
Tuinen struinen 2020, excursies 
 
Samen een dagje tuinen en kwekerijen bezoeken 

 
Vorig seizoen zijn we gestart met het aanbieden van een drietal dagexcursies naar 

bijzondere tuinen en of kwekers in onze eigen provincie. Dat was een succes! Daarom 

willen we dit vervolgen en hebben we ook voor dit seizoen drie dagexcursies met mooie 

tuinen en kwekerijen uitgezocht die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken. Deze keer 

gaan we over de provinciegrens.   

Het is de bedoeling om met een aantal auto's samen een dag op stap te gaan. Afhankelijk 

van de situatie bezoeken we 2  en/of 3 tuinen/kwekerijen. Het liefst in combinatie met een 

ontvangst of rondleiding of eenvoudige lunch. 

Bij voldoende belangstelling gaan deze excursies door.  

 

We vinden het fijn om  van u te horen wat u interessant of leuk zou vinden voor een 

volgende te organiseren excursie. 

 

We vertrekken samen vanaf een van te voren afgesproken punt met eigen auto's, waarbij 

we zoveel mogelijk de  deelnemers laten carpoolen.  

Het is de bedoeling om 's ochtends tussen 8.30 en 9.00 uur te vertrekken en tussen 17.00 

en 17.30 uur weer terug te zijn. De genoemde kosten zijn inclusief carpoolkosten. Wilt u 

op de dag zelf de kosten van de excursie contant betalen bij Yda of Tineke? Alvast bedankt! 

 

Geïnteresseerden kunnen zich voor de afzonderlijke dagtochtjes opgeven via de 

link die bij deze excursie staat vermeld.  Lukt dat niet, kunt u zich telefonisch opgeven 

bij Yda van der Wal, tel. 0519-561690 of 06-14449429. 

Graag willen we bij uw aanmelding uw naam, woonplaats, 

email-adres en telefoonnummer weten maar ook of u bereid 

bent zelf te rijden en (hoeveel) gasten u mee kunt nemen. 

 
De excursiecommissie, 
Yda van der Wal en Tineke Adema- Speelman 
 

Excursie Tulpenroute NO-Polder 25 april 

Met ruim 2.000 hectare bollenvelden is de Noordoostpolder 

één van de grootste bloembollengebieden van Nederland. De vele kleurrijke tulpenvelden 

in het voorjaar zijn een lust voor het oog. Op 25 april brengen we een bezoek aan drie 

unieke Voorjaarstuinen. Veel soorten tulpen die u op de velden ziet staan worden hier 

gecombineerd met talloze andere voorjaarsbollen tussen vaste planten, heesters en 

bomen. Deze tuinen zijn inmiddels in binnen- en buitenland bekend geworden en zijn zowel 

in het voorjaar als in de zomermaanden perfect onderhouden en zeker een bezoek waard. 

 

De Tuinen van Lipkje Schat  http://www.lipkjeschat.nl/  
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Duizenden bloembollen in combinatie met allerlei voorjaarsplanten en bloeiende heesters 

zijn een lust voor het oog in deze bijzondere voorjaarstuin. Vanaf het vroege voorjaar en 

in Mei staan hier ontelbare bloembollen in 

bloei in de vele borders op kleur. Een groot 

aantal potten op het terras is beplant met 

tulpen in aparte vormen of kleuren. Ieder 

jaar worden honderden nieuwe bollen 

geplant en andere kleurencombinaties 

gemaakt.  

 

 

Na de bollenbloei ondergaat de tuin een 

metamorfose als in de weelderige borders 

de zomerbloei  

uitbarst en is ook dan een bezoek meer 

dan waard. 

 

 

Pegasushof   http://pegasushof.nl/ 

Ongeveer 10 jaar geleden is de familie Giesen opnieuw begonnen met de aanleg van hun 

tuin. Voorheen was het gedeelte om het huis een boerentuin, zoals de meeste tuinen in de 

polder uit de jaren 50, met aangrenzend 

een paardenwei. 

De structuur van de tuin is bepaald door 

strakke lijnen met taxus en buxus hagen, 

vijvers en een modern terras aan één van 

de vijvers. Geïnspireerd door de tuinen in 

Engeland en later in Nederland zijn ze in 

1999 begonnen door eerst een indeling te 

maken, taxushagen te planten en de vijvers 

te realiseren. De tuin heeft windsingels ter 

bescherming van de vaak krachtige wind. 

