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COLOFON 
"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-
Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, 
SUCCULENTA. 
 

Opgericht 12 maart 1968. 
 

De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand (met 
uitzondering van de maanden juli en december). 
Plaats  : De Stenge, Heinkenszand. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 12,-- per jaar. 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 

BESTUUR: 
 Piet van de Vrede voorzitter  Secretariaat: 
 Sandra van Offenbeek secretaris  Sandra van Offenbeek 
 Ria Uytdewilligen penningmeester Schoolstraat 26 
 Kees de Bonte bestuurslid  4417 AB Hansweert 
 Bea van IJzendoorn PR-functionaris  Tel.: 0113-383290 
         e-mail: cactus.sandra@zeelandnet.nl 
 

REDACTIE:      Redactie: 
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Tonnie de Rijke 
 Piet van de Vrede redactielid  Noordweg 444 
 Bertus Spee  redactielid  4333 KL MIDDELBURG 
         Tel.: 0118-615047 
         e-mail: thonderi@hetnet.nl 
 
Drukwerk : Offsetdrukkerij GetokA v.o.f., Kapelle. 
 

TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Han 
Mesu (0118-615702). 
 
Agenda afdeling Zeeland 2011. 
24 juni 2011 Maandelijkse bijeenkomst in de Rammekenshof, Rammekensweg 

11 te Ritthem. 
26 augustus 2011 Maandelijkse bijeenkomst met oa. een plantenquiz. 
30 september 2011 Maandelijkse bijeenkomst met oa. de Algemene Plantenkeuring. 
28 oktober 2011 Maandelijkse bijeenkomst. Thema-avond; winterharde 

succulenten. 
25 november 2011 Maandelijkse bijeenkomst. Piet van de Vrede laat ons genieten 

van allerhande plaatjes die hij tijdens allerlei uitstapjes het 
afgelopen jaar gemaakt heeft, Cactussen, vetplanten, rotstuinen 
etcetera. 

december 2011 Geen bijeenkomst 
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Uitnodiging 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 juni 2011 in De Rammekenshof, 
Rammekensweg 11 te Ritthem. 
Aanvang: 19.00 uur 
!!NB.NB. LET OP! LET OP! BIJEENKOMST OP LOCATIE, AANVANG ZEVEN UUR!! 

 
PROGRAMMA 

 
Geen vast programma, een rondwandeling door de tuin, een klein huishoudelijk deel 
en voor de rest genieten van de tuinen in De Rammekenshof. En voor de rest gezellig 
samenzijn. 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek. 
================================================================= 

Kort verslag van de bijeenkomst vrijdag 27 mei 2011 
Even na achten opent Piet van de Vrede de bijeenkomst. Hierbij een welkomstwoord 
voor Ludwig Bercht voor zijn aanwezigheid deze avond.  
Afwezig met kennisgeving Nel de Koeyer, Bea van Yzendoorn en Ad Uytdewillegen. 
Voor de verloting hebben we 2 plantjes van Kees de Bonte, 2 plantjes van Kitty Rijk, 2 
plantjes van Han Mesu en een kilo asperges. Nog een drietal succulenteboekjes, en 
een plantje van Sandra van Offenbeek.  
Piet had een jaargang succulenten bij om per opbod te verkopen, ikzelf een plant. Het 
is er niet meer van gekomen om die nog te verkopen. De plant heb ik aan Kitty 
verkocht voor 5 euro, is dus voor de clubkas, moest hem anders weer naar huis 
zeulen.  
Kregen via Han een uitnodiging om mee te doen aan de zomerfeesten bij zorgcentrum 
Simnia te Domburg 28 augustus. Hier heeft niemand belangstelling voor om daar te 
gaan staan. Tevens een email gekregen van Frank& Diane Thys-Brants met 
uitnodiging voor hun open deur dagen 28 en 29 mei te Zoersel. Voor degene die 
belangstelling hebben.  
Aangekomen bij de rondvraag. Joke van Lavieren vraagt hoe het op Groei en Bloei is 
gegaan. Han vertelt dat er minder publiek was als voorgaande jaren. Wel veel 
dezelfde gezichten die elk jaar trouw komen. Joke was meegegaan naar Intratuin te 
Halsteren, was mooi maar heel erg duur.  
Had in het vorige verslag een geënte Hoya gezet, dit had dus een gestekte Hoya 
moeten zijn, Herman van Weezepoel wees op deze fout. Helaas was er weinig 
belangstelling voor de open dag. Waar dit aan ligt? Die dag waren er ook andere open 
dagen, braderieën enz. Was die dag ook heel warm, gaan de mensen liever naar het 
strand als naar en warme kas. Han oppert om te stoppen met de open dag, zelf had 
hij ook weinig bezoekers. Koos de Meij vind dat geen goed idee. We wachten even af 
wat we volgende jaar gaan doen.  
Krijgen we de eerste deel van Ludwig Bercht foto’s over Zuid amerikaanse cactussen. 
Er is helaas te zien dat er veel verloren gaat bv. met de aanmaak van nieuwe wegen. 
Na de koffie tweede deel en ongeveer kwart over 11 hebben we de tweede deel ook 
gezien. Piet bedankt Ludwig nogmaals voor zijn komst en sluit de vergadering af. 
Secretaris, Sandra van Offenbeek.  
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RAMMEKENSHOFSPECIAL 
DE TUIN VOOR LIEFHEBBERS VAN BLOEMEN EN PLANTEN 

