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Plantjesmarkt en Zomerprogramma Open Tuinen 



Ons programma tot eind 2022
11 mei
Workshop Hanging baskets
14 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen
Open tuinen
14 juni: naar een tuin in Hierden
28 juni: naar twee tuinen in Harderwijk
26 juli: naar Nunspeet
9 augustus: naar twee tuinen in Zeewolde
En noteert u vast de data voor het najaar: 27 september,
25 oktober en 22 november. Over de invulling van deze
avonden (en misschien een middag) leest u t.z.t. alles in
onze Nieuwsbrief.

Zomerprogramma
Twee jaar was er bijna niets mogelijk, maar gelukkig kunnen
we deze zomer weer leuke dingen gaan doen. Om te be-
ginnen kunnen we op woensdag 11 mei bij kwekerij
Stadsweiden weer onze hanging baskets en andere potten
en bakken vullen en is er op zaterdag 14 mei onze plant-
jesmarkt op de Rietmeen.
In juni beginnen we dan met het bezoeken van tuinen in
Harderwijk, Hierden, Zeewolde en Nunspeet. Heel verschil-
lende tuinen, dat maakt het altijd zo afwisselend en we zijn
heel blij met de leden (en soms ook niet-leden) die hun tuin
voor ons open willen stellen. Het was deze keer heel lastig
om het programma rond te krijgen, dus er zijn niet op elke
avond twee tuinen te bezichtigen. In juli is het zelfs niet
gelukt om twee avonden te regelen. Misschien moeten we
er eens over nadenken om in de zomermaanden iets anders
te organiseren. Heeft u misschien ideeën, wij horen het
graag.
De tuinen zijn op de dinsdagavonden tussen 19.00 uur en
21.00 uur open. Laat u vooral niet leiden door de volgorde
waarop ze in de Nieuwsbrief staan, dan wordt het in tuin
één een beetje druk, terwijl men in tuin twee lang zit te
wachten op bezoekers.

Plantjesmarkt op 14 mei 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd,
dus waarschijnlijk staat hij al in uw agenda. Het is dé gele-
genheid om voor weinig geld hele leuke en vaak bijzonde-
re planten te bemachtigen. Veel eenjarige maar ook vaste
planten hebben we op die zaterdag in de aanbieding.
O.a. de leden van de zadengroep hebben heel veel soorten
gezaaid en inmiddels zijn de kiemplantjes verspeend en in
grotere potten gezet. Heel gezellig werk als je dat met een
groepje doet en daarvoor is de tunnelkas van Ontmoetings-
tuin De Rietmeen beschikbaar. Daar logeren de plantjes de
komende weken en er is een watergeefschema opgesteld
om ervoor te zorgen dat ze er op 14 mei stralend uit zullen
zien. Op die dag bent u van harte welkom tussen 10 en 15
uur op de Rietmeen om te komen shoppen.
We hebben nog wel een dringend verzoek: wilt u alstublieft
contant en zoveel mogelijk met gepast geld betalen? Omdat
pinnen niet kan, moet het “ouderwets” en het zou fijn zijn

Nationale tuinweek 11 tot 19 juni 
Elk jaar in juni is er de  Nationale Tuinweek van Groei &
Bloei. Aan alle afdelingen in het land wordt gevraagd om in
die week iets groens te organiseren om op die manier de
aandacht te vestigen op tuinieren en uiteraard ook op onze
vereniging. Veel afdelingen organiseren dan een open
tuinen weekend en wij proberen op de avond die in de
Nationale tuinweek valt een speciale tuin te bezoeken die
bij het onderwerp van dat jaar aansluit. Tijdens de week
van het moestuinieren hebben we bijvoorbeeld een moes-
tuincomplex bezocht.

Deze keer is het onderwerp Balkontuinen en het bestuur
heeft gebrainstormd hoe we daar aandacht aan kunnen
besteden. Het is een leuk onderwerp en we weten dat een
aantal leden geen tuin (meer) heeft en hun liefde voor
planten uitleeft op hun balkon. Om balkons te gaan bezoe-
ken is geen optie, maar het lijkt ons leuk als u er foto’s van
zou maken, want u bent vast trots op wat u kunt bereiken
op soms maar een paar vierkante meter.
Je kunt er klimmers, hangers en zelfs struiken in potten
zetten, vaste planten en fleurige bloeiende eenjarigen. Deel
dat met de andere leden door uw foto’s te mailen naar Sonja
Kalee: webmastergroeiharderwijk@gmail.com zodat zij ze
op onze site en de Facebookpagina kan zetten. Uiteraard
zonder vermelding van uw adres, vanwege de privacy re-
gels. Graag vóór 10 juni, dan doet onze afdeling ook mee
aan de Nationale Tuinweek. Belangrijk: Graag liggende
foto’s sturen, want die zijn makkelijker te plaatsen dan
staande. Het maakt niet uit of ze met telefoon of camera
zijn gemaakt als ze maar scherp genoeg zijn.

