosmea (Cosmos bipinnatus) en 

salie (Salvia uliginosa).

13   Wassen, schrobben en bleken op het ouderwet-

se bleekveldje.

14   Roos Rosa ‘Burgundy Ice’, gevlekte dovenetel 

(Lamium maculatum), roze ooievaarsbek 

(Geranium endressii), struisvaren (Matteuccia 

struthiopteris), beuk en meidoorn .

15   Kruiskruid Ligularia stenocephala ‘The Rocket’, 

geranium (Pelargonium), zegge (Carex), sierui 

Allium ‘Party Balloons’. 

Ouderwets de was doen
De tweede tuinkamer is het bleekveldje waar Anouska op 

ouderwetse manier haar was bleekt. “Dat werkt harstikke 

goed”, zegt ze lachend. Een bleekveld was vroeger een plek 

waar de witte was werd gebleekt in de zon, zodat de stof 

mooi wit werd. Op het gras staan een oude zinken wasteil, 

een wasbord en een bankje. Hier zit ze zomers heerlijk in de 

zon met ossengalzeep te schrobben op hardnekkige vlekken. 
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Schilderen met planten
Anouska doet veel op gevoel, soms heeft ze een impulsief 

idee voor een bepaalde kleur en vorm. Net als een schilder 

die experimenteert met vormen, kleuren en accenten. Bij kwe-

kerijen doet ze inspiratie op voor plantensoorten. “Soms denk 

ik lang na over een border en krijgt hij steeds meer vorm in 

mijn fantasie.” Ze wil dat er altijd wat bloeit in de tuin. 

Daarom houdt ze rekening met de bloeiperiode en zorgt ze 

dat planten elkaar afwisselen. Voor extra kleur en bladstruc-

tuur plant ze ook bollen en eenjarigen tussen de vaste 

planten. De tuin ziet er steeds weer een beetje anders uit. 

TIP
Zet Afrikaantjes 

in de tuin om 

plantparasitaire 

aaltjes uit te 

schakelen.
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Eigen habitat
Bepaalde planten laat Anouska hun gang gaan, zoals 

stokrozen, vingerhoedskruid, akelei (Aquilegia) en 

papaver. “Dit zijn mooie natuurlijke planten die zelf 

hun habitat opzoeken. Daar waar ze opkomen, hebben 

ze het naar hun zin. Het is steeds weer een verrassing 

waar ik ze tegenkom.” Aan de oever van de sloot laat 

ze de natuur haar gang gaan. Alleen verstikkende 

planten zoals riet en brandnetels, houdt ze bij. “Er 

groeit nu van alles, bijvoorbeeld gele lis, zegge, 

zwanenbloem, watermunt, waterlelie, dotterbloem en 

wilde valeriaan. Mooie inheemse planten die ervoor 

zorgen dat de tuin prachtig overgaat in de omgeving.”
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16   Picknicktafel op het terras bij 

het huis.

17   Dick, de echtgenoot van 

Anouska.

18   Langs de taxushaag (Taxus 

baccata): slaapbol (Papaver 

somniferum).

19   Groentetuin met diverse 

soorten groenten en vinger-

hoedskruid (Digitalis), 

citrusafrikaantje Tagetes 

tenuifolia ‘Orange Gem’, gele 

look (Allium flavum) en venkel 

(Foeniculum vulgare).

Multifunctionele moestuin
De derde tuinkamer heeft Anouska tot moestuin omgetoverd. “De 

groenten, zoals bloemkool, uien, bonen, sla (rucola), boerenkool, 

broccoli, venkel en aardappels heb ik in bakken geplant, want de 

zware zeeklei in de tuin bleek te nat en te compact voor de 

kwetsbare en ondiepe wortels.” Voor een betere bodemstructuur 

bewerkt ze de grond met humus. Ook laat ze oude takken en 

bladeren liggen voor compost. “Omdat het hier veel regent, gebruik 

ik lavameel om de grond luchtig te houden.” Bij de moestuin is ook 

een kleine pluktuin met eenjarige en vaste planten als dahlia’s, 

Oost-Indische kers (Tropaeolum majus) die rupsen aantrekt zodat 

ze minder snel naar de kool gaan, en Afrikaantjes (Tagetes) die 

goed tegen aaltjes werken. Aan een stevige tak van de oude es 

heeft Anouska een schommelbank gehangen. Dit is een heerlijke 

plek om tot rust te komen en naar de geluiden van de natuur te 

luisteren. “In de ochtend word ik met een kop koffie wakker in een 

beschut hoekje in de tuin. Dan luister ik naar de vogels, de kikkers 

en de wind door de bomen.” 
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