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‘TUINIEREN IS EEN 
KWESTIE VAN  

DURVEN EN DOEN’
 Sara Wink ging van twintig vierkante meter tuin in de stad Deventer naar  

tweeduizend vierkante meter grond in het buitengebied van Gorssel.  
“In de beginjaren legden we om de zoveel tijd met de tuinslang een vorm uit,  

om daar vervolgens het gazon om te spitten en planten te poten. Tuinieren  
is een kwestie van durven en doen. En vooral niet te klein denken.”

 Tekst: Linda van ’t Land / Foto’s: Sietske de Vries
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A
ls ik hier zo aan tafel zit, kan ik door de keukendeur 
de moestuin zien liggen. Een plaatje waar ik iedere 
dag blij van word”, zegt Sara genietend, een vers 
kopje koffie binnen handbereik. In de tuin scharrelen 
kippen en loopeenden (“goed tegen slakken en 

meikevers!”), op het terras soezen haar katten in de ochtendzon 
en rond de walnotenboom spelen haar twee jonge honden. “Ik heb 
een tuin nodig om tot mijzelf te komen. De tuin trékt ook echt aan 
me. Nu en dan moet ik gewoon naar buiten. Even frisse lucht snui-
ven, een kronkelpaadje volgen en met mijn handen langs de sier-
grassen of het colakruid lopen. Het is een bron van groot geluk.”

De Flierderbloesem
Twaalf jaar geleden vinden Sara en haar man André hun boerderij 
net buiten Gorssel, tussen de Hanzesteden Zutphen en Deventer in. 
Er is op dat moment al jaren weinig meer aan de woning gedaan. 
Maar Sara kan alleen maar huilen wanneer ze de tuin in loopt. “Het 
was een plek met veel gras, prachtige oude bomen en een schattig 
rietgedekt boerderijtje. Ik wist direct dat dit mijn plek moest worden. 
Dat ik hier mijn droom van huis en tuin kon realiseren.”
Inmiddels hebben ze hun eigen paradijsje gecreëerd, dat de 
Flierderbloesem is gedoopt. “De tuin van 2000 m2 ligt helemaal 
rondom het huis. Lekker de ruimte dus! Ik heb twee kassen om 
planten te kunnen kweken en overal waar je kijkt, zie je nu borders 
of mooie doorkijkjes. Voor mij lopen de siertuin en de moestuin 

vrijwel naadloos in elkaar over. We hebben nog steeds veel gras 
voor de ruimtelijkheid, maar ik zorg dat overal bloemen bloeien en 
om iedere hoek vind je een nieuwe verrassing.” Ook buiten de erf-
grens is het genieten. Sara kijkt vanuit haar tuin over de weilanden 
richting een bosrand, waar in de schemering van ochtend en avond 
regelmatig reeën staan te grazen.

Eten uit de tuin
De Flierderbloesem heeft een kleine boomgaard met fruitbomen. 
Hier groeien diverse soorten appels, peren, kersen, walnoten en 
kweeperen. In de moestuin zelf groeien allerhande verse kruiden 
naast paprika, raapstelen, tomaten, pepers, sla, kolen, snijbiet, 
asperges, boomspinazie, wortelen, courgettes, uitjes en diverse 
soorten bonen zoals kikkererwten. 
“Aan het begin van het seizoen zaai ik enkele gewassen netjes 
in rijtjes”, wijst Sara. “Vooral om het onkruid daartussen tijdig te 
kunnen wieden. In de loop van de zomer gaat er echter van alles 
doorheen groeien. Ridderspoor bijvoorbeeld, viooltjes, rode melde 
en Oost-Indische kers. Ik vind dat prachtig om te zien en het zijn 
allemaal planten die ik naast de groenten ook in mijn salades 
gebruik. De bladeren van de rode melde eet ik als sla en de plant 
krijgt prachtige, dikke zaaddozen.”

