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Voorwoord.
Dit nummer van de Geldersche Tuin staat voornamelijk in het teken van 
onze Open Tuinen Dagen, reizen en avondexcursies. Maar ook is er 
nieuws over Bloemschikken. 
En dit keer doen we alles eens heel anders dan anders.

Allereerst de Open Tuinen Dagen. Die verdelen we over twee dagen.
De eerste is op zaterdag 18 juni tijdens het Landelijke Open Tuinen 
Weekend. De tweede op zaterdag 23 juli. Op de 18e juni bezoeken we 
tuinen aan de westkant van ons gebied en op 23 juli meer de oostkant.
Het thema van de Nationale Tuinweek 2016 is: “Nederland en Vlaan-
deren in bloei.”  Daar hebben we de keuze van de tuinen op aangepast. 
Daardoor hebben we, naast prachtige tuinen van onze leden ook een 
paar bijzondere ‘andere’ tuinen op de lijst gezet. Daarbij moet u denken 
aan heemtuinen, kruidentuinen en moestuinen.  
Verderop in deze uitgave staat informatie over de tuinen die u kunt 
bezoeken. En nog meer informatie staat op onze website www.epe-
heerde.groei.nl bij het tabje Activiteiten&Actueel / Open Tuinen.

Ook bij het Bloemschikken hebben we iets nieuws. 
We gaan naar Het Bloemschikcafé. Wat dat is leest er verderop in deze 
Geldersche Tuin.

En tenslotte hebben we dit jaat twee avondexcursies geregeld. Gezien 
het grote succes daarvan vorig jaar, denken we dat dit in een grote 
behoefte voorziet. 

Vergeet niet om u op tijd op te geven voor de reis naar Engeland (12-16 
augustus). Dat kan nog tot 1 juni. Tien prachtige tuinen staan op het pro-
gramma. Sommigen wereldberoemd, zoals Sissinghurst Castle en Great 
Dixter. Over deze laatste tuin stond in 2014 in Groei&Bloei een serie artike-
len geschreven door de tuinbaas over de tuin het jaar rond. Misschien 
heeft u de nummers nog? Dan geeft dat veel voorpret door het allemaal 
nog eens door te lezen. Ook minder beroemde maar zeker zo mooie 
tuinen staan op de lijst. Denk dan aan Merriments Garden of de privétuin 
van Rock Farm. Het hele reisschema staat in de Geldersche Tuin van april 
en op de onze website 
www.epe-heerde.groei.nl.

Heeft ú een leuk idee voor een lezing of een dagreis, laat het ons weten.

Wij wensen u veel plezier met deze editie van de Gelderse Tuin. 
Bestuur  Groei&Bloei afd. Epe-Heerde e.o.



Een nieuw en spannend tuinseizoen komt eraan. 

LAAT U INSPIREREN
 DOOR DE NIEUWE CATALOGUS 

met keuze uit tweeduizend soorten vaste planten die 
  volledig zelf vermeerderd en 100% biologisch opgekweekt zijn. 
Die combinatie zorgt niet alleen voor een uitzonderlijke kwaliteit, 

maar ook voor een uniek onafhankelijk sortiment! 
Cursussen en rondleidingen vindt u op de website.

Hessenweg 41, 6718 TC Ede, Tel. 0318-617334
www.hessenhof.nl   hessenhof@planet.nl

Kwekerij  “De Hessenhof”
Waar planten nog de tijd hebben om op te groeien.

 
 

Labberton
      Bloemenhuis

Deventerstraat 26 - 8171 AE - Vaassen - 0578 571307
www.labbertonvaassen.nl

Boeketten
Arrangementen op maat
Persoonlijk advies
Webwinkel

tuinontwerp
tuinaanleg

straatwerk
tuinonderhoud

renovatie
zwemvijvers
koivijvers
beregening

Peppelweg 5 Vaassen
Tel. (055) 3121645 Mobiel (06) 42035410
info@weultjes.com www.weultjes.com

Hier 
kan uw advertentie staan.