als we geen grote bedragen zouden hoeven wisselen.
Natuurlijk zorgen we voor wisselgeld, maar het is  prettig
als alles zo makkelijk mogelijk kan worden afgerekend.
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14 juni: Hierden
Het “tuinen kijken” begint dit jaar in Hierden aan de Duinweg
9 bij Anne-Marie en Rinus Wolthers die daar wonen op
Duinhage. Een anderhalve hectare groot terrein aan de
rand van het buitengebied van Hierden dat rondom hout-
wallen heeft en omzoomd wordt door Rhododendrons
Catabiënse waar een wandelpad doorheen loopt. Er is een
grillig gevormde speelwei aan de ene kant en een recht-
hoekige wei voor de paarden aan de andere kant van de
kavel. Langs de keileem oprit en het bordes staan verschil-
lende soorten hortensia’s, die begin juni volop in bloei
(kunnen) staan.
Het huis staat in het midden en heeft een tuinkamer, een
schaduw terrasje en een beetje in de diepte ligt een natuur-
lijke vijver annex zwemvijver. In de grote natuurlijke vijver
ligt ook een terras, waar je je geheel in de natuur waant.
Een ideale plek om stil te genieten van vogels en vooral de
rust.
Er is ook nog een boomgaardje, een boerenpad, een kas,
een oud stalletje, stukjes bostuin hier en daar en een
moestuin met veel soorten, waaronder best bijzondere,
groenten. Deze moestuin ligt naast de paardenwei en is
aangelegd in de coronatijd. Er is veel te zien en te genieten
in deze bosachtige tuin.
Het is niet gelukt om een tweede tuin voor deze avond te
vinden, maar wie wil mag langskomen bij Marja en Hans
Schaaff, Biesteweg 14 in Hierden. Hun tuin hebben we al
een paar keer mogen bewonderen, maar we zijn welkom
op het terras voor een drankje.

28 juni: Harderwijk
Aan de Linnaeuslaan 6 mogen we de tuin van Anja Mulder
en Rein Blanken komen bekijken. Voor het huis is alles
begroeid met maagdenpalm, bosanemoontjes, klimop en
meer groen, dus kleur in het vroege voorjaar. Daartussen
staan o.a. een paar grote rododendrons, een hulst, twee

eiken en een boompioen. De laatste is nog niet heel groot
want hij staat er pas drie jaar, maar bloeit tot nu toe wel elk
jaar met één enorme bloem. Naast het huis is ook alles
begroeid met bodembedekkers en in het voorjaar staan
daar ook nog veel bollen tussen. We lopen over een smal
slingerend paadje onder de bomen, naar de achterkant van
het huis en daar is het allemaal licht en kleurig. De vorige
eigenaren van het huis hadden alles hoofdzakelijk groen
gemaakt om lange vakanties te kunnen hebben, maar Anja
en Rein wilden meer kleur. Er staan grote groepen bloei-
ende vaste planten en nog twee boompioenen die heel

misschien nog net zullen bloeien als wij er zijn. Maar ze
hebben nog steeds wensen en er wordt veel geprobeerd.
Er staat een flinke vijg naast drie kleine vijvers, veel planten
in potten, een walnotenboom en in de kas groeien misschien
al tomaten, verder sla enz. Waarschijnlijk zullen we luid-
ruchtig worden begroet door twee grijze roodstaart pape-
gaaien. Loop je om de haag heen, dan kom je bij een
prachtige grote vijver.
En dat is dan alleen nog maar het buitengebeuren, binnen
is er een tuinkamer die werkelijk vol staat met heel veel
planten. Een soort inpandige jungle waar we een blik op
kunnen werpen door de schuifpui die uitkomt op een
vlonder bij de vijver. Of we er ook binnen kunnen kijken
moeten we even afwachten, veel ruimte is er niet tussen
alles wat daar groeit.
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De tweede tuin hebben we in augustus 2016 al eens be-
zocht, maar in juni zal het er toch weer anders uitzien.
Vandaar dan Anneke en Jan van Wijngaarden het prima
vinden om ons nog een keer te ontvangen. Als je de tuin
inloopt, kom je eerst langs de moestuin waar ook bessen-
struiken, fruitbomen en vaste planten staan. Die laatste
staan daar min of meer te wachten op een volgende plan-
tenmarkt en zullen alleen maar mooier en groter worden.
Langs het grasveld is een grote, diepe border waar heel
veel vaste planten staan, met ook daar tussenin éénjarige.
Anneke is echt een bevlogen tuinvrouw die zaait, stekt en
scheurt en ook zelf prachtige compost maakt. Een bezoek
aan deze tuin maakt je enthousiast om zelf ook meer te
gaan proberen.

