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In Olga s tuin kregen de borders elf
jaar geleden ieder hun eigen kleur,
en dat is nog steeds het geval.

Gele border
,

Oilily border

Spelen

De gele border wordt onder andere ‘bevolkt’ door de roos Pat Austin, die naar
oranje neigt, en de gele roos Yellow Fleurette. Enorme bossen Foeniculum torenen
boven de rest uit, net als Heleniums. Het frisse geelgroen van Euphorbia breit de
verschillende tinten geel mooi aan elkaar.
De Oilily-border met onder andere Hypericum ’Rose Flair’, de meerkleurige dahlia
’Floorinoor’, de rode Rosa Amsterdam, Helenium en Rudbeckia. Op de voorgrond
het goudbonte blad van Hakonechloa macra ’Aureola’.

met kleur
Op kleur tuinieren lastig? Niet voor Olga van
Ekelenburg. Haar gaf het elf jaar geleden
als beginnend tuinier juist houvast om elke
border in haar tuin een eigen tint te geven.
,,Het enige gevaar is dat je té voorzichtig
bent en tinten kiest die te dicht tegen elkaar
aan liggen, waardoor het te laf wordt. Je
moet ook af en toe durven vlammen.’’
Tekst: Frederike Krommendijk Foto’s: Shera van den Wittenboer
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Van een doorsnee stadstuin naar 2000
vierkante meter grond, terwijl je nog
nooit echt hebt getuinierd. Het was
voor Olga elf jaar geleden een uitdaging waar ze blindelings voor ging.
,,Ik wist eigenlijk niets van planten,
maar ben in tuintijdschriften en
-boeken gedoken. Er ging een
compleet nieuwe wereld voor me
open, geweldig. Een hovenier heeft
het grote gazon aangelegd, de ronde
vormen van de borders aangegeven en
nog wat bomen geplant. Daarna wilde
ik het zelf invullen. In een boek zag ik
de witte tuin van Sissinghurst en ik

wist meteen: dat wil ik ook, tuinieren
op kleur.’’
Ervarener tuiniers vinden het vaak
lastig om de vele tinten van één kleur
mooi met elkaar te combineren, maar
Olga vond het juist makkelijker. ,,Je
keuze is beperkter, daar begint het al
mee. Als je net begint, wordt het veel
overzichtelijker als er planten afvallen
omdat de kleur niet in de border past.
Ik kon echt border voor border kiezen
in één tint, daar werd het voor mij als
beginnend tuinier destijds makkelijker
van. Ik heb, denk ik, altijd al wel een
goed kleurgevoel gehad, dat zeggen
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Met eenjarigen kun je zo
fijn gaten vullen, het

voelt al s shoppen in mijn
eigen kwekerij.

bezoekers tenminste’’, zegt Olga
bescheiden. Nu heeft ze diverse borders
in diverse kleuren, maar wel elk in één
kleur.Van de witte voortuin tot de roze
en blauwe border bij het tuinhek, naar
de karmijnroze en rode, de gele en de
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Paars violette border

,

,

Lichtblauw lila border

In de lichtblauw/lila border steelt Agastache ’Blue Fortune’ de show.

In de paars-violette border schitteren de floxen ’Katja’ en ’Blue Sunrise’
voor Veronicastrum virginicum ’Lavendelturm’ en Thalictrum ’Elin’.