Meer informatie?
info@epe-heerde.groei.nl



De Bijennatuurtuin (IVN Bijentuin)
Zandenboslaan 1 in Nunspeet
Openingstijden: van zonsopgang tot zonsondergang. Parkeren 
op de parkeerplaats tegenover de Begraafplaats aan de 
Eperweg. De tuin ligt in het Belvédèrebos. De Bijennatuurtuin 
werd in 1985 naar een ontwerp van D. Verhey aangelegd. Het 
is een samenwerkingsverband van het IVN, afd. Noordwest-
Veluwe en de Bijenvereniging Nunspeet. De beplanting werd 
gekozen ten behoeve van bijen en vlinders; maar men treft 
er ook streekfl ora aan. In de tuin overheerst een groot droog 
heideveld (heetveld) en het geheel is omzoomd door een 
bosrand met een bijbehorende kruidlaag. In 1999 werd de tuin 
omgevormd tot een heemtuin met diverse biotopen. Zo zijn 
er onder meer een groenten- en een vlindertuin. In de tuin is 
naast aandacht voor de bijen (er staan meerdere stallen) veel 
aandacht voor vlinders, insecten, kleine zoogdieren en vogels. 
Een vrijwilligersgroep onderhoudt deze bijentuin.
Tussen 10.00 en 12.30 uur zijn er vrijwilligers aanwezig om u van 
alles te vertellen over de tuin. Tussen 9 en 17.00  is het info-
centrum de Imkershoeve voor u open. 

Kruidentuin “De Groene Kruidhof”
Ellestraat 52 in Elburg. 
Parkeren kan ook aan de Zuiderzeestraatweg Oost, achter het 
Gemeentehuis. De tuin is van  9.00 tot 22.00 uur open.
Het idee voor de aanleg van een historische kruidentuin in 
het oude Elburg stamt uit 1979. Veel grond was er niet binnen 
de stadsmuren, maar één stukje voldeed volledig aan het 
historische karakter van een kruidentuin: daar waar zich in 
de middeleeuwen het “Heilige Geest gasthuis” bevond. De 
tuin werd in twee delen opgesplitst: een kloostertuin en een 
apothekerstuin. Naamplaatjes geven de bezoeker informatie 
over de aanwezige planten en kruiden. De tuin wordt onder-
houden door een enthousiaste groep vrijwilligers die plant, 
wiedt en snoeit. 

A.Vogel Tuinen
Eperweg 3-5 in ‘t Harde
Openingstijden: tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Verscholen in de bossen van Landgoed Zwaluwenburg, tussen
‘t Harde en Elburg, liggen de A.Vogel tuinen met genees-
krachtige kruiden en planten. U vindt er een  Pluk- en Smultuin, 
Kruidentheehofje, een blotevoetenpad en nog veel meer. 
Om 13 en 15 uur staat er een gids voor u klaar voor een (gratis) 
rondleiding.

Open Tuinen Dag zaterdag 18 juni

Acht tuinen staan er op het programma voor vandaag. 
Alle tuinen zijn open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Sommigen wat langer.
In de meeste tuinen zijn er de mogelijkheden voor koffi e-, lunch- en andere pauzes. 
Neem een lekker eigen pakketje mee of geniet van wat de tuin te bieden heeft.



De tuin van Fia Makking
Koeweg 5, ‘t Harde

Het erf van het boerderijtje uit 1903 (gemeentelijk monument)  
is ingericht zoals gebruikelijk. Rommelig bij de schuren en de 
deel en met linden en fruitbomen aan de voorzijde. Heel 
functioneel. Maar dan, bij de achterdeur, verscholen tussen 
schuur en bakhuus ligt een bloemrijke hof. En achter de 
beukenhagen, beschut, een kleurrijke moestuin die het 
gezin het hele jaar door voorziet van een rijk gevulde dis.

Tuin Duinhof van Marlies van der Veer en Gerrit Raven
Bovenheigraaf 7, Oldebroek

Een grote bostuin met veel schaduwbeplanting, een mostuin 
in oosterse sfeer, een rotstuin en als spiksplinternieuw project 
een turftuin opgebouwd met behulp van turfblokken.

De tuin van de familie van de Brink
Korte Jukweg 3, Elburg

Deze tuin won in 2014 de prijs voor de mooiste tuin van Elburg. Een prachtige vaste 
plantentuin, met 3 tuinkamers met buxus omgeven. Bij het praathuis nog eens 4 tuin-
kamers,  een vijver en veel klimrozen. Parkeren kan ook aan de Zuiderzeestraatweg 
Oost 19, achter het Gemeentehuis.

Tuin van de familie van de Weerd
Nieuweweg 4A, Doornspijk.

De tuin ligt net buiten de bebouwde kom van Doornspijk. De tuin heeft 2 tuinkamers 
met buxus en rozen, vaste plantenborders en een vijver.

