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Terborsgeweg 19  

7084 AD  Breedenbroek 

In de Achterhoek ligt de landschapstuin van Wim en Yvonne Duitshof. De hoofdcontouren van het 1,5 ha. tuin 

zijn in de eerste fase in samenwerking met een landschapsarchitect van de gemeente Oude IJsselstreek 

vastgesteld. 

Het siertuingedeelte rondom het huis is in eigen beheer ontworpen en aangelegd. Een latere uitbreiding van 

het siertuingedeelte is in samenwerking met De tuinen van Geerdink, lid van De Wilde Weelde, ontworpen en 

aangelegd.Het juryrapport 

De tuin 

De tuin bestaat uit een siertuingedeelte met vijver en verschillende vaste planten, een rozentuin, een kleine 

moestuin, een aantal fruitbomen, een prairietuin, een wilde bloemengrassenwei, een verzonken paddenpoel, 

een heestertuin, bomen en plantvakken met siergrassen in de vorm van zonnestralen. In de tuin vind je ook 

kunst, die op een natuurlijke manier ‘vervloeit’  in het landschap.  

 

De tuin ligt in het open landschap van de Achterhoek, waardoor er in de tuin zelf een mooie open sfeer heerst 

en mooie zichtlijnen zijn: je kijkt zo de wijde wereld in! 

Bodem 

Ook aan hergebruik is in deze tuin gedacht: de tuineigenaren maken zelf compost.  De tuineigenaren maken 

zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke gewasbescherming.  

Dieren 

De tuin heeft meerdere bijenkasten, insectenhotels en vogelhuisjes: op iedere vierkante meter van de tuin is 

rekening gehouden met insecten, vogels en andere beestjes. Een aantal borderranden is gemaakt van stenen 

en ander bouwmateriaal dat is overgebleven uit de verbouwing van het huis. Dit zijn perfecte schuilplekjes voor 

insecten en andere beestjes. 

Energie 

Op het dak van het huis liggen zonnepanelen, die het huis en de tuin (tuinverlichting/ vijverpompen) voor een 

groot gedeelte voorzien van duurzame energie. Ze zijn niet helemaal zelfvoorzienend, maar komen een heel 

eind (ca 70%). 

Voedsel 

Een kleine moestuin en een aantal fruitbomen- en struiken voorzien de bewoners van verse groente en fruit. 

De tuin voorziet ook alle vogels, bijen, vlinders, hommels en andere insecten van voldoende voedsel. 

Water 

Op meerdere plekken is er water in de tuin: een natuurlijke vijver in de achtertuin en een paddenpoel in de 

voortuin, waar ook de libellen van genieten. In de tuin zijn verschillende waterelementen verwerkt in de 

borders. 

Conclusie 

De jury vindt deze tuin qua beplanting en diversiteit heel bijzonder en evenwichtig: met veel variatie, levendige 

en weelderige borders, wateropvang, en veel ruimte voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten. De tuin 

voelt volgens de jury heel prettig en natuurlijk aan.  

Volgens de jury is dit een heel mooi voorbeeld van een levende tuin, waar met aandacht voor bodem, dieren, 

energie, voedsel, water en met heel veel liefde in wordt getuinierd. Dat voel en zie je als je in deze tuin 

rondloopt. Alle elementen die een tuin ‘levend’ maken zijn ruim vertegenwoordigd in deze tuin.  