In de loop der jaren zijn veranderingen en 

uitbreiding van de tuin door gevoel 

ontstaan, hierbij proberen ze hun karakters 

in de tuin weer te geven. Hun streven is dat het een plek is die hen rust geeft. Een 

beplantingsplan is er niet geweest, de beplanting is ontstaan door het verzamelen van 

bijzondere en “gewone” planten om daarna een plaats te zoeken. Oppervlakte van de tuin 

is ca. 4000 m². Hier gebruiken we een eenvoudige lunch. 

De Goldhoorn  https://goldhoorngardens.nl/ 

De Goldhoorn Gardens zijn gelegen op een unieke locatie in de Noordoostpolder. Het is een 

verrassende Engelse tuin van maar liefst 4000 vierkante meter. In deze verrassende tuin 

staan in het voorjaar duizenden bloembollen in combinatie met vaste planten. Elk jaar 

worden er weer vele bollen ingepland. De tuin wordt gekenmerkt met golvende lijnen en 

idyllische plekjes. De tuin is bijzonder door de afgestemde kleurencombinaties en variatie 

in bloem- en bladvormen. De harmonie die de tuin uitademt creëert een ware rust tijdens 

de tuinwandeling. Liefhebbers van tuinen en het Engelse landleven kunnen  

hun hart ophalen. 

 
Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: U kunt zich  hier aanmelden voor excursie Tulpenroute op 25 april ( t/m 17 

april). Lukt dit niet, kunt u zich uiterlijk 17 april aanmelden bij Yda van der Wal, telefoon 

0519-561690 of 06-14449429.  
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Excursie Tuinfleur, “Jan Wilde een tuin” en Tuingoed Foltz 21 juni 

Tuinfleur! http://www.tuinfleur.nl/ 
Deze tuin is gelegen aan de oever van het 

Oldambtmeer, 5 km van Winschoten. Deze 

verrassende diepe tuin beslaat 6000 m2 en omvat 

12 tuinkamers waarin duizenden bloembollen, 

diverse bloeiende vaste planten en een bijzondere 

collectie van sneeuwklokjes te vinden zijn.  

Deze tuin bestaat verschillende onderdelen: 

 Borders met plantencompositie op kleur 

 Een grote natuurlijke vijver 

 Een hagentuin 

 Een beeldentuin 

 Varen en hostatuin met meer dan 600 verschillende soorten hosta`s 

 Een rariteitentuin vol met zeldzame schaduwplanten 

 Een meandertuin met bijzondere struiken en bomen 

 Een omlijsting door 3.5 km aan beukenhaag 

 Een verhoogd terras met uitzicht op het Oldambtmeer 

Kortom, een bezoek meer dan waard! 

Tuingoed Foltz Meeden  http://www.tuingoedfoltz.nl/ 

Bij Tuingoed Foltz vinden we prachtige tuinen en een bijzondere sfeer. Maar bovenal 

een zeer gespecialiseerde kwekerij met een breed aanbod vaste planten, siergrassen, 

jungleplanten, varens, kruiden en eenjarigen. Ze hebben unieke 

collecties Salvia en Echinacea, Epimedium, Colocasia, Clematis, Geranium, Dahlia, Hosta, 

Arisaema, boomvarens en andere bijzondere schaduwplanten en botanische rariteiten. 

Verder een tuinwinkel met potterie, zaden, ambachtelijk tuingereedschap en kastanje 

houten hekwerk. Een brocanterie met oude ornamenten, beelden, kristallampen, serviezen 

en tuintafels. Een plek om te genieten. Van de tuinen, het enorme plantenaanbod, de sfeer 

en de rust. We krijgen hier naast koffie/thee/koek een introductie en een rondleiding. 

"Jan Wilde een Tuin" 

"Jan Wilde een Tuin" is een natuurlijke tuin van 8000 m2 gelegen in het Oldambt in Oost-

Groningen. Deze gevarieerde, kleurrijke tuin biedt ruimte aan een bostuin met 

schaduwplanten, een elfenbos met veel soorten elfenbloemen (epimediums), een 

uitbundige siertuin vol kleur, een natuurlijke vijver en een kruidentuin. Er wordt op een 

natuurlijke wijze getuinierd (geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest). Alles wordt 

hergebruikt. Een organisch vormgegeven tuinhuis ontworpen door Alex den Braver is de 

plek voor een kopje koffie of thee, het bekijken van kunstwerken en het biedt onderdak bij 

een buitje. De bezoeker van de tuin is geen toeschouwer, maar deelgenoot. Slingerend 

over de paadjes voel je je al snel één met de planten die je mag aanraken en besnuffelen. 