Ampies Berg
Verlengde Vaarbekerweg 3, ’t Harde

Geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap legde Ampie Bouw een tuin aan met 
meer dan 1000 verschillende planten. De tuin torent meer dan 15 meter boven het 
maaiveld uit. Bloeiende planten worden afgewisseld met grote vijverpartijen en com-
plete watervallen. Voor deze tuin wordt €5,- entree gevraagd. Dit is inclusief koffie/thee.



Open Tuinen Dag zaterdag 23 juli
Vandaag zijn er zes tuinen open. Allemaal tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 
Mocht u rond de middag in Veessen zijn, steek dan met het Kozakkenveer even de 
IJssel over naar Fortmond. Daar liggen de Duursche waarden, een stukje ‘struinnatuur’ 
met moerassen en ooibossen, een vogelobservatiehut en een uitkijktoren. IJslandse 
paardjes en Schotse hooglanders lopen er ook rond. Een prima plek voor een picknick.

Heemtuin Refugium van Edwin van den Elsaker
Westendorperheideweg 5, Emst

Ruim 20 jaar geleden is de basis gelegd voor wat nu heem-
tuin Refugium (schuilplaats, veilig thuis) heet. Edwin is hier al 
op jonge leeftijd in geïnteresseerd geraakt en is steeds verder 
gaan kijken naar hoe natuurlijke biotopen en de  processen 
zich in de vrije natuur gingen ontwikkelen. Door hier intensief 
mee bezig te zijn, leer je op een moment een biotoop te lezen 
en weet je wat voor beheer er nodig is om bepaalde ontwikke-
lingen te stimuleren of juist tegen te gaan. De uitdaging ligt er 
natuurlijk in om in een situatie te komen waarbij de biodiver-
siteit gewaarborgd blijft voor een langere periode.  

De tuin van Riekie Bijsterbosch, 
de Stege 8, Veessen 

Deze tuin is gelegen aan de zuidkant van de Hoogwatergeul. 
Met heel veel plezier werkt Riekie in deze landelijk gelegen tuin 
met prachtige borders. Riekie houdt van gezelligheid en dat is 
goed terug te zien in de tuin. Er zijn genoeg plekjes in de tuin 
om samen of met een groepje van de tuin te genieten.

De tuin van Tonnie van der Kooij 
Stationsstraat 10, Heerde 

Hier is goed te zien dat je tot op hoge leeftijd met heel veel 
plezier kunt tuinieren. Met haar ruim 80 jaar doet zij nog heel 
erg veel zelf in de tuin. Zij stekt en zaait er lustig op los en alle 
plantjes krijgen weer een plaatsje. Er staan dan ook heel wat 
minder bekende planten in haar tuin. Het achterste deel van 
de tuin is pas helemaal opnieuw ingericht door dochter en 
schoonzoon. Heel anders maar zeker net zo bijzonder!



De tuin van Letty de Graaf
Meenseweg 8, Heerde (Hoorn)

Over haar tuin schrijft Letty: dit is mijn paradijsje op 
deze aarde. Heerlijk tuinieren op goede grond in een 
prachtige omgeving. Borders op kleur met een grote 
verscheidenheid aan planten, bijzondere bomen 
en struiken. En mooie doorkijkjes naar het landschap 
waar de koeien nog in de wei lopen. 

De tuin van Renée Molendijk
Deventerstraat 93, Vaassen

Toen wij hier 2 1/2 jaar geleden kwamen wonen, 
vertelt Renée, lag er nog een weiland voor het huis. 
We wilden graag heel veel bloeiende planten in 
onze tuin en we hebben een vrij strak ontwerp 
gemaakt met grote groepen bloeiende planten. 
Gelukkig staan er veel grote oude bomen, zodat de 
tuin niet heel nieuw aangelegd lijkt. Een zijtuin heeft 
vooral voorjaarsbloeiers, de andere zijtuin is meer een 
wilde tuin, met veel soorten geraniums. Daarnaast 
hebben we nog een boomgaard en een grote vijver 
achter ons huis.