(Deze tekst is ontleend aan de website: www.rammekenshof.nl. Vanwege de vele foto's een bezoekje waard) 

Rammekenshof is een dynamische tuin gelegen rond en achter een Zeeuwse boerderij. Vele 
fleurige borders gevuld met vaste planten, rozen en heesters nodigen uit tot een kleurige 
ontdekkingsreis. De Prairietuin, met zijn eilanden gevuld met grassen en stevige vaste 
planten gelegen in een zee van schelpen, is een lust voor het oog. Bomen, gewone maar ook 
bijzondere soorten, geven nu na enige jaren hoogte en beslotenheid. En de omgeving met 
zijn hoge bomen, windsingel en doorkijkjes, o.a. naar de monumentale kerk van Ritthem, 
maakt het geheel af als een lijst om een schilderij. 
RAMMEKENSHOF de boerderij waarin wij wonen is zoals men op Walcheren zegt "een 
Spulletje". Meestal bestaat dit uit een grondoppervlakte van ruim een hectare of  volgens 
Walcherse maatstaven, drie gemet. De boerderij heeft na de inundatie deels onder water 
gestaan. Van oktober 1944 tot februari 1946, met een springvloed die tot net onder de 
dakgoot kwam. Dit is dus zoals men dat noemt een "Waterhuis. De muren zijn helemaal 
geïmpregneerd met zout. Dit huis heeft hele harde stenen zodat de stenen niet brokkelen, en 
de verf goed blijft zitten. Wat bij veel waterhuizen wel een probleem is. Aan de binnenzijde is 
er vaak een probleem met pleisterwerk of behang. 
Over de tuin 
Eind 1998 zijn wij, Willeke en Ruud Verschuur, op Ritthem komen wonen om op het 1,3 ha 
grote perceel een tuin te gaan maken. Omdat wij in de Nieuwkoop, waar wij vandaan 
kwamen, niet verder konden uitbreiden en Ruud voor zijn werk veel in Zeeland was, zijn wij 
via zijn collega's op deze boerderij geattendeerd. Alles ging in een razend  tempo en voor we 
het wisten verhuisden wij. In de afgelopen negen jaar zijn wij stap voor stap, stukje bij beetje 
de tuin gaan aanleggen en sinds vorig jaar is het gehele perceel ingericht. We doen al een 
aantal jaren mee aan opentuin dagen, en voor vele mensen zijn wij geen onbekende meer.  
Het begin. 
We kwamen met grote plannen. Maar waar begin je als je een lege hectare grond voor je 
hebt. Rond de boerderij hebben we de tuin voor het grootste deel gelaten zoals we hem 
aantroffen. In grote lijnen  was de indeling in orde. Wel hebben we veel meer planten 
toegevoegd en de meeste borders/plantvlakken hebben we groter gemaakt. Het pad hebben 
we verbreed en de hortensia border aangelegd. In de boomgaard hebben we meer soorten 
laagstamfruit aangeplant. En we hebben een kas geplaatst. Uit deze kas komt elk jaar weer 
een keur aan vaste planten, eenjarigen en een enkele heester. We zouden kunnen zeggen 
dat ongeveer de helft van de planten zelf is opgekweekt. Een goede kas is dan ook goud 
waard. Voor schaduw in de kas hebben we een druif geplant. De Frankentaler. Al na enkele 
jaren konden we oogsten en de afgelopen jaren komt er een zeer grote hoeveelheid trossen 
uit. Heerlijk! Op de lege akker zijn we begonnen met een windsingel. Ruim 1200 struikjes zijn 
in deze 10 meter brede haag verwerkt. Aan de buitenkant is een brede grasstrook, waarin we 
een wandelpad in maaien zodat men buitenom rond kan lopen. Twee paden in de windsingel 
zorgen voor een afkort route. Aan de rechterkant hebben we knotwilgen geplant en maken we 
gebruik van de beschutting van de bomen van de Oude Welzingse Weg. Deze houdt de wind 
uit het noorden en oosten uit de tuin. Langs de windsingel wordt in de tuin het bosachtige 
karakter voortgezet met wat wij de Bostuin noemen. Diverse bomen en heesters zorgen voor 
schaduw zodat de onderbegroeiing nu steeds meer uit schaduwplanten bestaat. Toen we met 