Een heerlijk rustig zitje bij het water.
Je moet,al s je op kleur tuiniert,
veel heen en weer sjouwen met je planten.
bonte Oilily-border. Die laatste werd
eigenlijk uit ‘nood’ geboren. ,,Soms is
een plant in knop helemaal jottem op
een plek, maar verbloeit hij later naar
een andere kleur die er helemaal niet
bij past. Ik gaf zulke planten dan allemaal weg, maar daar kun je natuurlijk
niet mee bezig blijven.Tot ik een keer
een prachtige oranje Echinacea kocht,
die oud-roze verbloeide. Ik was zo dol
op die plant dat ik hem gewoon wilde
houden, maar waar? Toen ontstond de
Oilily-border; hier geef ik de planten
die ergens anders uit de toon vallen
een plek in een mooie bonte mix. Ik
word er elke keer weer vrolijk van.’’
De Echinacea heeft nu onder andere
gezelschap van de vrolijke oranje
bessen van Hypericum ’Rose Flair’,
de rode Dahlia Floorinoor en de
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rode Rosa Amsterdam, Heleniums en
Rudbeckia’s.
Ook al zijn geel en oranje niet de
populairste bloemkleuren momenteel,
voor Olga was de gele border destijds
toch het makkelijkst te realiseren.
,,Ik heb gemerkt dat je in geel en
oranje veel sterke planten hebt, die
het goed doen op veel grondsoorten.’’
Rondom de gele border staat een
kloeke rand van Alchemilla mollis
(vrouwenmantel). ,,Voor beginnende
tuiniers is zo’n randbeplanting echt
een goed idee. Je kijkt niet zo in de
border, waardoor eventuele lelijke
onderkanten niet zichtbaar zijn.’’
De gele border wordt onder andere
‘bevolkt’ door de roos Pat Austin, die
naar oranje neigt, en de gele roos
Yellow Fleurette. Enorme bossen

Roze,rood en purperborder

Het gastenboek

Lychnis coronaria knalt in de roze-rood-purperborder. Heel apart met de
dieprode Knautia macedonica en de rozerode Cosmos bipinnatus ’Dazzler’.

Foeniculum torenen boven de rest uit, net
als Heleniums. Het frisse geelgroen van
Euphorbia breit de verschillende tinten
geel mooi aan elkaar.
Bij de roze borders ondervond Olga
meer problemen. ,,Roze kent zóveel
tinten. Je hebt bijna wit-roze, maar ook
roze wat naar rood neigt, of naar paars.
Je moet als je op kleur tuiniert veel
heen en weer sjouwen met je planten.
Als ik een plant ergens niet vind staan,
pluk ik er een bloem af en dan loop ik
net zo lang met die bloem door de tuin
tot ik een combinatie zie waarvan ik
denk: dat is ’m. Niet te voorzichtig
zijn, fouten durven maken, roep ik nu
heel stoer tegen beginners. Zo ernstig
kan het heus niet misgaan. Is het geen
mooie combinatie, dan spit ik hem er
zo weer uit.’’ Zo heeft Olga haar oog nu

Echinacea purpurea ’Pica Bella’ met onder andere het donkere blad van
Perilla frutescens en Panicum virgatum ’Rehbraun’.
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alweer laten vallen op een Monardagroep; die wordt uit de blauwe border
verkast, omdat de kleur te lila is.
Ze is wel dik tevreden met Nepeta en
Calamintha in de blauwe border, die
beide veel nuttige insecten aantrekken.
Op de achtergrond steelt Veronicastrum
ook na de blauwe bloei nog de show
met zijn imposante silhouet. Ook de
Thalictrums staan op Olga’s favorietenlijstje. ,,Die zijn zó mooi. Ze bloeien
lang, houden zichzelf ondanks hun
lange stengels prachtig overeind, echte
toppers.’’ Tussen de vaste planten staat
Agastache (dropplant), die Olga elk jaar
zaait. ,,De blauwe kleur is te mooi om
hem niet aan te planten vanwege zijn
vorstgevoeligheid. Dan maar elk jaar
opnieuw.’’ Olga zaait elk jaar sowieso
een massa eenjarigen. Als ergens een
gat valt, kan ze er de kleurenschema’s
prachtig mee aanvullen, als extra verfkloddertjes op haar palet. ,,Dit jaar heb
ik zo’n honderd soorten gezaaid.Wat
ik niet zelf gebruik, verkoop ik voor
een zacht prijsje. Met eenjarigen kun
je zo fijn gaten vullen, het voelt als
shoppen in mijn eigen kwekerij.’’

