
Frank heeft een bovengemiddelde interesse in thee. Hij volgde een cursus tot
theesommelier. Met het diploma in de hand vroeg hij zich af wat een volgende stap
zou kunnen zijn. Dat werd dus een theetuin.

De tuin van Frank is eigenlijk geen tuin,
maar een theeplantage
Frank Bus heeft een tuin bij zijn huis in Voorburg, maar zijn volkstuin bij
Tuinvereniging Leeuwenbergh, even verderop in Den Haag, is pas echt
bijzonder. ,,Het is eigenlijk geen tuin, maar een theeplantage.”
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De theetuin is nu zo’n anderhalf jaar in de maak. Een kleine 60 plantjes staan reeds in
de tuin, de rest wordt nog opgekweekt in een kas. In de tuin is in totaal plek voor
ongeveer 200 theeplanten, ook wel camellia sinensis genoemd. ,,Van deze theeplant
kun je groene en zwarte thee maken, ik hou niet zo van kruidenthee”, legt Frank uit.
,,Het is nog best een zoektocht naar de juiste planten, die het hier goed doen in ons
klimaat. Het opkweken in de kas duurt twee tot drie jaar, dan kan de plant in de
grond.”

Zure grond

Om een gemiddelde volkstuin om te toveren tot theeplantage, moest Frank nog wel
het nodige werk verzetten. Theeplanten houden bijvoorbeeld van zure grond. ,,Met
onder meer coniferentakken heb ik zurige compost gemaakt. Verder heb ik een
drainagesysteem aangelegd. Maar als het er eenmaal allemaal staat, is het eigenlijk
helemaal niet zo bewerkelijk. Vooral het opkweken kost tijd. Ik denk dat ik gemiddeld
twee keer per week hier op de tuin ben.”



De theetuin is dus nog volop in ontwikkeling en overdadige oogsten zijn nog niet aan
de orde. ,,Het is vooral leuk”, zegt Frank. ,,Ik ben zeker niet van plan massaproductie
te gaan draaien hier. Ik hoef niet te concurreren met Lipton, haha. Eerst maar eens
kijken of het allemaal lukt en dat het straks een beetje smaakt. Zelf drink ik ’s
ochtends vaak groene thee (Sencha uit Japan), die is wat milder. En ’s middags dan
een zwarte thee of een oolong (tussen zwarte en groene thee in), die vind ik wel heel
lekker.”

Wilt u uw tuin ook graag in deze rubriek zien schitteren? Opgeven kan door
een mailtje te sturen!
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