De langste dag is al geweest, maar omdat het nog heel lang
licht is, mogen we na 21.00 uur best nog even blijven om
een glas wijn te drinken en gezellig bij te praten.
 
Maar nu het belangrijkste: de tuin hoort bij hun huis op het
bungalowpark Ganzenhof, Haspel 23, Harderwijk, huisje
37. Om daar te komen volgt u de Strokelweg tot het eind
en waar die een bocht naar links maakt en dan Haspel gaat
heten, ligt rechts de Ganzenhof. Het huis is het eerste links
aan de parkeerplaats.

26 juli: Elspeet 
Hoveniersbedrijf Stip Staverdenseweg 45 Elspeet.
Dit hoveniersbedrijf is begin 2022 uitgeroepen tot Duur-
zaamste Hovenier van Nederland en daar zijn ze terecht
trots op. In de aanwezige inspiratietuin laten ze graag zien
wat er mogelijk is op dit gebied.

Een paar punten waar Henriekus Stip ons over zal vertellen:
1. Regenwater zoveel mogelijk opvangen voor herge-

bruik in droge periodes  dit  gebeurt bovengronds en
ondergronds, daar zijn mooie voorbeelden van.

2. Beplanting die het hele jaar interessant is voor insec-
ten en andere dieren

3. Aanleg van wadi’s met planten die tegen droge en
natte omstandigheden kunnen

Er zijn ook op kleine schaal altijd dingen die we in onze
tuinen kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat,
dat is ook van levensbelang voor de biodiversiteit. Denk
niet “ik heb maar een kleine tuin, dat zet geen zoden aan
de dijk”, in dit geval dragen alle dingen, hoe klein ook, bij
aan een beter milieu. We laten ons deze avond graag in-
spireren.

Vanuit Harderwijk carpoolen we vanaf het parkeerterrein
aan de Nassaulaan (Jumbo). Vertrek om 18.30 uur. Bijdra-
ge aan de rijders bedraagt € 2,00
De volgorde waarin deze en de volgende tuin zijn beschre-
ven hoeft u niet aan te houden. Het is zelfs beter om dat
niet te doen, dan is het bezoek beter verdeeld en kunnen
de eigenaren rustiger vertellen over hun ideeën en plannen.
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Pluktuin de Merelhoeve Merelweg 39 Elspeet
Pas twee jaar geleden kwamen Bernd en Gerda Venderbos
vanuit Amstelveen naar Elspeet om daar hun droom te
kunnen waarmaken. Zij wilden een pluktuin, een moestuin,
een voedselbos en een theetuin realiseren en hebben zich
daar vol enthousiasme op gestort.

Natuurlijk is alles nog bezig zich te ontwikkelen, maar ze
hebben wel 10.000 tulpenbollen en narcissen gepoot en er
gaat in het voorjaar veel gezaaid worden, zodat er iets te
plukken valt voor de bezoekers.
 
Alle plannen zijn gedeeltelijk afhankelijk van vergunningen,
maar als die worden verleend, wordt er een concreet tuin-
plan gemaakt in samenwerking met tuinarchitect Climmy
Schneider, want het is de bedoeling dat er ook veel vaste
planten komen naast de eenjarigen. Er komt een plukge-
deelte en een gedeelte waar tussen de bloemen kan worden
genoten van koffie of thee met zelfgemaakte taart.

De eigenaren van de Merelhoeve verheugen zich op ons
bezoek waarbij ze hun groene ambities uit de doeken zullen
doen. Daarbij staat het streven naar een grote biodiversiteit
hoog op hun prioriteitenlijstje en dat klinkt ons als Groei &
Bloeiers als muziek in de oren.