de tuin begonnen was het één zonovergoten vlakte. Geen spatje schaduw! Nu krijgen we 
steeds meer schaduw zodat er meer keuze in de beplanting komt. Het eerste deel van de 
aanleg was 25 meter diep de tuin in en over de hele breedte (60 meter). Dit stuk deelden we 
in tweeën. Bloementuin links, groentetuin rechts. De volgende uitbreiding was 10 meter diep 
over de hele breedte. Dit is een tussenstuk met veel heesters en bomen en een simpele 
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onderbeplanting. Daarna kwam de Bronzen Border en Wintertuin, 25 meter diep maar dan de 
helft van de breedte. Dit zodat we mooie diepe borders konden maken. Twee jaar later 
trokken we dit stuk weer recht met het eerste deel van de Prairietuin. In het najaar van 2007 
hebben we de laatste 4000 meter bij de tuin getrokken. Hier kwamen de Grote Border, het 
tweede deel van de Prairietuin en een groot grasveld.  
De roze rode border 
Net voorbij de entree van de tuin zijn een tweetal borders in deze tinten. Een groot vierkant 
stuk met een pad als een driehoek om de border bereikbaar te houden. Aan de linkerzijde van 
deze border staan de staanders van de grote pergola die het hoofdpad omlijst. Aan deze 
staanders staan o.a. Rosa 'Dortmund', Rosa 'Handel' en Rosa 'Blossumtime'. Diverse 
heesters, waaronder de lichtwoekerende Clerodendrum bungei, de roodbladige hazelaar en 
Weigela, geven body en hoogte aan deze border. Ook zorgt de hoogte ervoor dat men niet 
alles in een keer kan overzien. Daar deze tuin niet uit kamers bestaat is dit wel belangrijk. 
Vele soorten vaste planten in de vele tinten roze vullen de border. Echinacea, phlox, 
Heuchera, asters en Knautia zijn slechts enkelen. Enkele stamrozen, 'The Faun' en 
'Magentha', markeren het pad en een waterbol geeft beweging. De tweede roze rode border 
is 20 meter lang. Hij loopt van ongeveer twee meter breed naar vier meter breed en weer 
terug naar twee meter . Op het breedste stuk is een smal pad met een bankje om de border 
te breken. En al zittend op dat bankje geniet men van het zicht en geluid van de waterbol. In 
deze border staan enkel struiken als Buddeleja, Viburnum Davidii en struikroos White 
Diamond en Rosa Pink Meidiland. Als achterwand is een losse informele haag van 
krenteboompjes (Almelanchier lamarkii) aangeplant. Deze haag is zeer veelzijdig en een 
prachtstruik om te gebruiken. Bloesem in het voorjaar als een bruidskleed voor het komende 
jaar. Bessen in de zomer voor het feestmaal van de vogels en de schitterende herfstkleur als  
het feestkleed voor de afsluiting van het tuinjaar. De vaste planten zijn een mix van 
Geranium, Phlox, Eupatorium, Chelone, Hemerocallis, Fillependula, Pioen, Lythrum, Iris, 
Sedem en nog veel meer. Bollen zorgen voor kleur in het vroege voorjaar en dat mogen we 
zien als een voorbode van wat er allemaal nog gaat komen. 
Zilver-blauw-witte border 
Deze border is smal en lang, eindigt in een punt op een plek waar vele paden samenkomen. 
De Zevensprong. Voorin geven zeven blokken van Eleagnus ebbingei structuur en rust. Ze 
worden drie tot vier keer per jaar geknipt om ze mooi te houden. Enkele blauwe coniferen 
geven hoogte en beslotenheid. Als in het voorjaar de verschillende viburnums bloeien is het 
echt lente! In het begin van de zomer geven Rosa Schneewitchen en New Dawn hun mooiste 
show met een bescheiden nabloei in de tweede helft van de zomer. Iris, Lysimachia 
ephimerum, hosta's, Polemonium cearuleum, witte sedem, Camassia's in wit en blauw en 
asters geven elk op hun beurt kleur aan het geheel. Niet uitbundig, eerder rustig, maar met de 
