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Kijk- en wandeltuin Klein Boskoop

“Ieder plekje in de tuin
heeft zijn eigen sfeer”
STROE - Op de grens tussen Stroe en Kootwijkerbroek,
nog nét in Stroe, bevindt zich de kijk- en wandeltuin
Klein Boskoop van Sjaak en Ellen van Vliet. Deze tuin,
van maar liefst 15.000 vierkante meter, is onderverdeeld in achttien verschillende thema’s die allemaal
op een vloeiende en natuurlijke wijze in elkaar overlopen. Van mei tot half september is de tuin opengesteld
voor publiek. “Wij lopen zelf iedere avond na het eten
een rondje door onze tuin. Dan hebben wij ‘werkoverleg’ ”, zegt het echtpaar lachend.

Sjaak en Ellen kochten het stuk grond aan de Stroeërweg
ruim veertig jaar geleden ten behoeve van het kweken van
coniferen voor de boomkwekerij van Sjaak in Boskoop. “De
zandgrond hier is erg goed voor coniferen”, legt Sjaak uit.
Iedere zomer bracht het gezin door op de kwekerij in Stroe
en toen Sjaak zijn carrière had afgerond, bouwden hij en
zijn vrouw er een woning met als doel om van de rust te
gaan genieten en te gaan reizen. Ellen: “Om het huis hadden we een klein stukje tuin aangelegd, verder was alle
grond begroeid met bomen.
Op een gegeven moment werden wij lid van de vereniging
Groei & Bloei in Barneveld. Zodoende bezochten we verschillende tuinen, ook in Engeland. We zagen dat zo en beseften dat bij ons eigenlijk ook alle ingrediënten aanwezig
waren om een prachtige tuin aan te leggen. Het was
‘slechts’ een kwestie van heel veel bomen weghalen, de
goede laten staan en weer andere dingen aanplanten en
aanleggen”. Langzaam maar zeker veranderden zij de kwekerij in één grote tuin.

Thema’s
Er werden heesters geplant, grasvelden en vijvers aangelegd en in het midden van de tuin kwam een grote veranda.
Vandaag de dag lopen achttien verschillende thema’s door
een aaneenschakeling van planten, heesters en bomen op
een natuurlijk wijze in elkaar over. Zo is er een Rhododendron-bos, een grote vijver met verschillende dieren eromheen, een zwemvijver, een rosarium met vijfhonderd rozen
in vijftig verschillende soorten, een stiltetuin en een fruithoek.
Als je vanuit het bamboeprieel in de Oosterse tuin, tussen
de acers en palmen, de waterloop op de kleine vijver ziet
uitkomen, waan je je echt in Oosterse sferen. Ook heb je
hier prachtig zicht op de metershoge bomen in het beuken-

Sjaak en Ellen van Vliet: “ Ieder plekje in onze tuin heeft zijn eigen sfeer.”

bos, met de zeldzaamste exemplaren. Ieder plekje in onze
tuin heeft zo zijn eigen sfeer”, aldus Sjaak en Ellen.
Gedeelde vreugde
Ongeveer elf jaar geleden werd de tuin opengesteld voor
publiek. Sjaak vertelt: “Tegenover ons bevindt zich een
lavendelboerderij, die wij hebben helpen opstarten. Er
kwamen steeds meer bezoekers van deze boerderij die
vroegen of zij ook niet in onze tuin mochten kijken en zo
rees de vraag of wij onze tuin misschien moesten openstellen voor publiek. Hier hebben wij heel even over nagedacht
in verband met privacy, maar eigenlijk wisten we al gelijk
dat we dit heel graag wilden. Gedeelde vreugde is immers
dubbele vreugde.

Hard werken én genieten
Sjaak en Ellen zijn van mening dat de kijk- en wandeltuin
een hele mooie invulling is van hun pensioen. “Het is hard
werken, maar ook erg genieten”, zo stellen zij. “Wij zijn altijd lekker buiten bezig en we hoeven gelukkig niet alles
alleen te doen. Alleen al van alle vogelgeluiden worden wij
iedere dag weer blij.

Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die er niet aan moeten denken om steeds bezoekers in hun tuin te hebben,
maar wij genieten er enorm van. Het is fijn dat de tuin niet
alleen ons, maar ook anderen vreugde brengt”. Kijk- en
wandeltuin Klein Boskoop is tot 15 september iedere donderdag en zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. De ingang
bevindt zich langs de weg, waar ook de auto geparkeerd
kan worden. De entree is € 3 persoon en een boekje met
de tuinbeschrijving en de looproute kost € 1.
“Het geld mag in het geldkastje bij de entree worden gedaan. Hier liggen ook de boekjes. Wij zijn van goed vertrou-

In de tuin bevinden zich meer dan vijftig nestkasten. De coniferen vormen een uitstekende schuilplaats voor vogels.

wen, dat kan allemaal in Stroe. In het midden van de tuin,
bij de veranda, is koffie en thee verkrijgbaar. Hier is tevens
een toiletvoorziening”, zegt Ellen. Ook is het mogelijk om
de tuin met een groep vanaf tien personen te bezoeken.
“Deze zijn op afspraak altijd van harte welkom. Een persoonlijke rondleiding van anderhalf uur kost € 25 per
groep, exclusief entree.”

Iedere avond lopen we een rondje door te tuin om te kijken
hoe het nóg beter kan. Je bent nooit tevreden. Sneeuw en
stormen hebben af en toe veel schade aangericht, maar
uiteindelijk zie je dat dit juist weer voor meer licht en leuke
doorkijkjes zorgt in de tuin. Zo regelt de natuur ook heel
veel zelf”, besluit het echtpaar.
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