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Vriendinnen Cecilia Goossens en Renee Koen uit de
Broekpolder delen liefde voor bloemen en planten
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Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben
de mensen in de zomerserie TuinTrots gemeen. Wel
geeft eenieder een zeer persoonlijk invulling aan het
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank.
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur
en de ander lummelt er wat in rond. Maar het genieten
van en het ook stiekem een beetje trots zijn op het eigen
groen, is de rode draad in de tuinverhalen.
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Een van de lievelingsbloemen van Cecilia: de zonnehoed.

In non-stop
plantengesprek
L

iever gaan de tuinvriendinnen Cecilia Goossens en
Renee Koen uit de wijk
Broekpolder naar een kwekerij of naar opentuindagen dan
naar het strand. Strohoedjes op en
genieten maar.
’Nee we nemen deze keer niets
mee’, verzekeren de dames elkaar
als ze samen weer eens een tuincentrum bezoeken. „En altijd komen we met een volle kofferbak
terug”, lacht Cecilia.
Samen delen ze de passie voor
hun werk waarin ze, ieder vanuit
een eigen bedrijf, tuinen ontwerpen. Maar ook privé vinden ze
elkaar in een niet aflatende interesse in alles wat groeit en bloeit.
Beiden hebben achter hun huis een
prachtige zelfontworpen tuin. Hun
ideeën raken nooit op en wisselen
ze onophoudelijk uit.

Rustgevend

De tuinvriendinnen Renee (links) en Cecilia aan de koffie met appeltaart in de tuin van Cecilia.

Het is vooral een groene en bloemrijke tuin, omschrijft Cecilia haar
tuin in de Heemskerkse wijk
Broekpolder.
Een lichtgrijs rieten tuinzitje
biedt een rustgevend zicht op
sierlijke grassen en tere bloemetjes
op ranke steeltjes. Een blauw bloeiende geraniumsoort weeft zich

door haar buurplanten. De zon
schijnt en de koffie en appeltaart
staan klaar.
„Ik verzamel planten. Bij mijn
opdrachtgevers moet de tuin in
evenwicht zijn, maar mijn eigen
tuin prop ik helemaal vol. Onze
tuinen zijn ook proeftuinen voor
ons werk. Elke dag doe ik een
rondje.” Renee valt haar bij: „We
zitten vaak fijn bij elkaar in de
tuin. Hoe gaat die in de schaduw
en houdt die zich goed in de zon?
Ook appen we veel en sturen fotootjes, ’heb je ervaring met die
plant?’. Ik ben trouwens jaloers op
jouw tuin, zó lekker ruim.”

Regenwater
Nog minder tegels wil Cecilia.
„Nederland is aan het verdrogen.
Dat is steeds actueler. Het regenwater wordt grotendeels afgevoerd
naar het riool. Zo zonde. Het krijgt
niet de kans de grond in te zakken.
En ook voor de bijen en andere
insecten is het beter als er meer
planten en minder bestrating is.
Hoe leuk is dat gezoem en gevlieg.
Tussen al het groen is het ook
makkelijker ontspannen.”
Het gaat verder over tuinen.
„Engelse borders vinden we ook
mooi hoor. Maar het luchtige en
mystieke van grassen, daar houden

we meer van”, verzekert Renee. „In
mijn tuin kan ik me zo heerlijk
terugtrekken en dat wens ik ook
voor mijn klanten met hun tuin”,
geniet Cecilia. Haar vriendin-collega knikt. „Dat is wat ons ook drijft.
Mensen die rust geven en ook de
wereld een stukje groener maken.”
Renees huis bevindt zich twee
straten verderop aan de overzijde
van de ’stadsgracht’, eveneens in
Heemskerk. In de boomspiegels
langs het water heeft ze met de
hulp van buurtbewoners verschillende kruidachtige vaste planten
gezet. Riet wuift in het water.
Achter de openslaande deuren
ontvouwt zich een kleine, maar
ruim ogende, haast buitenlands
aandoende, stadstuin. Aan de achterzijde van de tuin is het vanonder de overdekte veranda, met
heerlijk uitzicht op de rechthoekige vijver, heerlijk vertoeven. Langs
de warme achtergevel van het huis
vindt een druivenplant zijn weg.
„Als we hier ’s avonds zitten en de
kamperfoelie geurt, dan wanen we
ons in Zuid-Europa.”

Taxuskever
Van een eenjarig plantje dat Renee
in haar tuin heeft en Cecilia niet,
belooft Renee een exemplaar in een
potje te doen. Renee vertelt dat ze
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Paspoort
Voor de tuinontwerpers en
’tuin’-vriendinnen Cecilia
Goossens (47) en Renee Koen
(57) is dit beiden hun tweede
beroep. Cecilia was eerder
afgestudeerd in milieukunde en
Renee heeft een achtergrond in
het toerisme en in de
commerciële sector. Via het LOI
schoolden ze zich om. Idolaat
zijn ze van hun werk en nooit
raken ze uitgepraat over hun
tuinpassie.
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in de wijk last hebben van de
taxuskever. Gelukkig vergrijpt die
zich in haar tuin aan het blad van
één plant en blijft de naburige
meer geliefde boom ongeschonden.

Experimenteren
„Ik blijf enorm genieten van experimenteren in mijn tuin; plantje
eruit en plantje erin.” Met een
tweede kopje koffie in de hand
buigen ze zich bewonderend over
een volgend plantje. Nee, de tuinliefde houdt nooit op.
Heleen Vink

De tuin met vijver van Renee. Heerlijk
met een glas fris op de overdekte veranda.
Links: de tere bloemetjes van de silene
coeli dansen op ranke stelen.
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Tuinvriendinnen
maakten van
hobby hun beroep