roze rode border en de gele hoek aan de rechterkant wordt het fleurig genoeg. Een drietal 
bomen staan in deze border. De keizerels, Alnus glutinosa 'Imperalis', de treurberk met 
ingesneden blad, Betula pendula 'Lancinilata', en een Catalpa bignioides. Behalve de twee 
eerder genoemde klimrozen vinden ook Rosa Princes of Wales, struikroos Stanwell 
Perpetual, treurstamroos White Dorothy en een naamloze ouderwetse zachtroze struikroos 
hier in deze border een plaats.  
De Gele border.  
De gele border bestaat uit verschillende delen zodat er in de tuin een grote hoek is waarin 
geel de hoofdrol speelt. In juni is het hier een feest van geel met Lysimachia, Sissirinchium, 
rozen, Coreopsis, Cephalaria alpine, Thalictrum glaucum, Asphodeline lutea, Hyperium en 
Phlomis. Dit alles wordt aangevuld met veel blauw van de Geranium, Echinops ritro 
(kogeldistel) en Salvia. En in juli maken we het feest af met Crocosmia 'Lucifer' en 
roodbloeiende Hemerocallisen. Naarmate de herfst vordert wordt het meer groen in de border 
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maar wel in vele tinten. We hebben dan het groen van  de Chaeamecyparis 'Yvonne', 
Helianthus salcifolia, Miscanthus 'Zebrinus' en Robinea pseudoacacia 'Frisia. De Aconithum 
voert dan de hoofdtoon met blauw wat weer mooi combineert met de blauwe pot die in het 
midden staat. Nee, wij zijn niet bang voor geel. Heerlijk deze zomerkleur. Citroengeel, 
heldergeel, zonnebloemgeel, oranjegeel, zachtgeel en knalgeel. Ook in de prairietuin is deze 
kleur volop aanwezig in de eilanden. Vaak met wit gecombineert. En in de Grote Border is het 
zachtgeel die meedoet in de Achillea, Solidago en Geum. 
De Bronzen border. 
Het idee voor deze border is ontstaan na kennismaking met het bronzen gras Carex 
buchananii. Dit gras met zijn stijve aren in de kleuren oranje, brons en bordeaux heeft zoveel 
in zich dat we hierdoor het idee opvatten een border te maken in deze kleuren. Hoewel het 
soms niet helemaal is uit te sluiten zijn de kleuren rood, geel, wit en roze niet toegestaan. 
Soms is deze kleur wel aanwezig maar dit is dan omdat er dan toch een link is naar de 
uitgangskleuren. Oranje, zalm brons, bordeaux, hemelsblauw en blauw. De hoofdkleur is alle 
tinten oranje. Maar dan valt het niet mee om in de vaste planten hier veel soorten in te vinden. 
Dus worden er elk jaar diverse eenjarigen opgekweekt om deze kleur te krijgen. Samen met 
rozen en dahlia's krijgt deze border zijn warme tinten. In dit vlammende geheel is bordeaux 
een heerlijk rustpunt. Vier struiken van de Physocarpus opulifolius 'Diablo' geven kleur in 
blad, bloem en bes. De lysimachia 'Firecracker' met zijn bruin-rood blad is ook goed te 
gebruiken. Alleen, helaas zijn de bloemen geel! Op dat moment wensen we altijd dat we ze 
niet geplant hadden. Maar dit is maar even, daarna is het weer een groep met de juiste kleur. 
In de bloemen is het vooral de Knautia macedonica die heerlijk bordeaux is. In het blauw zijn 
het delphinium, salvia, blauwe knoop en distel die voor de kleur zorgen. Blauw en oranje 
samen geven een sterk effect; teveel oranje wordt soms weer flets. Terwijl lichtblauw en zalm 
een hele subtiele combinatie is. De border is opgebouwd uit drie delen. Links en rechts twee 
borders waarin de bovengenoemde planten zijn verwerkt en in het midden een smalle lange 
strook waarin drie soorten. Erigeron karvinskianus 'Profusion', Hemerocallis en Acer 
pseudoplatanus 'Brilliantissimum'. Het effect van dit veld madeliefjes is erg sterk. Gewoonweg 
prachtig! De acer loopt in het voorjaar uit met zalmkleurige knoppen, het zijn dan net 
