
Mezenpad 62                                                   
 
De tuin van Piet en Els van Steijn 

 

Met hun kennis en vaardigheden zijn Piet en Els gelukkig lid van het team “Natuurlijk 

Tuinieren”. Maar zij zijn niet alleen zeer bedreven in het tuinieren, ook op het gebied 

van fotograferen en tekenen staan zij hun mannetje/vrouwtje.   

 

Geniet hieronder van hun eigen tuinfoto’s en van één van hun vele tekeningen en lees tot 

slot hun tuinervaringen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Door Piet en Els van Steijn 

 

Het tuinieren begon bij ons in 1987, waar wij een tuin huurden van de spoorwegen. We 

keken heel mooi over de spoordijk naar de Veenmolen die op de ijsclubweg staat.  

 

Onze tuin hier nr.  62 was op een paar bomen  na 

leeg. Maar er was heel wat aan te doen. Het was 

een erg verwaarloosde tuin . In februari  2003 

begonnen we helemaal opnieuw in deze tuin. Wat 

we niet wisten was dat er nog veel onkruid niet 

opgekomen was dus een paar weken later toen wij 

de lissen, guldenroeden, akkerwindes, daglelies en 

zevenblad verwijderd hadden leek het schoon. 

Mooi niet dus want diep in de grond kwamen rare 

puntige steeltjes naar boven.  Dat bleek   

heermoes te zijn. Dat halen we wel weg dachten 

we. Maar na zo`n tien jaar hebben we er nog 

steeds last van!   

 

Op mijn oude tuin had ik zelf een heel mooi huisje  

gebouwd.  Maar hier zou het een heel gesleep 

worden om het zelf te bouwen.  Dus in een dag 

stond er een leuk  gekocht huisje met voor en 



achter een paar openslaande deuren. Daar zijn we heel blij mee want zomers kan het 

bloedheet worden en dan is wat doortochten heerlijk. Nu de tuin inrichten.    

 

Spitten doen we niet meer of er moet wat geplant worden. Er staan bij ons hele oude 

azalea`s uit onze oude tuin, zeker al zo`n  25 jaar oud!  Deze bloeien elk jaar nog 

prachtig. In het midden van onze tuin stond een gigantische conifeer die  vlak voordat 

wij er op kwamen verwijderd  was. Alleen de wortels  zaten er nog in. En die zitten er 

nog steeds, maar daar hebben we een rotstuin van gemaakt met een muurtje erom heen.  

Ook lagen er nog meer wortels verspreid in de tuin die ik er met moeite uit heb kunnen 

krijgen. Na al dat zware werk kwamen we toe aan de rest. Het ging toen vrij vlot want 

wij  namen veel mee uit onze oude spoorweg tuin. De bonte liguster komt daar ook 

vandaan.  

 

De Berk op de hoek van onze tuin is erg oud en wij vinden hem  erg mooi, en wij vragen  

er  begrip  voor dat hij blijft staan. Elke boom veroorzaakt wel overlast, maar zolang 

deze nog niet omgewaaid is, is hij een kroon op onze tuin.  

 

Els bepaalt waar en hoe ze het wil en ik voer het uit als het haar te zwaar wordt. Er 

komen in het voorjaar veel bloemen die zichzelf uitzaaien zoals Akelei. De twee 

appelboompjes geven om het jaar lekkere appels. De druiven  zo`n 8 flessen sap. En de  

bessen potjes jam.  

 

Tekenen is een hobby van ons allebei, maar als je op de tuin bent trek je toch maar weer 

je tuinhandschoenen aan.  Dus stilzitten is er  vaak niet bij. 
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