
Rillen in de bedstee 
Quirijn Verhoof? 

Als de Noordwester storrnen novern
berweer aankondigen, lig ik te trillen 
in mijn bedstee. 
Wonende aan de Wadden bij Fer
werd in een prachtig oud tot boerde
rij uitgegroeid vissershuisje is het 
soms afzien. Storm betekent kou, en 
de eerste tien minuten onder de la
kens zijn dan niet bepaald aange
naam. Vervolgens stoot de woeste 
Noordwester zo hard tegen het dak, 
dat na het rillen van de kou, het tril
len van de dakspanten en du s mijn 
beds tee, mij wakker houdt. 
Terwijl de storm opdringerig doorda
vert, probeer ik mijn fatalist ische '53 
visioenen wat af te leiden met de leuke 
gedachte dat bet morgen weer schat

spannendste moment van her jaar: de 
spurt over de dijk. En ... ja, daar is ie 
weer, de Waddenzee' Prachtig. het 
waait nog. maar de zon laat de golven 

glimmen. Eindeloos. met hier en daar 
een hek en een dobbe die nog net bo
ven het water uitsteken, en verder zout , 

zout en HOg eens zout water. 

Waarom dit verhaal? Nou, die lucht

en waterverschuivingen brengen mij 
altijd weer de rnooiste materialen en 
inspiratie voo r tuinen aan deze zeekust. 

Langs de zeereep liggen tussen het 
aangespoelde gras enorme hoeveelhe 

den hour. touw en ander materiaal dat 
drijven kan, De dijkgraaf heeft een 

Wijdse Waddenkust met 'zeeslang'. 
fo to: Q. Yerhoog 

Iichtgrijs geworden. Verder vind je 
balken en planken die tijdens hun tocht 
mooie vorrnen hebben gekregen door 

graven wordt. En vervolgens lig ik tril de schurende werking van het wadden
Rubbish is beautiful! lend. maar nu van ongeduld te luisteren water. Tenslotte heeft net hout vaak 

of de kolkende vloed de buitendijkse 
kwelders al verzwolgen beeft. Na de 
wekker nog vroeger gezet te hebben, 
val ik in een diepe slaap. 
Bij het krieken 's morgens wakker ge
worden, merk ik dat het aileen nog 
waait. Snel in rnijn kleren gesprongen 
en naar beneden gespurt, tref ik mijn 
vader aI achter de theepot aan. Met 
zwartornrande ogen vraagt hij of ik ook 
zo slecht geslapen heb. 
Na vlug ontbeten te hebben volgt het 

enorm karwei om bet op te ruimen, dus
 
is blij met een helpende hand.
 
Het hout bestaat voomamelijk uit rijs

hout van de landaanwinningswerken,
 
atgeschuurd en bewerkt door het slib

dragend wa ter en geimpregneerd door
 
zout . De slikwerkers gebruiken hier
 
rneestal berkenhout voor, vanwege het
 

soepele. fijn vertakte en redelijk duur

zame hout. Soms zie je de lichtbruine
 
kleur nog, maar het is meestal heel
 

'Zeeslang' slingert zich over het dijkjc. 

nog een extra verfraaiing gekregen 
door de poliepen en blaaswieren die dit 
materiaal bevolken. 

Door mijn opvatting over natuurlijke 
projekten wil ik her Iiefst streekeigen 
materiaal gebruiken, Daarbij er van uir
gaande dat elk ding, individu, groep. 
etc. mooi is. Door het op bepaalde ma
nieren te combineren, ennee te com
poneren, kun je die scboonheid aan bet 
daglicht brengen. Dus ook de plastics 
en het touw in allerlei kleuren.. 
Aan de slag: rubbisb is beautiful! 

Eerst een hek van balken gebeeld
houwd tot een zeeslang. In dit hout zit
ten gaten op de plaats waar de bouten 
hebben gezeten, waardoor ik aangewe
zen was op pengatsverbindingen. Rot 
ook niet zo snel. 

Mijn lief, Anneloes van Ophoven, 

heeft zich ook eens creatief ontfermd 
over dit prachtige materiaal, en zie: een 
hek zoals dar zich in een terpdorp be
taamd . 

Daama de zeetuin van Susan Massoty 
en Loek Lemans aan de voet van de 
dijk. Hier was door de vorige bewoners 
aI een boeiend lijnenspel ingebracht. foro: Q. Verhoog 
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grond die vrijkwam uit de schelpen
bedding is daarom gebruikt om een 
'dijklichaarn' het talud uit te laten ste
ken. zodat er een horizonaal vlak ont
siaa t. 

De palissade dient voor de pri vacy en 
als achtergrond. Ze loopt door de be
staande beplanting heen zodat er ruirn 
te gewonnen wordt en het als nieuw 
element direct opgenomen lijkt . 
De duurzaamheid van dit hout is niet 
enorm, maar de Waddenzee voert wei 
regelrnatig aan. Daarom hebben we een 
oanvulsysteem gernaak t zoals op hel 
tekeningetje te zien is. 
Voor de palissade wordt de schelpen
bedding doorgezet met daarin zoveel 
mogelijk streekeigen bloemenpracht en 
basaltblokk en.Palissade in de tuin van Susan Massoty en Loek Lemans JOIO: Q. verhoog 

Zoiets moet je uit meerdere overwegin
gen respecteren. Het betontegelpad heb 
ik echter vervangen door een knuppel
pad van zeehout en schelpen. Deze 
combinatie is gekozen om de gladheid 
van het nou t te venninderen. De beton 

tegels heb ik in brokken geslagen. 
Daaruit kon ik een kwe lderrand tussen 
her hogerliggende gras en de bedding 
van schelpen opbouwen. Deze slingert 
door de strak.ke lijnvoering van de vo

Het hek
rige ontwerper. 

van 
Anneloes 

Vanwege net vroeg ingezeue talud van 
de sloot was het genieten van de 
avo ndzon meer een zoektocht naar de 
balans van een Hartmanmeubel. De 

fo to: Q. Verhoog 
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Quirijn Verhoog is tuinontwe rper. 
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