garanalen. Als het blad begint te groeien verandert het langzaam van brons naar licht groen, 
naar groen. Ook geven deze vijf bomen op  rij hoogte aan het geheel. De border heeft aan de 
linkerzijde een haag van Carpinus betulus (haagbeuk) en aan de rechterzijde een haag van 
Betula pendula (berk). Een haag van berk is bepaald niet gebruikelijk. Maar het effect is in de 
winter erg fraai. De bronzen kleur van de stammen voor bij de bronzen border. En aan de 
andere zijde bevindt zich de Wintertuin. En geeft deze haag ook in deze tuin kleur in een 
soms somber jaargetijde. Twee vliegen in een klap. Hoe de haag zich zal blijven gedragen zal 
de toekomst uitwijzen.   
De Wintertuin 
Het idee achter de wintertuin is dat we een tuindeel wilden creëren waarin de winterbloeiers 
centraal staan. Vaak staat er overal wel wat, maar hier is er ruimte om ze een eigen plek te 
geven. Deze border heeft de hoofdbloei van september tot en met april. Hier is voor het 
groene effect een grasveldje gemaakt en hebben we een overdekt bankje richting het 
winterzonnetje om er zo optimaal van te kunnen genieten. Voor het wintergroene effect zijn 
hier enkele groenblijvende heesters aangeplant. De Taxus baccata, Prunus laurocrasus, 
Ligustrum 'Texanum' en de winterbloeiende Viburnum tinus. Ook enkele coniferen zijn 
aanwezig. De twee blikvangers zijn de Ceder deodara 'Aurea' en de  Sequoiadendron 
gigateum 'Glaucum. Niet zo ver van deze twee staat ook de groene Sequoiadenderon 
giganteum. Acht jaar geleden begonnen als een 75 cm hoog boompje, nu ruim 7 meter hoog. 
Fantastisch, wat een boom. 
Midden in de winter begint het feest met de Mahonia 'Wintersun', Lonicera fragrantissima 
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(heerlijk geurend) en de Viburnum tinus Eve Price'. De Chaenomeles japonica komt al snel 
daarna. Ondertussen begint het op de bodem ook al wat fleuriger te worden met de eerste 
irissen en sneeuwklokjes. Als de winter mild is wordt in januari het blad van de Helleborus 
verwijderd om de bloemknoppen alle ruimte te geven. De Helleborus orientalis met de 
verschillende kleuren zijn in ruime mate aanwezig en geven in het vroege seizoen het gevoel 
dat het weer een fantastisch jaar gaat worden. Misschien wel jammer dat je er niet van 
bovenaf in kan kijken, maar ze zijn toch zeker de moeite waard om voor door de knieën te 
gaan. Elke bloem is dan weer een verrassing. Nog wat verder in de lente gaan we ons al snel 
te buiten aan tulpen, narcissen, longkruid, pioenen, viooltjes en primula's. In de zomer is dit 
best wel een rustig deel wat kleur betreft. Enkele rozenstruiken geven dan kleur en geur aan 
het geheel. Rosa Raubritter, R. Oueen Josephine,  R. La Grande Parade, en R.Agnes. De 
roos over het pergolabankje is de Eden Rose 85. Richting de nazomer gaat het feest verder 
met anemonen, sedems, asters en Echinacea's. Alles bij elkaar een schitterend geheel welke 
aan de linkerkant in de winter wordt opgesierd met de berkenhaag. Deze laat dan zijn mooie 
barst zien. Aan de rechterkant kijk je richting de Prairietuin met zijn vele siergrassen die in alle 
tinten bruin mooi staat te zijn. Ook in de Wintertuin zijn enkele grassen verwerkt, rustig in de 
zomer, mooi in de herfst met de halmen en in de winter weer mooi met zijn bruine tinten. 
De Prairietuin. 
In 2004 zijn we met het eerste deel van deze tuin begonnen. Na de Bronzen Border en de 
Wintertuin werd het tijd deze hoek recht te trekken. Ruim 750 meter kale grond. Met als 
eerste opdracht ruim 200 vierkante meter winde het veld doen ruimen. Zoals iedereen weet is 
dit een zeer vervelend onkruid wat je zeker niet in een border wenst. Dus schoffelen. Elke 