Zeewolde op 9 augustus 
Komend vanaf Harderwijk over de Knardijk zie je rechts als
eerste de huizen van de Molenwijk. Rondom en vooral
richting Harderwijk wordt nog druk gebouwd. We bezoeken
vanavond twee tegenover elkaar liggende tuinen aan De
Walvisch:
De tuin van Diny en Frans Slootman is op nummer 16. Veel
leden hebben haar tuin aan De Grote Haag in het verleden
bezocht. Frans en zij zijn twee jaar geleden verhuisd. 
Diny heeft de tuin rondom haar nieuwe huis zelf ontworpen.
Aan de voorzijde van het huis zijn twee vakken met witte
hortensia’s aangelegd. De achtertuin ligt op het zuiden.
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Tegen de achterkant, grenzend aan de grote wadi, is een
border met hoge siergrassen, stokrozen en vier ‘beuken-
zuilen’. Een ‘bot’-vormige border met daarin een bolvormi-
ge Acer wordt omgeven door het gazon. Hier kijk je op
vanuit de woonkamer. Aan één zijde van het huis ligt een
border met daarin een perenboom, aan de andere zijde is
een vijver, waarlangs een strook vaste planten. Achter de
vijver bloeien in de zomer de dahlia’s. Tenslotte is er nog
een kleine moestuin.
Diny is altijd bezig in haar tuin, bezoekt graag kwekerijen
en is na de winter druk met zaaien en verspenen. In het
vroege voorjaar staan overal kweekbakken en potjes. Op
het terras en eigenlijk overal staan planten in potten.

Aan de overkant op nummer 22 is de tuin van Caroline en
Frank Dorrestein. Deze grote tuin is pas anderhalf jaar
geleden door haar en Frank zelf ontworpen. De grote vijver
is al vorig jaar aangelegd en krijgt er dit jaar een waterloop
bij. In de tuin veel ronde elementen: ronde borders om-
zoomd door gras, rondlopende paden en een rond zonne-
terras. Vijf oude fruitbomen, twee peren en drie appels,
hebben ieder hun eigen plekje gekregen. Verder treffen we
een rotstuintje, verspreid staande hortensia’s en een krui-
dentuin aan.

Deze tuin kijkt op het noorden over een brede wadi. In
augustus bloeien langs de grens dahlia’s en misschien is
de pergola die hier is gepland dan al klaar. In de voortuin
krijgen verschillende planten een kans. Het moet nog blijken
welke hier het beste groeien.

Vanuit Harderwijk carpoolen we vanaf het parkeerterrein
aan de Nassaulaan (Jumbo), vertrek om 18.45 uur. Bijdra-
ge voor de rijders is € 2,00

Bloemschikken
Dit jaar kon de bloemschikcursus zowaar doorgaan. Alleen
de eerste les viel uit vanwege de lock down en ergens
halverwege verviel er nog een les omdat onze docente,
Petra van Vugt, corona had. Met de paasworkshop erbij zijn
er toch 5 lessen doorgegaan! Er is gewerkt met een stuk
waar een grote tak in verwerkt was. Er was een bloemstuk
met tulpen, waarbij de grap is dat ze doorgroeien. Er is een
corsage gemaakt en een roos versierd met allemaal kleine
bloemetjes. We hebben een schoofgebonden boeket ge-
maakt, waar een paar kransen in verwerkt waren. En na-
tuurlijk als laatste een paasstuk!
Volgend jaar willen we de lessen wat spreiden, zodat we
ook wat meer verschillende bloemen kunnen gebruiken.
Dat betekent dat we 3 lessen doen, in oktober, november

en december, waarbij de laatste natuurlijk in het teken van
kerst staat. In het nieuwe jaar doen we dan 4 lessen,
waarbij de laatste vlak voor Pasen is. Alle lessen zijn net
als dit jaar op maandagavond.
De data zijn binnenkort op de website te vinden. Meer in-
formatie volgt in de nieuwsbrief van augustus.
Met dank aan Petra van Vugt en Hilda van den Nagel.
Henriëtte Koekoek