Tuin de Buitenhof van de familie Geerling
Grensweg 8, Epe

Landelijk genieten in de rust van natuur en tuin is de basis van ‘De Buitenhof’. In het 
stiltegebied en langs ‘de Verloren Beek’, die haar oorsprong vindt in het natuur-
gebied ‘het Wisselse Veen’, is op de Veluwse zandgrond een prachtige tuin 
gegroeid van circa 10.000 m2 . De Buitenhof omvat een aantal verschillende 
bloementuinen, een kruidentuin en een siergrassentuin. De opzet en structuur van 
de grassentuin met zijn kronkelige vormen, verlevendigd met enkele bloemen, is 
heel anders dan de strakke bloementuin met 
lange zichtassen en enkele grassen. Door de 
keuze van vooral vaste planten en siergrassen 
is een tuin ontstaan die vanaf het vroege 
voorjaar tot diep in de herfst een prachtige 
wisselende aanblik geeft.



B o r c h g r a v e r w e g  3 a  |  8 1 8 1 RW  H e e r d e  |  Te l .  0 5 7 8 - 6 9 5 7 2 7  
w w w. k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l  |  i n f o @ k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l

Fuchsia ’ s  & Pelargoniums
voor een bi jzonder assortiment

3 6 0 0  s o o r t e n  S p e k  F u c h s i a ’s
3 5 0  s o o r t e n  P e l a r g o n i u m s
e e n j a r i g e  z o m e r b l o e i e r s
z o m e r b l o e m e n p l u k t u i n
g r o e n w o r k s h o p s  v o o r  g r o e p e n

We verzenden ook bewortelde
stek,  ki jk  hiervoor  op

www.kwekeri jvandervelde.nl

C a t a l o g u s  2 0 1 6  m e t  v e l e  n i e u w e  F u c h s i a ’s  e n  p e l a r g o n i u m s ,  
v e r k r i j g b a a r  d o o r  € 6 , 9 5  o v e r  t e  m a k e n  o p  i b a n  N L 3 1 R A B O 0 1 5 4 6 7 3 9 5 1

Openingsti jden:

5  m r t  t / m  3 0  j u n i  

1  j u l i  t / m  2 9  o k t

m a  t / m  z a

w o ,  d o
v r,  z a

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
1 3 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
9 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

2 e  P a a s d a g ,  H e m e l v a a r t s d a g ,  2 e  P i n k s t e r d a g ,  K o n i n g s d a g  |  11 : 0 0  -  1 7 : 0 0

5 maar t  aanvang Fuchsia  en Pelargonium ver koop



Nieuws van de Bloemschikcommissie

Bloem(schik)café’s
Op initiatief van de bloemschikcommissie gaan we een bloem(schik)café beginnen. 
We stellen ons voor om in de zomermaanden op de eerste dinsdag van de maand  
van 10 tot ongeveer 11.30 uur een inloop te organiseren. Vraag je buurvrouw, vriendin/
vriend of kinderen mee. Neem bloemen en groen uit de tuin of koop er onderweg 
wat bloemen bij en kom naar de Goudvink. Daar zitten enthousiaste mensen van 
Groei&Bloei die je kunnen helpen om een mooi boeket te maken. Mogelijk kun jij ook 
andere mensen helpen/inspireren. Neem zelf ook materiaal zoals oase, vaas, mesje en 
snoeischaar e.d. mee. Onder het genot van een kopje koffi e, iets lekkers en een 
praatje gaan we aan de slag. 
Meer informatie bij de bloemschikcommissie:
Anneke ter Mors tel 0578-577189, 
Hanneke Ravenek tel 0578-611002 
Riekie Bijsterbosch 0578-631261.

Waar: de Goudvink, Langeveenteweg 4 in Epe.
Data: 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september.
Bijdrage: € 3,00  per keer. (incl. koffi e); opgeven 
niet nodig.

Verrassingsochtend
Op 24 mei komt Corinne Willemsen van atelier Natuurlijk 
Creatief uit Twello een workshop geven. Wat gaan we 
doen? Dat is een verrassing! We maken een decoratie met 
bloemen en plantaardige materialen voor in huis of tuin en 
terras. De nadruk ligt op plezier en ontspanning door 
inspanning; je bent even helemaal bezig met het maken 
van een werkstuk. Het gaat niet vanzelf, maar de ervaring 
van Corinne leert dat met goede uitleg, met mooie mate-
rialen en met de nodige hulp iedereen gegarandeerd met 
iets moois naar huis gaat. Onderdeel van de workshop is 
informatie voor de liefhebber: een beetje kennis over de 
gebruikte bloemen en de gebruikte technieken. Corinne 
vertelt hoe de bloemen heten en hoe ze het beste 
verwerkt kunnen worden. Leuk en handig om te weten! 
Meer informatie over het werk van Corinne is te vinden op: 
www.natuurlijkkreatief.nl
Corinne brengt het materiaal en gereedschap mee. Wel 
graag zelf een eigen mesje of snoeischaar meenemen.