keer als de blaadjes weer tevoorschijn kwamen de schoffel erdoorheen. Zo put je deze 
woekeraar uit en win je het. Begin september zijn we begonnen met inplanten. Het idee voor 
deze tuin was in eerste instantie een tuin met de uitstraling van strand, zee, keien en palen. 
Maar dat idee strandde. Toen kwamen we met het idee van eilanden met planten die een 
bepaalde schrale, stijve uitstraling hebben en dat in een zee van schelpen. De keien kwamen 
weer in beeld maar de palen bleven weg. Misschien als we nog eens echte strandpalen 
tegenkomen. Het geheel geeft de indruk dat het schrale grond is en alleen taaie, 
droogteminnende planten hier overleven. Dus grijsbladigen, grassen en stevige vaste planten 
die geen steun nodig hebben. Daarmee komt de keuze op planten die van nature op de 
steppe of prairie groeien. Ook planten van het middellandse zeegebied als lavendel en 
rozemarijn zijn welkom. In 2006 is de laatste 3500 meter bij de tuin gekomen en omdat het 
eerste deel van de Prairietuin  ons zo goed beviel besloten we dit door te trekken en werd 
deze eens zo groot. Totaal hebben we ruin 50 kub. schelpen in deze tuin verwerkt. Ook 
tussen de planten liggen schelpen wat een speciale sfeer schept. Om de tuin een eigen 
entree te geven, je komt in een totaal andere wereld, werd begin 2007 de tuinpoort 
gemetseld. De eilanden zijn voor een groot deel op kleur ingeplant. Zo zijn er eilanden in de 
tinten witgeel, oranje, blauwgrijs, roze en rood. Vele soorten cultivars van grassen als 
Miscanthus, Panicum, Stipa, Carex, Eragrostis, Festuca en Pennisetum vinden hier een 
plaats. Van de vaste planten is het Sedem, Echinacea, Iris, Verbena, Monarda, Kniphofia, 
Calamintha, Aster, Erigeron, Echinops en natuurlijk nog veel meer. Enkele struiken hebben 
we in deze eilanden geplant. Bijvoorbeeld Aralia, Tamarisk, Leptospermum, Buddleja, Salix 
en  een enkele conifeer. Ook zijn er diverse rozenstruiken verwerkt. Ze passen voor ons 
gevoel goed in deze tuin. Als laatste staan er ook een paar bomen. Dit zijn een treures, 
Ginko, berk, wilg en Gleditsia. En natuurlijk begint ook hier het voorjaar met bolletjes. 
Ondanks de bomen blijft de tuin heel transparant en voegen ze door hun uiterlijk veel toe aan 
de sfeer. De keuze van planten is ook in het tweede deel doorgetrokken. Veel dezelfde 
soorten maar wel andere cultivars. In dit deel is een collectie Echinacea's geplant; ruim 13 
soorten staan in dit deel. Ook hebben we andere grassoorten geplant, dit keer in grotere 
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groepen. Een eiland bestaat zelfs helemaal uit Stipa gigantea. Dit deel van de prairietuin 
grenst aan een groot grasveld wat het ruimtelijke effect nog meer versterkt. Een rij piramides 
met klimrozen accentueert de gebogen vorm van het veld en de aanblik van achter naar voor 
is gewoonweg fantastisch. Heerlijk wat een tuin! 
De rozen 
Op Rammekenshof spelen de rozen een belangrijke rol. Ze worden overal toegepast, alleen 
niet als rozentuin. Wij vinden het mooi om de rozen te mixen in de borders. Net als groepen 
vaste planten. Om wel de juiste impact te krijgen zijn het stuikrozen of klimmers die als stuik 
mogen groeien of de rozen worden in groepjes geplant. Vooral bij de Engelse rozen geeft dat 
een mooi effect. De vele klimmers vinden een plekje tegen de schuur en het huis, in bomen, 
over de pergola of over hekjes. Op het grote grasveld zijn er speciaal voor de klimrozen 
piramides gemaakt en geven deze zeven op een rij, hoogte op dit grote veld. Tegen de 
windsingel staan diverse struikrozen met een aantal heesters in de 'Greppel' en vormen zij 