Niet te voorzichtig zijn, fouten durven maken
roept Olga heel stoer tegen beginners.

Herhaling
Na de blauwe border komt de paarsrode, waarin onder andere Malva en
Cleome (kattensnor) staan. Aan de
vijverrand heeft een grote groep
Lythrum salicaria het geweldig naar

de zin. ,,Mensen denken vaak dat je om
een mooie tuin te krijgen allemaal bijzondere planten moet aanschaffen.
Maar iets simpels als zo’n Lythrum past
zó mooi in dat paarsrode stuk.Van
zulke planten kun je ook mooi wat
grotere groepen aanplanten, die geven
rust.Waar ik niet in groepen werk, zorg
ik in elk geval dat elke soort een paar
keer terug komt. Die herhaling geeft
ook rust, anders wordt het net een
postzegelverzameling.’’
De grote border die het hart van de
tuin vormt, is opgebouwd in rozerood.
Een donkerrode vlier past er prachtig
in, net als het pittige rozerood van
Echinacea purpurea ’Pica Bella’ en de ijle
roze bloempjes op stelten van Althaea
cannabina. Dahlia ’Ragged Robin’ heeft
eerst donkerrode knoppen en gaat dan
rozerood bloeien, een waagstukje. ,,Je
moet ook eens wat durven. De kunst is
om er af en toe pit in te gooien, zoals
het mooie felroze van Persicaria orientalis
achterin. Het moet vooral geen gemuts
worden, dat past niet bij mij.’’
In de naastgelegen border versterken
onder andere Rosa Vif Eclat met zijn
roodbehaarde twijgen, rozerode
cosmea (Cosmos bipinnatus ’Dazzler’),
Lychnis coronaria en donkerrode Knautia
elkaar op net zo’n gewaagde manier.
De tuin van Olga en de hobbykwekerij
zijn op afspraak open voor groepen.
Meer info op www.olgarden.nl

Zuiver wit

De Voortuin

Cleome hassleriana ’White Queen’

Ammi majus
De witte voortuin bestaat niet alleen uit zuiver wit, maar wordt aangevuld met roomwit, zachtgeel, zachtgroen en grijs.

Wit met nuances
De voortuin is een oase van rust, en helemaal
passend bij het huis wit gehouden. ,,Ik vind wit
prachtig, maar alleen wit werkt niet. Je kunt
er grijsbladigen tussen zetten, of af en toe wat
planten gebruiken die nét wat romig van kleur
zijn. Daarvoor heb ik onder andere het slaapmutsje Eschscholzia californica ’Milkmaid’
gebruikt, zachtgele zonnebloemen (Helianthus
debilis ’Italian White’), het zachte botergeel van
Hemerocallis ’Light the Way’ en het roomwit van

Rood en roze border

de vertakte graslelie (Anthericum ramosum). Het
totaalbeeld is wit, maar dan wel met nuances
waardoor alles beter uit de verf komt.’’ Die zachte
tinten van boter en room worden gecombineerd met
zuiver wit, onder andere van de trosroos ’Katharina
Zeimet’, Phlox ’Fujiyama’ en zelfgezaaide witte
kattensnor (Cleome hassleriana ’White Queen’)
en Nicotiana alata ’Fragrant Cloud’. ,,Zelfs in wit
zijn zóveel nuances; dat vind ik juist leuk. Ik blijf
spelen met kleur, dat verveelt nooit.’’

Grijs
Salvia viridis ’White Swan’

Roomgeel

Met een vleugje kleur
Gaura lindheimeri
’Whirling Butterflies’

Nicotiana alata ’Fragrant Cloud’
De rood-roze border, subtiel roze met pittige accenten van hardroze en rood.
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Helianthus debilis ’Italian White’

Hemerocallis ’Light the Way’

Dahlia ’Ragged Robin’
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