Fleurige salades 
Regelmatig plukt Sara ook bloemen in haar tuin, die bij de oogst 
uit de moestuin worden gevoegd voor prachtige salades en andere 
gerechten. “Wist je dat witte, blauwe en roze Phloxen allemaal een 
andere smaak afgeven? En de bloemetjes van komkommerkruid 
smaken echt naar komkommer, zoals de zaadjes van aspergeloof 
naar asperges smaken. Ook de bloemen van hibiscus, Monarda 

‘De tuin trékt echt aan me. 
Nu en dan moet ik  

gewoon naar buiten.’
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‘Ik houd van kaardebollen 
en van lekker gekke  

planten, die uitgroeien tot 
enorme kolossen.’

en viooltjes zijn prachtig én smakelijk.” Omdat Sara en haar man 
het liefst vers eten uit de tuin, plant ze niet te veel van iedere soort. 
“Ik zet bijvoorbeeld één bonenstok neer met negen zaden. Dan 
kunnen we plukken als we zin hebben en op is op.” 

Gezond evenwicht
Door de mix van groenten, kruiden en bloemen heeft Sara een 
gezond evenwicht in de tuin en is wisselteelt minder nodig. “Bij 
de koolplanten let ik daar trouwens wel op. Ik zet salie naast mijn 
kolen, zodat die niet worden aangevreten en plant basilicum en 
afrikaantjes naast de tomaten. Ik geef water en zorg in het voorjaar 
voor een laag goede paardenmest, maar gebruik geen bestrijdings-
middelen. Zo houd je een natuurlijke balans in de tuin.”
Sommige gewassen staan er mede omdat ze zo mooi zijn. Zoals 
palmkool, ofwel cavolo nero. “Een doorgeschoten maggieplant of 
de reusachtige kardoen zijn ook zulke eyecatchers. Ik kies planten 
vooral uit op hun vorm en structuur. Ik houd van kaardebollen die 
tussen andere gewassen omhoog schieten en van lekker gekke 
en bijzondere planten, die uitgroeien tot enorme kolossen. Als ik 
kwekerijen bezoek, wil ik vooral nieuwe zaden vinden die bijzonder 
zijn, zoals de aspergesla. Wat te veel uitzaait of te diep wortelt, 
haal ik weg. Mensen die mijn tuin bezoeken, omschrijven de tuin 
als rommelig maar doordacht. De natuur mag enigszins zijn gang 
gaan. Maar ik blijf continu knippen, haal dode bloemen uit de 
petunia’s en steek ossentong uit, wanneer die erg is uitgezaaid. 
Het is meebewegen met de natuur, dus niet alles willen controleren. 
Maar zeker ook niet alles laten gaan, want dan geldt het recht van 
de sterkste.”

Groene Saar
Nog niet zo heel lang geleden werkte Sara als fondsenwerver voor 
een internationale stichting. “Maar ik miste het om buiten te zijn. 
Het allerliefst loop ik in een oude broek door de tuin te struinen. 
Toen ik in mijn vrije tijd tuinarchitectuur ging studeren, wist ik 
het ineens heel zeker: dit is het! Ik wil buiten bezig zijn en mijn 
creativiteit en plantenkennis inzetten voor anderen.” Haar man 
steunt haar plannen, maar weet als ondernemer dat een goed 
businessplan de basis van dergelijke dromen vormt. Daarom schrijft 
Sara een doordacht plan voor Groene Saar, haar eigen bedrijf voor 
tuinontwerp en beplantingsadvies. “Mijn ervaring in het bedrijfsleven 
en mijn achtergrond in marketing hebben me geholpen om Groene 
Saar stevig op de kaart te zetten. Ik word goed gevonden via Insta-
gram en Facebook en doe mee aan een jaarlijkse opentuinenroute in 