een kleurrijke voorgrond van de windsingel. In de groente-pluktuin staan een aantal rozen om 
van te snijden voor boeketten. We proberen bij te houden welke rozen in de tuin staan en vele 
rozen hebben een naamlabel ( deze is niet altijd vindbaar, want ze staan vlak voor de roos) 
Als we goed hebben geteld zijn er rond de 160 soorten rozen op Rammekenshof. Elke keer 
weer komen er rozen bij. Er zijn er dan ook  zoveel mooie rozen. Maar soms gaat niet alleen 
om de bloem maar ook vaak om de mooie bottels. Enkele mooie soorten die in de tuin staan 
zijn Rosa Bourgogne, Rosa moyesii Geranium, Rosa Penny Lane en Rosa Bonica 82. Als de 
rozen in september of oktober voor de laatste keer gebloeid hebben worden de uitgebloeide 
bloemen niet meer weggeknipt en mogen ze bottels vormen. En dan geven ze weer kleur aan 
de tuin. In het najaar geef ik indien voorradig verteerde stalmest, of imiteer ik dit door 
gedroogde koemest te strooien met daarop een laag compost. De grote hoge klimrozen en 
ramblers worden in de laatste maanden van het jaar aangebonden en gesnoeid. Alle andere 
rozen worden in het voorjaar gesnoeid. Rond de langste dag krijgen de rozen nog een 
bemesting met rozenmest en daar moeten ze het mee doen. Gezien de bloei en groeikracht 
is dit voldoende. Als in de voorzomer de nieuwe tere scheuten worden belaagt door luizen 
wordt er met een biologisch middel gespoten. Toch maken we ons niet druk om een paar 
luizen, er zijn natuurlijke bestrijders volop aanwezig in de tuin. Na de eerste bloei periode zijn 
er een aantal rozen die last krijgen van sterroet (Blackspot). Tot op heden heb ik daar nog 
niet voor gespoten. Vaak bloeit de roos toch wel een tweede keer. En vaak zijn het soorten 
die er gewoon gevoelig voor zijn. Misschien dat we dit jaar (2009) deze soorten preventief 
gaan spuiten met Vital om eens te zien of dat het gewenste effect geeft. Als ik een voorkeur 
voor rozen mag uitspreken dan zou ik de volgende rozen zeker niet willen missen. Klimroos 
Rosa Dortmund,  Rosa Westerland,  Rosa Sympathie,  Rambler Paul's Himalayan Musk,  
struikroos Sally Holmes, stuikroos Rhapsody in Blue,  Engelse roos The Pelgrim, struikroos 
Versicolor,  bottelroos Bourgogne. 
De groente- en fruittuin. 
Bij het ontwerp van de tuin was het van begin af aan duidelijk dat we graag een groentetuin 
wilden en een ruime plek voor kleinfruit. We hebben daarvoor de tuin in tweeën gedeeld  en in 
het midden kwam een informele haag van Krentenboompjes. De haag geeft ons veel plezier. 
Bloesem in het voorjaar, de vruchten in de zomer een schitterende herfstkleur als het einde 
van het groeiseizoen nadert. Omdat we de boompjes vrij laten groeien geven ze ons ook niet 
veel werk. De groentetuin werd opgedeeld in vier vakken. Daarachter is een grote fruitkooi 
gemaakt. 20 Meter lang. Nadat de eerste houten constructie na een flinke storm plat lag, 
besloten we een stalen constructie van steigerpijp te maken. Het kippengaas kon hier weer 
overheen. Nu is hij gewoon lekker stevig. De groentetuin was voor twee personen wel veel 
oppervlakte. We hebben in de beginjaren dan ook veel pompoenen geteeld en eenjarigen 
gezaaid. Na verloop van tijd werd een vak in beslag genomen door heesters die de 
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daarachter gelegen composthopen uit het zicht houden. Een ander vak werd formeel gemaakt 
door een spiraal van buxus en daar in allerlei planten die we uitproberen. Zaailingen en 
gekochte planten die als ze ergens anders nodig zijn verplaatst worden. En zo wisselt de 
inhoud van dit vak met regelmaat. 
Nieuw ontwerp. 
