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Op zoek naar vrijheid en ruimte om hun hobby tuinieren uit te oefenen, 
verruilden Peter en Anne Marie van Woensel hun nieuwbouw woning voor een 

oud boerderijtje, in het pittoreske turfstekersdorp ’s Gravenmoer.
Anne Marie: “De tuin is de passie van mijn man waardoor ik ben aangestoken. Als 

kind al zaaide hij liever afrikaantjes dan dat hij in de zandbak speelde”.

Fotografie: Gardenstockphotos.com / Lieuwe J. Zander,
Tekst: Lammy Smeenge-Enting

Gevoel van vrijheid in 

 ‘De Tuynkamer’
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Oude kloosterpoort

Een loopbruggetje over de vaart waarop men vroeger de turf ver-
voerde, maakt de bereikbaarheid van de woning mogelijk en een 
oude kloosterpoort afkomstig uit een klooster in Tilburg, geeft toe-
gang tot de tuin.
Toen Peter en Anne Marie het stulpje betrokken troffen ze een groot 
grasveld aan met in een hoek oude fruitbomen, waaronder kersen, 
appels, peren en pruimen en een haag van coniferen van 25 jaar oud 
en 25 meter hoog.
Genoeg werk aan de winkel dus!
In 1997 werd naast het huis aan de voorkant begonnen met het rooien 
van half kale coniferen en werd er een beukhaag voor in de plaats 
gezet. Na de verbouwing van de woning kon er eindelijk worden 
begonnen met de aanleg van de tuin want uiteindelijk was het daar 
allemaal om begonnen.
Peter en Anne Marie hebben nooit een vast plan gemaakt, maar een 
ding stond vast, er moest een Engelse rozentuin met buxusheggetjes 
(zelf gestekt) komen, maar ook wilden ze een lange zichtlijn vanuit 
het huis behouden en diverse tuinkamers zodat de tuin telkens een 
verrassend effect zou geven in niet in z’n geheel te overzien was. De 
rozentuin is er dan ook in 1998 als eerste gekomen. Anne Marie: “een 
vreemd vierkant vlak in een groot grasveld dat omzoomd was met 
een haag van Leylandii”.
In datzelfde jaar werd een beukenhaag als voorbereiding op een 
nieuwe tuinkamer aangeplant en een scheiding van de boomgaard.

Er verdween steeds meer gras

“Door de jaren heen verdween er steeds meer gras. En als we ergens 
een mooie plant zagen dan kochten we deze en zochten er een plaatsje 
voor. Op deze manier werd onze tuin beetje bij beetje aangekleed en 
maakte het gras plaats voor diverse borders die steeds meer op kleur 
werden ingericht. Zo werd in 1999 de geel/rode border aangelegd. 
Om de geel/rode border af te scheiden van de rest van de tuin en een 
aparte doorgang te maken naar de boomgaard werd in 2001 een klim-
ophaag aangeplant. Omdat een rozenprieel nog ontbrak werd deze in 
2002 opgebouwd evenals de aanleg van de grijze tuin. In oktober van 
dat jaar was er veel stormschade. Diverse bomen in de tuin zijn toen 
gesneuveld waaronder ook de helft van onze 25 jaar oude coniferen 
haag. Wij hebben toen besloten de haag te kappen en in overleg met 
het Brabants Landschap is een nieuwe houtwal aangeplant met plan-
ten en bomen die oorspronkelijk in het landschap thuishoren. 
In 2006 kwam de Italiaans ogende vijvertuin tot stand. Maar nog 
steeds was de tuin niet af. In 2008 heeft de oude boomgaard vanwege 
ouderdom en ziekte plaats moeten maken voor een  nieuwe border 
in de kleuren blauw en geel met 3 zuileiken als verticale elementen. 
In het voorjaar was het een waar kleur spektakel door de duizenden 
bloembollen. Maar de vaste planten border op zich heeft nog wat tijd 
nodig om tot wasdom te komen”.
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We deden maar wat

“Een plan voor de tuin? Nee dat was er niet. En er is 
niemand die ons geholpen heeft. We deden maar wat. 
Het is een echte liefhebberstuin geworden die misschien 
wat cottage-achtig aandoet. Er zijn diverse hoeken, zitjes en tuinka-
mers met elk een eigen sfeer.
Onze tuin heeft de naam ‘De Tuynkamer’ gekregen, afgeleid van de 
tuinkamers die we in de tuin gemaakt hebben. De schrijfwijze komt 
vanuit het oud Nederlands. In 1795 behoorde ‘s Gravenmoer tot de 
Hollandsche Tuyn, een veilige afrastering waarbinnen de bevolking 
in vrijheid kon leven en werken in Holland. Ook onze tuin geeft ons 
een gevoel van vrijheid in een tegenwoordig steeds jachtiger bestaan”. 