DE TUIN OP TAFEL    27



28    DE TUIN OP TAFEL

De terracotta bleekpot 
kun je over bijvoorbeeld 
rabarber in de moestuin 

zetten, zodat deze zachter 
van smaak wordt.
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Gorssel. Ik werk van Heerenveen tot Lekkerkerk en Amstelveen. En 
van stadstuinen tot enkele hectares. Het is fantastisch om te doen! 
Mijn pay-off is niet voor niets ‘liefde voor tuinieren’.”
Regelmatig laat Sara zich bijstaan door Cathelijne, die haar helpt 
met aanplanten of een bestelling bij de kweker ophaalt. “Het is 
fysiek zwaar werk. Soms gaan er wel tachtig kratten met planten 
naar een klant. Maar ik wil Groene Saar per se in mijn eentje blijven 
doen. Ik wil zelf de beplantingsplannen maken en eventueel samen 
met de klant de tuin aanplanten. Ik blijf ook graag betrokken: een 
tuin heeft minimaal drie jaar de tijd nodig om volwassen te worden. 
In die periode geef ik advies en leg de klant uit waar je even moet 
snoeien of bemesten. In die eerste drie jaar zie je stengels steviger 
worden en planten al dan niet aanslaan. Planten reageren sterk op 
het type grond en hun standplaats. Zo heeft een clematis echt de 
tijd nodig om te wortelen. Als planten niet goed kunnen aarden, 
verplaats ik ze. Samen met de klant help ik een tuin richting volwas-
senheid. Overigens doet de natuur zelf natuurlijk het meeste werk. 
Die laat je zien wat er op jouw plek wel en niet goed kan groeien.”

Gekke dingen
Inspiratie komt vanuit andere (moes)tuinen, vakbladen en bezoeken 
aan open tuinen en kwekers. “Ik bezoek meerdere malen per jaar 
kwekerijen om ideeën op te doen en nieuwe planten te ontdekken. 
Wanneer ik bijzondere ontdekkingen doe, zoals paarse raapsteel of 
oesterblad, kan mijn dag niet meer stuk. Ik houd van gekke dingen 
in mijn moestuin, zoals afrikanen die wel 1,5 meter hoog worden. 
Die staan nu tussen mijn dahlia’s. Tuinieren is voor mij creatieve 
vrijheid. Het is een kwestie van spelen met texturen, vormen en 
kleuren. Vooraf maak ik altijd een beplantingsplan. Maar eenmaal in 
de tuin zelf werk ik het liefste op gevoel.” Rondom dat boerderijtje 
kan Sara haar geluk nauwelijks op. “Afgelopen week was ik even 
in de kas bezig, omdat er buiten een regenbui viel. Toen het droog 
werd, liep ik terug de tuin in. Ik rook de citroenbloesem en zag in de 
schemering de silhouetten van andere planten. Op zulke momenten 
kan ik tot tranen toe geroerd zijn. De weidsheid van de omgeving 
raakt me. Wat een voorrecht om op deze plek te mogen wonen.”

‘De natuur doet zelf het 
meeste werk. Die laat je zien 
wat er op jouw plek wel en 

niet goed kan groeien’

BENIEUWD NAAR DE (MOES)TUIN VAN SARA?  
Volg haar dan op Instagram @groenesaar

Salade met chioggia

INGREDIËNTEN
∙ chioggia bietjes
∙ winterpeen
∙ courgette
∙ dilletoppen
∙ loof van venkel
∙ burrata of echte buffelmozzarella
∙ olijfolie, balsamicocrème 
∙ groene en paarse basilicumblaadjes
∙  bloemen van Monarda ‘Fireball’ (bergamot)  
en borage (komkommerkruid) 

Kook de chioggia bietjes 3 tot 5 minuten in kokend 
water (afhankelijk van de omvang). Spoel ze af in koud 
water, zodat ze niet doorkoken en laat ze afkoelen. Snijd 
de bietjes met een mandoline in dunne plakjes. Leg de 
chioggia bietjes langs de buitenkanten op het bord en 
laat een ruime cirkel vrij. 
Haal de courgette en de wortel door de spirelli om er 
spaghettislierten van te maken. Leg de wortel- en 
courgetteslierten in de binnencirkel van het bord en 
plaats daarop vervolgens het loof van venkel, dilletoppen 
en blaadjes basilicum. Doe er een paar kappertjes bij 
voor het zuurtje. Besprenkel de salademix licht met een 
grassige olijfolie om deze op smaak te brengen. Druppel 
een klein beetje van je favoriete balsamicocrème op het 
bord en de blaadjes van de salade.
Snijd plakjes burrata of buffelmozzarella en leg deze op 
de salademix. De bloemen en basilicumblaadjes drapeer 
je er overheen. Leg eventueel nog wat bloemetjes en 
kappertjes tussen de chioggia bietjes.