Om elke hoek wacht een nieuwe verrassing: een andere sfeer, een verrassende kleur of 

een vreemde geur. En hier en daar een verscholen of juist heel opvallend kunstwerk. In de 

tuin staan een aantal banken zodat u op uw gemak alles kunt bekijken. 

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €30,00 (is inclusief entrees, koffie, rondleiding en carpoolkosten). Overige 

kosten zijn voor eigen rekening. Lunch: ieder neemt zijn/haar eigen lunchpakket mee. 

Aanmelden: U kunt zich  hier aanmelden voor excursie Tuinfleur en Tuingoed Folz  ( t/m 

14 juni). Lukt dit niet, kunt u zich uiterlijk 14 juni aanmelden bij Yda van der Wal, 

telefoon 0519-561690 of 06-14449429.  

 

 

Excursie Kwekerij aan de Dijk, Menkemaborg, Tuin de Winter  

en verrassing 19 september 

about:blank
about:blank
about:blank


Kwekerij en Kijktuin Aan de Dijk 

Laat je verrassen door de tuin en kwekerij aan de slapersdijk in het noordelijkste dorpje 

van Groningen. Smalle paadjes leiden je langs een dijk beplant met grassen en vaste 

planten. Een bamboebosje ,een stobbentuin met schaduwplanten en varens zorgen voor 

een oase van rust en sfeer in het uitgestrekte vlakke hogeland.  

Dit weekend zijn er Open (grassen) Dagen bij Kwekerij Aan de Dijk in Oudeschip. 

Kwekerij Aan de Dijk is een gespecialiseerde kwekerij van Siergrassen, vaste(schaduw) 

planten, varens en Bamboe. Het is een kleinschalige kwekerij met een breed 

assortiment. Soorten waar zij enthousiast over zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de 

bijzondere bladvormen, hun onverwoestbaarheid, de subtiele bloei. Botanische rariteiten 

en liefhebbersplanten. U kunt hier planten kopen. Neemt u wel contant geld mee, u kunt 

hier niet pinnen. 

Menkemaborg  

De Menkemaborg is een 

kasteelmuseum, gelegen te 

Uithuizen in het noordoosten van 

de provincie Groningen. De 

Menkemaborg is in oorsprong 

een uit de 14de eeuw daterend 

huis, een zogenaamd ‘steenhuis’, 

dat in de loop der tijd vergroot 

is. Bij deze borg liggen tussen de 

beide grachten verschillende en 

bijzondere tuinen. Maak een 

wandeling door de historische 

tuinen en dwaal rond in de 

doolhof om in het midden uit te 

komen bij de bijzondere plataan. 

We genieten hier een eenvoudige 

lunch. 

Tuin de Winter 

Tuin de Winter ligt op het mooie Hoogeland, gemeente Eemsmond (Groningen) en is 

aangesloten bij Het Tuinpad op en bij De Nederlandse Tuinen stichting. 

De tuin is aangelegd in een Romantisch Engelse stijl, heeft weelderige vaste planten 

borders, een grote natuurlijke vijver en een prachtige beplanting rondom. 

verder hebben ze mooie en  bijzondere bomen en heesters, pergola’s met rozen en 

Clematissen en een grote verzameling Fuchsia’s en Kuipplanten waarvan de oudsten 30 

jaar oud zijn. De tuin is 5000 vierkante meter groot. 

Rond om de tuin in de windsingel is een Kabouterbos. In het Kabouterbos wonen en 

werken honderden Kabouters en dieren. 

Verrassing 
Tot slot hebben we op weg naar huis een verrassing voor u  

 

Vertrek: 8.30 uur, eindtijd 17.30 uur 

Kosten: +/- €32,50 (is inclusief entrees, koffie, een eenvoudige lunch en carpoolkosten). 

Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: U kunt zich  hier aanmelden voor de excursie op  19 september ( t/m 10 

september). Lukt dit niet, kunt u zich uiterlijk 10 september aanmelden bij Yda van der 

Wal, telefoon 0519-561690 of 06-14449429.  
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