We hebben de twee andere vakken vele jaren gebruikt  voor groente en snijbloemen, 
aardbeien en aardappelen. Maar elk jaar aan het einde van het seizoen was het weer een 
rommeltje. Alles groeide over de smalle aarden paadjes, en daardoor kreeg onkruid ook veel 
kans. Winter 2008/2009 besloten we deze twee vakken een geheel ander uiterlijk te geven. 
Het ontwerp vonden wij in het boek De mooiste tuinontwerpen van Rosemary Verey uit 1995. 
Zij werd gevraagd op Le Petite Fontanille in de Provence een pluktuin te ontwerpen. Zij vond 
het ontwerp wat zijn nodig had in het 17de-eeuwse boek The English Gardner van Leonard 
Meager. Dit ontwerp heeft ons ook vanaf dat we het in het boek gezien hadden 
aangesproken, en nu hadden we precies de juiste plek hiervoor. 
De diamant 
We besloten voor de paden de oude gewassen- grindtegels te gebruiken die onder de 
veranda en rond het huis lagen. Dus moesten eerst nog wat andere bestratingswerkzaam-
heden uitvoeren. Deze tegels kwamen met de onderkant boven en  na veel passen en meten 
en slijpen werd de klus geklaard tot volle tevredenheid. We zijn nu een groeiseizoen verder 
en we kunnen tevreden zijn met hoe dit nieuwe ontwerp de werkzaamheden gemakkelijker 
maken. De brede paden, welke 80 cm breed zijn en de smalle kweekbedden maken dat de 
tuin met de kruiwagen goed begaanbaar is en de bedden overzichtelijk blijven. De buitenste 
bedden gebruiken we voor snijbloemen, de binnenste bedden voor groente. Zo kunnen we 
lang onze eigen boeketten plukken en hebben we genoeg groente voor ons tweetjes. 
Nog meer tuin op Rammekenshof. 
Dit klinkt misschien vreemd alsof er nog een tuin op Rammekenshof zou zijn, maar wat we 
hiermee bedoelen is dat er behalve de genoemde en beschreven borders nog veel meer is. 
Het houd niet op bij deze borders. Er is rond de boerderij een tuin in een cottageachtige stijl. 
Hier hebben we niet veel veranderd wat de lijnen en structuur betreft. We hebben hier vooral 
de boel aangekleed. Veel meer bloemen en struiken. Veel meer kleur en gezelligheid.  
Rozen en hortensia's rond het huis. Aan de muren van de schuur klimrozen als Paul's 
Himalayan Musk, Albertine, Pink Cloud, Meg en Mme Alfred Carriere. En enkele clematissen 
helpen mee de boel op te fleuren. Rond het kasje staan altijd bloeiende planten en grote 
potten met kuipplanten. In de kas staat een schitterende druif, de Frankentaler, welke elk jaar 
weer een prachtige oogst geeft. In dit kasje werd in het begin bijna driekwart van de vaste 
planten opgekweekt. Nu nog wel veel maar omdat de tuin nu gevuld is wordt dit wat minder. 
Natuurlijk kweken we de eenjarigen ook zelf op. En elk jaar starten we hier de Hanging 
Baskets welke we vullen met plug-plantjes. Zodoende kunnen met Koninginnedag de baskets 
naar buiten. Deze baskets dragen bij aan de cottagesfeer. Ook de veranda is een wezenlijke 
bijdrage aan de gezellige tuin achter het huis. Vele bezoekers hebben hier bij hitte of regen 
een heerlijk plekje kunnen vinden. Maar ook wijzelf zijn hier vaak te vinden. 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de tuin en zijn verschillende onderdelen. Er 
zou een boek over geschreven kunnen worden. In het boek Welkom in de Walchersche 
Tuinen van Annemarie Priemis is over Rammekenshof een hoofdstuk gewijd. Als u de tuin 
nog beter wilt leren kennen en het allemaal met eigen ogen in het echt wilt zien, kom dan 
gewoon kijken. Vanaf de lente tot de herfst is de tuin op diverse dagen open en kunt u naar 
hartelust meegenieten van datgene waar wij dag in en dag uit van mogen genieten.  
Tot ziens. 
Willeke en Ruud Verschuur. 
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