Wanneer: 24 mei van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe
Opgeven: voor 20 mei via de website www.epe-heerde.groei.nl bij het tabje Activiteit-
en & actueel / bloemschikken. Maximaal 25 deelnemers.
Kosten: € 25,- voor leden (houdt uw ledenpasje bij de hand) en niet-leden €27,50, te 
betalen bij binnenkomst.



Avondexcursies

Op donderdagavond 30 juni
is er een excursie gepland naar een tweetal tuinen, aan deze en gene zijde 
van de IJssel.

De eerste tuin is ‘Ruim Zicht’ in Wijhe van Frank en Anneletty Schumacher. 
Omgeven door het Overijsselse landschap met zijn oude eiken ligt deze tuin met een 
bijzondere sfeer. Vanaf de vijver bij de 100 jaar oude boerderij voert een wandeling 
langs vaak spannende beplanting naar een ruig stuk met gemaaide paden, wilgen-
laantje, met natuurlijk ogende kleuren. Van de eigenaresse, die ook kunstenaar is, 
zijn op enkele plekken kunstwerken van haar hand te zien.
Na met het Wijhese veer de IJssel weer overgestoken te zijn, gaan we naar de tuinen 
van ‘De Roode Hoeve’ in Nijbroek van Adri en Liesbeth Keurhorst - Stegeman. 
Dit is een fraaie boerderijtuin rondom een 
eeuwenoude IJsselhoeve in T-vorm.  Men wandelt 
langs veldschuren, in het voorjaar overdekt door 
een zee van ramblerrozen, langs een grote wilde 
grassenwei en door heggen omsloten, weelderige 
bloementuinen op kleur naar de borders aan de 
voorzijde van het huis.

We hopen op een prachtige avondzon met 
prachtige vergezichten op de IJsselvallei. 
Tuinbezoek, inclusief consumpties, per tuin €4,-.
We verzamelen om 18.30 uur bij het Transferium in Heerde.  Vandaar carpoolen we 
verder. Kosten, inclusief pont, graag verrekenen met de chauffeur.

Op woensdagavond 13 juli 
stellen twee tuineigenaren van onze afdeling hun tuin ‘s avonds voor ons open.

Om 19.00 uur worden we ontvangen door 
Riet Dickhof in haar tuin, Bongersweg 18 in 
‘t Loo / Oldebroek.
Ze heeft een heel goed verzorgde tuin, een beetje 
Engelse landschapstijl met veel bijzondere planten.
Op loopafstand ligt de ‘Fantasietuin’ van 
Beerd van de Put, waar we vanaf 20.00 uur welkom 
zijn. Dit is, op z’n zachtst gezegd, een heel aparte 
tuin. Hier zijn diverse consumpties verkrijgbaar.

Twee heel verschillende tuinen op één avond, dat 
maakt het geheel aantrekkelijk.
We reizen op eigen gelegenheid, fi ets, auto, oid. 

Wilt u mee met een of beide excursies? Geef u dan uiterlijk een week van te voren op. 
Het liefst via onze website www.epe-heerde.groei.nl  bij Activiteiten&Actueel, Open 
tuinen / avondexcursie. Telefonisch kan ook: bij  Henk Geerling (0578-613203). Vanaf 
5 juni ook mogelijk bij Eugenie Hennes (0578-575643)



Agenda 2016

12 mei  Henk Hietbrink
   Ooievaarsopvang in Gorssel

24 mei  Verrassingsochtend Bloemschikken

7 juni   Bloemschikcafé

18 juni  Open Tuinen Dag

30 juni  Avondexcursie

5 juli   Bloemschikcafé

13 juli   Avondexcursie

23 juli   Open Tuinen Dag

2 augustus  Bloemschikcafé

12-16 augustus Tuinreis naar Kent en Sussex

6 september Bloemschikcafé

15 september Chris van der Wurff
   Bomen
   Na afl oop stekjesmarkt

6 oktober  Carlos van der Veek
   Bijzondere bloembollen

3 november Beline Geertsema
   Winterbloeiers

8 december Dhr. Zieleman
   Kerstversiering op ‘t Loo


