
Kan een tuin zijn kracht en karakter behouden als de eigenaar er  

niet meer is? Soms lukt het, en dan altijd dankzij het aanblijven van 

mensen die al jaren in de tuin werken. De aanwezigheid van het  

echtpaar Bedaux maakt dat De Walburg een levende tuin is, waarin 

de geest van Hetty Cox nog voelbaar is.
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Pad der Poëzie verrijkt natuurlijke tuin

De Walburg

T ijdens een wandeling in de bergen 
kwam Hay Bedaux een wonderlijke 
wilde plant tegen. Een fijn, bol bloem-
schermpje boven een krans van 

omwindselblaadjes, parmantig rechtop. Zijn flora 
bood geen uitsluitsel en het elegante bloemetje 
kwam onbenaamd in zijn geheugen terecht.
Daar dook het weer op op toen Hay in 1983 een 
stageplek zocht bij een kwekerij. Hij was boven-
aan de lijst bedrijven in de regio begonnen: daar 
prijkte het bedrijf van Hetty Cox. ‘Ik ging er pra-
ten, liep achterom, en het eerste wat ik zag was 
een bed met ‘mijn’ bloem: Astrantia, het Zweedse 
knoopje. Hier ben ik op de goede plek, dacht ik.’ 
Hay werkt er nog steeds. Ook de tuin van toen is 
er nog, met dezelfde sfeer en kwaliteit als zoveel 
jaar geleden. En dat is bijzonder; want Hetty zelf 
is er niet meer. In 2001 overleed zij aan de gevol-
gen van een beroerte, na een korte periode in het 
ziekenhuis. Hay en echtgenoot Jacqueline 
Bedaux-Nas beloofden haar dat zij voor tuin en 
kwekerij De Walburg bleven zorgen. Een 
omvangrijke taak, die Hay en Jacqueline met 
gevoel, inzet, hulp van vrijwilligers, én de steun 
van de vriendenstichting De Walburg volbren-
gen. Zodat u ook dit voorjaar kunt genieten van 
de bijen die de vele krokussen bezoeken, van ane-
monen en sneeuwklokjes - vooral de forse Galan-
thus nivalis ‘Magnet’ valt op – en er is volop Hel-
leborus te zien en te koop. Later in het voorjaar 

zijn er lenteklokjes en velden daslook, verschil-
lende sleutelbloemen – de wilde P. veris (echte 
sleutelbloem), Primula bulleyana (etageprimula), 
de witte P. vulgaris ‘Dawn Ansell’ (Jack-in-the-
green). Boven uw hoofd het tere jonge blad van 
de mooi uitgegroeide zwarte berken, en van de 
vele bijzondere bomen en struiken die de tuin 
herbergt: vaantjesboom (Davidia involucrata), 
mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), 
oude struiken winterzoet (Chimonanthus prae-
cox), pawpaw (Asimina triloba), Chinese zeep-
boom (Koelreuteria paniculata). De notenboom 
die Hetty plantte is breed uitgegroeid en zorgt 
jaarlijks voor rijke oogst.

RELATIEVE RUST
In 1957 startte Hetty Cox haar proeftuin, kweke-
rij en tuinontwerpbureau op een lapje grond aan 
de Boord, indertijd de Boordseweg. De door haar 
ontworpen tuinen werden onder haar toezicht 
door hoveniers aangelegd. Het landschap werd 
bepaald door de boerenbedrijven in de omgeving 
en door de bochten van de nabijgelegen rivier de 
Dommel. Tuinarchitecte Hetty – een bijzonder 
beroep voor een vrouw in die jaren – creëerde er 
een paradijs, geïnspireerd door rijke natuurlijke 
vegetaties uit de Pyreneeën die ze in haar vakan-
ties bezocht. Ook het werk van de beroemde 
Engelse tuindame Beth Chatto was een groot 
voorbeeld voor haar.
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Een groen paradijs is de tuin, inmiddels onder 
de rook van Eindhoven, nog altijd; al hoor je de 
hoogspanningskabels zachtjes knetteren als de 
mussen, puttertjes en groene specht zich even 
niet laten horen. Het is aan die hoogspannings-
masten te danken dat de tuin er nog is, vertelt 
Hay. De gemeente had een grote nieuwe woon-
wijk gepland, maar vanwege de masten ging dat 
niet door. Het is maar één van de bedreigingen 
die in de loop van de jaren gepasseerd zijn, het  
blijft knokken om de tuin in stand te houden. 
Opgeven is geen optie. ‘We voelen ons schat-
plichtig, rentmeesters van deze tuin en kwekerij. 
Het werk van iemand met zulke kwaliteiten gooi 
je niet weg,’ vindt Jacqueline. ‘Zonder de steun 
van onze vrijwilligers 
zou het onmogelijk zijn. 
In het begin voelde ik 
me wel schuldig om 
mensen hard te laten 
werken voor ons bedrijf. 
Maar ze hebben me uit-
gelegd hoeveel het ze 
teruggeeft.’ Ook de 
Stichting, bemand door 
‘aardige mensen die 
meedenken’, is een 
grote steun. Recent 
werd ondernemer en 
tuinarchitect Fons Lin-
ders eigenaar van De 
Walburg. Hij heeft oog 
voor zowel de waarde 
van het cultuurhisto-
risch erfgoed als de 
bedrijfskundige noden. 
De entree en parkeer-
ruimte worden nu aan-
gepakt. In de verdere toekomst is een theehuis 
gepland, zodat een stop in de tuin extra aan-
trekkelijk wordt voor de vele passerende fietsers. 
Maar in grote lijn blijft alles als vanouds.

