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Groen is hun werk, maar is tuinieren ook hun hobby? 
Groei & Bloei interviewt en fotografeert groenprofessionals voor de 
rubriek Evergreen in hun tuin. In aflevering negen aan het woord: 
Hay en Jacqueline Bedaux, eigenaren van De Walburg Hoveniers 

en Tuinen in Nuenen.
Tekst en beeld Jasker Kamp

Hetty’s hoeders
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uinieren is voor iedere tuinier een uitdaging, maar voor 
Hay en Jacqueline Bedaux is het nog eens een extra 
uitdaging. Er kijkt altijd iemand over hun schouder mee. 
De eigenaren van De Walburg Hoveniers en Tuinen 

hebben een grote tuin. Zo’n 1,5 hectare. Met verschillende 
tuinkamers. Maar de tuin is eigenlijk van een ander. Namelijk 
van Hetty Cox. “Juffrouw Hetty”, verduidelijkt Jacqueline. 
“Zo wilde ze altijd aangesproken worden.” Hetty heeft de tuin 
aangelegd. In de jaren vijftig begon zij op deze plek een kwekerij 
met proeftuinen om haar ideeën over tuincultuur in praktijk te 
kunnen brengen. Jarenlang werkte Hay voor haar en in 1989 
nam hij het bedrijf over. Sinds het overlijden van Hetty in 2001 
voeren ze het beheer over haar tuin en wonen ze in haar oude 
bungalow. Regelmatig hebben ze wel een momentje met Hetty 
als ze aan het werk zijn in de tuin. Hoe zou zij dat doen? Past 
dat in de tuin? Die vragen stellen de twee Hettyanen zichzelf 
minimaal één keer in de week.

Wanneer moet je aan Hetty denken?
Hay: “Sommige planten doen sterk aan haar denken, zoals de 
Helleborus en Astrantia. Die heeft zij geïntroduceerd in Nederland. 
Als ik die weer zie staan, dan moet ik gelijk aan haar denken.”

Als zij nu zou toekijken, wat zou ze dan zeggen van de tuin?
Jacqueline: “Allereerst zal ze heel streng kijken. Ze kan in elk geval 
niet zeggen dat er te veel onkruid staat.”
Hay: “Van de parkeerplaats die we hier hebben aangelegd om 
bezoekers makkelijker te kunnen ontvangen, zou ze niets moeten 
hebben. Een gruwel in haar ogen.”
Jacqueline: “En de bordjes met de namen van de planten erop, die 
we hebben geplaatst, dat zou ze ook niet willen. Maar sommige 
planten zijn zo kostbaar en uniek, daar wil je gewoon een bordje 
bij hebben staan voor de mensen die hier op bezoek komen.”

Welke plant is uniek in jullie tuin?
Jacqueline: “We hebben hier de oudste Acer griseum van Nederland 
staan. Die staat hier al sinds 1959.”

Wat is typisch Hetty?
Jacqueline: “Zij was van de pastelkleuren en vooral van de 
structuur en de monumentaliteit van plant- en boomvormen. 
Harmonie stond bij haar voorop.”
Hay: “En de Pemberton-rozen niet te vergeten. Daar hield ze ook 
heel erg van.”

En wat is typisch Hay en Jacqueline?
Jacqueline: “Van mij mag het soms wel knallen. En ik houd ervan 
als kleuren niet helemaal met elkaar matchen. Dat het een beetje 
wringt. Heerlijk.”
Hay: “Wij zijn ook meer van het ecologisch tuinieren. Voor 
het werk van Louis le Roy, bekend van de puintuin, hebben we 
bewondering.”
 
Wanneer mag het dan knallen?
Jacqueline: “Dat hangt af van de tuin en de ligging.” Als 
voorbeeld noemt ze twee bekende Engelse tuinen: Sissinghurst 
en Great Dixter. In eerstgenoemde zou het niet passen, in 
de tuin van Christopher Lloyd mag het weer wel. “Dat komt 
door het gebouw met de glas-in-loodramen. Dat theatrale, dat 
rechtvaardigt het.”

Hay was al vroeg enthousiast over tuinieren. Aangestoken door 
zijn grootvader - een groot fan van Jac. P. Thijsse.  Die bezat een 
prijzenwinnende tuin. Maar toch ging Hay in eerste instantie 
voor de muziek. Als basgitarist speelde hij in verschillende bands. 
Jacqueline heeft een kunstachtergrond.

Zijn er overeenkomsten tussen het maken van kunst en 
tuinieren?
Jacqueline: “Voor beide vormen geldt: het doel is minder 
belangrijk dan het proces. Het leren kennen van planten, dat zie 
ik echt als een ontdekkingstocht. Hoe je in het leven staat, ook dat 
kun je zowel uit een schilderij als een tuin halen. Daarom kon ik 
ook makkelijk overstappen van de kunst naar de tuin. Het is echt 
een volwaardige opvolger.”

Wat is je grootste ontdekking geweest in de tuin?
Jacqueline: “Tuinen zijn een baken, ze geven houvast. Tuinen hebben 
ook iets heiligs, vind ik. Toen ik een hek wilde plaatsen op het 
gedeelte achter de bungalow, voelde dat alsof ik inbreuk maakte op 
een concept.”

Ze komt terug op het leren kennen van planten. “In eerste instantie 
had ik niet zoveel met de roos. Maar door met hem om te gaan 
heeft hij mij gedwongen hem mooi te vinden.” Ze haalt de Nearly 
Wild aan. “Als je die ruikt, dan word je gewoonweg betoverd.” Dan 
relativerend, met een vette lach:  “Misschien komt het ook wel 
door ouderdom dat ik ze nu mooier vind.” 

Wat vinden jullie zelf van de tuin?
Jacqueline: “Als we van vakantie terugkomen, zijn we nooit 
teleurgesteld als we weer de tuin in lopen. En het mooiste moment 
is als het bijna donker is, dan kun je niks meer doen en moet je je 
wel overgeven aan de tuin.”

Hebben jullie ook een favoriete plek?
Hay: “Helemaal achterin hebben we een paddenpoel. Daar staat 
ook een bankje. Als het mooi weer is, dan zitten we daar regelmatig 
te genieten van een wijntje.”
Jacqueline: “En de plekken waar je doorkijkjes hebt naar het 
omringende land. Dat intrigeert me ook altijd. Waar de Acer 
griseum staat, dat is zo’n plekje.”

Volgens Jacqueline bestaan er twee soorten tuinen. “De ene is 
ontstaan, de ander ontworpen.” Met die laatste heeft het echtpaar niet 
zo heel veel. “Je moet ruimte voor een plant scheppen.” Met modes 
meegaan doen ze ook niet, maar wel met de tijd. “Omdat we veel 
bezoekers krijgen, is er ook veel meer interactie. Dat zorgt ervoor 
dat we onze denkbeelden aanscherpen.” Hay: “Onze volgende 
uitdaging is de eetbare plantentuin. Die moeten we nog helemaal 
uitvinden.”  ]

T

Bezoek aan De Walburg
De tuin van Hay en Jacqueline is te bezichtigen. 
Op www.dewalburg.nl vind je meer informatie over de 
mogelijkheden.

http://www.dewalburg.nl
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Overal in de tuin is kunst 
te vinden. Dit is een favo-
riet gedicht van Jacqueline.

Dit gedeelte van de tuin 
is nog echt in de stijl van 
Hetty Cox.

Hay met zijn favoriete 
gereedschap. Een riekje. Dat 
ligt zo lekker in de hand.

De tuin stelt Hay 
en Jacqueline 
nooit teleur.