Tuincentrum Linnaeuslaan
Het was zaterdag 9 april een prachtig gezicht, tafels vol
planten in allerlei soorten en maten. De meeste natuurlijk
nog niet in bloei want het jaar is nog jong, maar de gele
bosanemoontjes lieten feestelijk zien dat ze er waren. Wat
geweldig toch dat enthousiaste leden elke keer weer zoveel
planten komen brengen waar iedereen die maar wil uit kan
kiezen. En omdat er zo veel was, hoefde niemand beschei-
den te zijn. Aan het eind van de middag waren er nog een
sedum en een vingerhoedskruid over en die mogen dus op
de Linnaeuslaan blijven. Plek genoeg daar.
Het was de derde keer dat we het planten ruilen op deze
manier hebben georganiseerd, de eerste twee keer als
gevolg van corona, deze keer omdat het die voorgaande
keren zo gezellig was. Maar na een evaluatie zou het
kunnen dat we het in het najaar weer eens tijdens een avond
in de Kiekmure doen. Heeft als voordeel dat men niet apart
naar Harderwijk hoeft te komen om planten te brengen of
te komen uitzoeken.
Maar we organiseren het voor onze leden, dus heeft u een
voorkeur hoe en wanneer we dit planten ruilen organiseren
dan zou het bestuur het prettig vinden om uw mening te
horen. Wie weet heeft u een heel ander idee om dit voortaan
te organiseren. Iets nieuws proberen is altijd de moeite
waard.
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De Kruidentuin in Harderwijk
Zo gauw het weer het toeliet, zijn we begonnen om de
Kruidentuin onder zijn winterdekbed vandaan te halen.
Platanen hebben heel veel en lastig blad, dus er was ge-
noeg te doen. Toen die klus geklaard was zijn we begonnen
om alle oude stengels van de planten af te knippen en
zoveel mogelijk het onkruid weg te halen. Nog een flinke
klus, maar het is altijd fijn om te zien dat alles weer uitloopt.
De fleurige bolgewasjes die meteen na de winter zoveel
kleur aan de tuin geven horen er eigenlijk niet, maar ze zijn
te mooi en te nuttig voor insecten om ze weg te halen. Dat
vinden wij tenminste. Soms miniseren we ze na de bloei
wel een beetje omdat het nogal enthousiaste groeiers zijn,
maar weggooien doen we ze niet, er zijn altijd tuinen die
nog wel wat bolletjes kunnen gebruiken.

Daarna moeten de planten die zich buiten hun bedden zijn
gaan vestigen terug in het gareel worden gebracht. Ze
zaaien zich vaak flink uit of verplaatsen zich door lange
uitlopers te maken en dat moet aan banden worden gelegd.
Na afloop van een ochtend werken staan er altijd flink wat
zakken afval en stapeltjes takken en stengels die worden
opgehaald door Snelherstel.
En we zijn heel blij dat we er een nieuw lid bij hebben en
ze heet ook nog eens heel toepasselijk Joy. Voor een paar
leden van de oude garde wordt het werk inmiddels te zwaar,
dus die hebben, zeer tot hun spijt, af moeten haken. Niet
verwonderlijk trouwens, want we hebben het dan over 80-
plussers. Nog meer nieuwe handen zijn altijd welkom.
 

Tuinen in 3 seizoenen
Al een paar jaar kunnen we in Ermelo en Harderwijk een
aantal tuinen bezoeken in drie verschillende seizoenen. In
de loop van het jaar zien tuinen er natuurlijk anders uit en
dat is erg mooi om te zien. De open dagen zijn: 1 en 2 juli
en 17 september. Kijk op www.seizoenentuinenroute.com
welke tuinen dan open zijn voor bezoekers.

De pluktuin op de Rietmeen
In de vorige nieuwsbrief stonden we al te popelen om in de
pluktuin aan de slag te gaan. We hebben toch gewacht tot
de eerste woensdag van maart. Het was nog koud, winde-
rig en regenachtig, maar we konden aan de slag. Kruiwa-
gens vol uitgebloeide stelen van de rudbeckia’s, herfstas-
ters, zonnebloemen en nog veel meer werden afgeknipt en
opgeruimd, evenals het blad dat we er in de herfst hadden
opgegooid ter bescherming van de planten. Vooral ook voor
de dahlia’s die we in de grond hadden gelaten.
Er kwam een verrassing toen de gemeente na de landelijke
compostdag hun overgebleven compost op de Rietmeen
kwam afleveren. We konden kruiwagens volscheppen en
over de borders uitstrooien. Daardoor zag de tuin er al direct
wat frisser uit.
Iedere keer als we komen zien we weer iets wat gegroeid
is en zelfs al iets wat in bloei staat. De eerste bloemen dit
jaar waren gele muurbloemen. Die hadden we vorig jaar
zelf gezaaid en geplant. Echt een cadeautje! Eind april, was
er ineens een prachtige rand met kruipflox aan de kant van
de tuin en nu bloeien ook de koekoeksbloemen. Sommigen
vinden het onkruid, misschien horen ze niet in de pluktuin,
maar voor de eerste kleur toch prachtige blikvangers! De
dahlia’s lijken er nog niet veel zin in te hebben, maar hier
en daar is toch al een klein groen puntje te zien. Het blijft
spannend of ze de winter in de grond overleefd hebben.
Enkele weken leek het een hopeloze klus, maar langzamer-
hand komt er weer orde in de tuin. Alles begint nu echt te
groeien. Als je op 14 mei naar de Rietmeen komt voor de
plantjesmarkt, loop dan ook maar eens door de pluktuin. Er
zal nog niet veel te plukken zijn, maar het is leuk om te zien
hoe de jonge plantjes aan het groeien zijn! Wordt vervolgd.
Olga
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