ZELFDE VOET
Het lukt bijna nooit om als de eigenaar van een 
tuin overlijdt de sfeer en kwaliteit te behouden. 
Dat het hier wel geslaagd is is te danken aan het 
feit dat Hay al heel lang gaandeweg het beheer 
van de tuin over had genomen. ‘Hetty was zeer 
gelovig, zij zag in alles wat in de tuin leeft de 
hand van God. De tuin had haar volle aandacht 
en vragen van bezoekers kwamen haar steeds 
minder uit. Het bijhouden van de kwekerij, ont-
vangen van de bezoekers en gaandeweg ook het 
hovenierswerk, tuinontwerp en tuinonderhoud 
zijn geleidelijkaan bij mij terecht gekomen, met 
Hetty’s zwaarwegende stem meer en meer op de 
achtergrond. Dat had als voordeel dat toen zij 
onverwacht uitviel, ik goed kon inschatten hoe 

ze ergens over gedacht zou hebben. Ik kon daar-
door op dezelfde voet voort. Natuurlijk met hia-
ten, Hetty’s liefde voor bomen leverde een aantal 
raadsels op. Van sommige soorten, zoals de 
Tetradium daniellii, heeft het jaren geduurd voor 
de naam achterhaald was – van die boom wist 
Hetty zelf de naam overigens ook niet.’ Jacque-
line en Hay bewonen het huis dat Hetty voor 
haarzelf en haar zuster liet bouwen, en waar de 
tuin omheen is ontworpen. De belangrijkste ver-
trekken zijn op het zuiden gericht. Het keuken-
raam kijkt uit op een dubbele border, het grote 
raam aan de voorzijde op een parkachtig tuin-
deel. Een oude Pinus densiflora ‘umbraculifera’ 
buigt zich over het dak, een mooi uitgegroeide 

Acer griseum staat naast 
het huis. Het gras is 
omzoomd met struiken 
en bomen, waaronder 
allerlei naaldbomen; nu 
weer in de mode, maar 
door Hetty al op waarde 
geschat. Hay en Jacque-
line zijn met nieuwe 
naambordjes bezig, 
zodat een eenmaal 
bekende naam bij de 
juiste plant blijft. 
Immers de tuin is ook 
het uithangbord van het 
hoveniersbedrijf en de 
kwekerij, dus het is fijn 
als bezoekers de naam 
kunnen noteren als een 
plant hun aandacht 
heeft. Een kostbaar uit-
hangbord, maar wel 
eentje dat klanten aan-

brengt die houden van een met zorg aangelegde, 
natuurlijke tuin. 