Elk vrij uurtje

De tuin van Peter en Anne Marie heeft een oppervlakte van 2700 m² 
en bestaat voornamelijk uit borders en hagen. Dus erg bewerkelijk. 
Elk vrij uurtje en elk weekend wordt dan ook besteed aan het onder-
houd van de tuin. De taken zijn goed verdeeld. Peter is verantwoor-
delijk voor de zware klussen en het lichtere werk is de taak van Anne 
Marie. Inmiddels is tuinieren een passie geworden voor beiden, want 
hulp van buiten is bij de van Woensels ondenkbaar.
Er wordt getuinierd op vochtvasthoudende zandgrond, dat soms bij 
langdurige regenval problemen kan veroorzaken. 
De tuin wordt bemest met biologische meststoffen van Xardin en 
er wordt ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische 
bestrijdingsmiddelen.
In het najaar blijft het blad in de borders liggen waardoor er veel lucht 
in de grond komt, geeft veel insecten voor vogels en het afgevallen 
blad is humus voor de grond.
In het voorjaar wordt dit mengsel weer onder de grond gewerkt, dat 
betekent dat er regelmatig egels worden ontdekt in ‘De Tuynkamer’.

Houtwal

De nieuwe houtwal die in 2002 is aangeplant bestaat deels uit besdra-
gende struiken waardoor er veel vogels een plaatsje in de tuin hebben 
gevonden. Mezen, lijsters, merels, mussen, kwikstaartjes, winterko-
ninkjes, groenlingen, vinken en zelfs een bonte specht, zijn trouwe 
bezoekers van ‘De Tuynkamer’. Soms zijn er ook gasten die minder 
welkom zijn, zoals vossen en  konijnen, maar helaas is dat in een bui-
tengebied niet te voorkomen.
De houtwal is ook een goed onderkomen voor insecten, torren en 
muizen.

Favoriet is en blijft de roos

De beplanting in de tuin van Peter en Anne Marie bestaat uit hagen 

van Buxus, Taxus, Beuk en Leylandii. Deze hagen 
en snoeivormen bepalen ook in de winter de struc-

tuur van de tuin.
In de zomer zijn het de vaste planten en de rozen die het 

geheel compleet maken.
De roos blijft bij beiden nog steeds de favoriete plant, “door de vorm 
maar ook de geur maakt de roos aantrekkelijk. Er is veel keus in rozen 
en het is een klassieke plant, die zowel in een moderne strakke tuin 
als in een bloemenborder toepasbaar is”.
Een zwarte berk neemt  een prominente plaats in waar de eigenaren 
reuze trots op zijn.

Na noeste arbeid

Na veel gezwoeg in de tuin wandelen Peter en Anne Marie graag even 
rond op de plek waar ze een aantal jaren geleden begonnen met een 
kaal grasveld.
Door de kloosterpoort betreden ze “De Tuynkamer’ en wandelen 
langs de witte border langs het huis, met aan de andere kant Hydran-
gea ‘Annabelle’. De oude put wordt geflankeerd door witte Agapan-
thus gecombineerd met paarse Lavendula. Op het binnenplaatsje 
aangekomen is het terras met een Mediterrane sfeer. De rest van de 
tuin volgt met een lange zichtlijn naar achteren  met borders op kleur, 
met aan het eind een prieel met verschillende soorten rozen. Rechtsaf 
ga je de Engelse rozentuin in die overgaat naar de vijvertuin. Via de 
nieuwe border kom je met een pad weer in de grote tuin. Linksaf ga 
je naar de oranje bordertuin en van daaruit kun je weer naar de grijze 
tuin om vervolgens weer via de rozentuin terug te keren in de grote 
tuin.
Na zo’n wandeling is het goed toeven op het terras om uit te rusten 
van alle vermoeienissen die zo’n tuin nu eenmaal met zich meebrengt.
Maar beiden hebben dat er graag voor over, want duidelijk is dat ‘De 
Tuynkamer’ een creatie is van gepassioneerde tuiniers.
Tijd om op tuinenreis te gaan is er nauwelijks, maar inmiddels is dit 
paradijsje wel open voor andere tuinliefhebbers ook al was dat nooit 
de bedoeling, “maar soms lopen dingen zo”.
De enthousiaste reacties van de bezoekers in het gastenboek spreken 
boekdelen.
‘De Tuynkamer’, een aanrader voor iedereen die van tuinieren houdt!

De Tuynkamer 

Vaartweg 35

5109 RB ’s Gravenmoer

Tel: 0162-322665

www.tuynkamer.eu
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