STRUCTUUR
De Walburg is een bloemrijke tuin, maar vooral 
een tuin met een uitgebalanceerde structuur, vol 
bijzonderheden. Nu, in het voorjaar, is de struc-
tuur goed te zien. Natuurlijk zijn er de reguliere 
beslommeringen. Vorig voorjaar was geweldig 
nat en is een klein aantal struiken gesneuveld. 
Het buxusvirus waart ook hier rond - wat te 
doen met aangetaste planten. Een aantal origi-
nele door Hetty geplaatste planten is te groot 
geworden, wanneer grijp je in… Soms is het dui-
delijk. De rotstuin, waar Hetty een groot deel 
van haar tijd in doorbracht, was te arbeidsinten-
sief om naar het oorspronkelijke idee te handha-
ven; de coniferen hadden teveel de overhand 
gekregen. Die tuin is niet meer. Verder is alles er 
nog zoals zij dat bedacht heeft: de verhoudingen, 
de sfeer. Jacqueline: ‘Soms lost het zichzelf op. Ik 
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was bang dat de Seqoiadendron voor het huis veel 
te dominant zou worden, maar hij wordt vanzelf 
transparanter in de top.’ Natuurlijk is de tuin 
geen gefixeerd monument van wat Hetty heeft 
nagelaten. Juist veranderlijkheid maakt een tuin 
levend, vindt Jacqueline. ‘Een tuin moet je grij-
pen, je moet het passeren van de seizoenen kun-
nen zien en voelen. Een gefixeerde tuin leeft niet. 
Een goede tuin is veranderlijk als het leven zelf, 
en toch steeds dezelfde. Een plek waar je voelt 
dat je deel uitmaakt van de natuur en de tijd.’ 
Hay: ‘We hadden plaats nodig om hoge vaste 
planten te kunnen plaatsen; daar hebben we een 
nieuwe dubbele border voor aangelegd.’ Jacque-
line: ‘Een Thalictrum van drie meter hoog was de 
aanleiding; die kun je 
domweg niet tussen 
lage beplanting zetten. 
De grond is hier voed-
zaam, alles wordt hoger 
dan volgens het boekje.’ 
Hay: ‘Op deze plek 
wordt al tijden 
gekweekt. Er ligt een 
dikke laag humus; daar-
onder een laag zavel; 
daaronder blauwe klei.’ 
Hetty zelf bleef ook ver-
anderen in de tuin. Er is 
een wilde-planten weitje 
geweest, waar inmiddels 
vaste planten staan. De 
plek voor de groente-
tuin bleek ongeschikt, 
daar groeien nu de pluk-
bloemen waar allerlei 
tafels in huis en tuin 
mee worden versierd. 
Op een andere plaats komen meer eetbare plan-
ten, naast de Zanthoxylum die er al staat. Het is 
wederkerig, vinden Hay en Jacqueline: zij veran-
deren de tuin en de tuin verandert hen.

PAD DER POËZIE
Hetty hield van kunst en had veel contacten met 
kunstenaars in de omgeving, maar het moest 
niet te modern zijn.  Jacqueline heeft een achter-
grond als beeldend kunstenaar. ‘Een aantal 
jaren geleden vroeg een dichter of hij tijdens een 
open dag werk mocht voordragen. Wij kregen 
gedichten cadeau, die hier geschreven waren. De 
voordrachten werden herhaald en groeiden uit 
tot een succesvolle serie door verschillende dich-
ters. Omdat het op den duur te bewerkelijk werd 
zijn we daar weer mee gestopt, maar nu is een 
aantal gedichten permanent in de tuin te zien.’ 
In 2015 is door middel van ‘crowdfunding’ geld 
bijeengebracht voor de aanleg van het ‘Pad der 
poëzie’, een poëzieroute door de tuin. Inmiddels 

is die route er met als hoogtepunten drie beelden 
van cortenstaal waarin gedichten van Catharina 
Boer, Anke Reevers en Herman Verweij te lezen 
zijn. De beelden zijn gemaakt door het collectief 
BC Passie uit Nuenen.
Daarmee is de tuin extra aantrekkelijk gewor-
den voor bezoekers. Er komen veel tuingroe-
pen, en ook leden van de Tuinenstichting zijn 
graag geziene gasten; iets verderop aan Het 
Boord ligt de tuin van Dinny Baten (zie elders 
in dit nummer), ook een Tuinenstichting-tuin. 
Verder is er veel aandacht voor Van Gogh in 
Nuenen, en is er een arrangement met het Van 
Gogh centrum uit het dorp. Hoe kort is het 
geleden dat bezoekers met belangstelling voor 

deze schilder nergens in 
het dorp terecht kon-
den, memoreert Hay. 

Van Gogh heeft zijn 
roem gekregen, maar 
Hetty Cox is altijd een 
bescheiden figuur 
gebleven in de tuinge-
schiedenis. Vooral door 
haar eigen, door het 
geloof geïnspireerde, 
bescheidenheid. Toch 
heeft zij veel invloed 
gehad, al was het maar 
door de introductie van 
bijzondere planten die 
nu heel gewoon zijn, 
zoals Helleborus, Gaura 
en Astrantia. ❧

Informatie

De Walburg tuinen
Boord 64 

5674 NE Nuenen
T +31 (0) 402 44 96 82

www.dewalburg.nl

Jaarrond open op maandag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag: van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

Entree € 5,-, plantenwinkel vrij entree.
• 4 en 5 juni 2017: Plantenweekeind voor 

tuinfanaten. Iedereen met een lidmaatschaps-
pasje van een botanische tuin, de Tuinenstich-
ting, Groei en Bloei of andere groene instelling 

heeft vrij entree en krijgt een kopje koffie.
• In de buurt: Landgoed Kasteel Geldrop, met rijk 

bloeiende borders en mooie oude bomen.  
Zie voor activiteiten en openingsdagen  

www.kasteelgeldrop.nl.
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