
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 2e kwartaal 2019

Workshop Hanging baskets - Plantjesmarkt - Programma 2019
Zomerprogramma Open Tuinen - Tuinexcursie naar Apeldoorn



Van het bestuur
Met de lezing van Cor Bras op 9 april en de Paasworkshop
op 16 april hebben we ons winterprogramma afgesloten.
Tijdens de avond met Cor Bras was er ook de voorjaars
plantenruilbeurs en daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Misschien door het mooie weer de laatste tijd, was er al flink
in de tuinen gewerkt, want het aanbod was groot en heel
divers. De volle tafels waren aan het eind van de avond
helemaal leeg, terwijl er ook nog de nodige planten zijn
gekocht bij Cor Bras. Tuiniers veranderen bij de aanblik van
planten vrij snel in heel hebberige mensen.
 
Tijdens de jaarvergadering op 5 maart zijn Yvonne den
Admirant en Karin Geertsen gekozen tot nieuwe bestuurs-
leden. Yvonne zal Isabella Raadsen opvolgen als penning-
meester, Karin zal onze afdeling wat meer promoten in
Nunspeet en Elspeet. Zij woont in Nunspeet, dus dat moet
gaan lukken. Wij verkeren echt in een luxepositie vergele-
ken bij veel andere afdelingen van Groei & Bloei dat wij nog
steeds voldoende bestuursleden hebben.

Ons programma tot eind 2019
15 mei: Bezoek aan Gardenista (lees erover in: Van het
Bestuur)
16 mei: Workshop Hanging Baskets, Kwekerij Stadsweiden
25 mei: Plantjesmarkt op de Rietmeen

Open tuinen programma
 
11 juni: Open tuinen in Elspeet
25 juni: Dagtochtje naar 2 tuinen in  Apeldoorn
9 juli: Tuincentrum en kwekerij ’t Binnenland Hulshorst
23 juli: Twee open tuinen in Ermelo
6 augustus: Open tuinen in Zeewolde
20 augustus: Drie open tuinen in Harderwijk

Ons najaarsprogramma
 
24 september: Lezing Oost Tirol en Wallis Zwitserland door
Arie Vermeer
29 oktober: Lezing Schaduwplanten door Coen Jansen
19 november: Lezing Mooie plekjes in Nederland door
Henny van der WiltOp 15 mei gaan wij een dag naar de Gardenista, het tuin-

spektakel op landgoed Ophemert. U kunt zich nog aanmel-
den bij Henriëtte Koekoek, tel. 0341-415257, maar wacht
daar niet te lang mee. Inmiddels hebben wij het zomerpro-
gramma ook rond kunnen krijgen, daarover leest u alles op
de volgende pagina’s.
 
En we eindigen met een minder prettige mededeling. Ons
erelid en voormalig voorzitter Jaap Vlijm is in maart heel
ongelukkig ten val gekomen en heeft daarbij een gecom-
pliceerde heupbreuk opgelopen. Hij is geopereerd en reva-
lideert momenteel in de Klimop. Wij hopen dat het allemaal
weer goed zal komen, maar dat zal in ieder geval veel tijd
vergen. Vanaf hier wensen wij hem beterschap en sterkte.

Voorjaarsactie
Op dit moment loopt er een fantastische voorjaarsactie: als
je nu lid wordt van Groei & Bloei ontvang je een Felco 14
snoeischaar t.w.v. € 52,00 als welkomstgeschenk.
 
Bestaande leden kunnen deze schaar nu kopen tegen een
sterk gereduceerde prijs: € 35,00! Wil je er ook een kopen,
schrijf dan vóór 16 mei een e-mail naar: o.wolfswinkel@-
caiway.net. je kunt de snoeischaar dan tegen contante
betaling afhalen op de plantjesmarkt (25 mei), of evt. op
een nader af te spreken datum en adres.
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Zomerprogramma
Ons zomerprogramma begint al op donderdag 16 mei als we bij Kwekerij Van Straaten weer onze hanging baskets
kunnen gaan maken. Op 25 mei is er de inmiddels traditionele plantjesmarkt op de Rietmeen en in de weken daarna
gaan we op een aantal avonden tuinen bezoeken in Elspeet, Ermelo, Zeewolde en Harderwijk. Ook is er weer een dagje
uit, deze keer naar Apeldoorn. Het viel niet mee om het programma rond te krijgen, maar na veel zoeken, vragen en
rondkijken hopen wij toch dat het aantrekkelijke avonden zullen worden. De tuinen zijn erg verschillend, dat maakt het
wel verrassend volgens ons. Bijzonderheden over de avonden leest u op de volgende bladzijden. De tuinen zijn tussen
19.00 uur en 21.00 uur te bezoeken, Tuincentrum ’t Binnenland vanaf 19.30 uur.

Plantjesmarkt, zaterdag 25 mei
Vanaf de herfst is een aantal van onze leden al bezig met
de voorbereidingen van onze jaarlijkse plantjesmarkt.
Zaden verzamelen, zaaien, verspenen, watergeven en nog
eens watergeven… De zorg voor de zaailingen is tijdrovend,
maar wordt met een groot enthousiasme door een aantal
van onze leden uitgevoerd. Vele soorten plantjes staan nu
te groeien in de tunnelkas op de Rietmeen om op zaterdag
25 mei te worden verkocht. Dit jaar hebben we vooral ook
gezorgd voor een iets meer exclusief en bijzonder aanbod.
De verkoop op 25 mei start om 10.00 uur en om 15.00 uur
verwachten we dat we uitverkocht zijn.
Locatie: Ontmoetingstuin De RIetmeen, Ouverturebaan 1,
Harderwijk (vanaf de Stadswei de Rietmeen oprijden, na
ca 40 m, vlak vóór de fiets- en bustunnel richting Drielanden,
aan de linkerkant). Het wordt vast weer een heel gezellige
plantjesdag, met veel leuke ontmoetingen van en met tuin-
en plantenliefhebbers! Komt u ook?

Workshop Hanging baskets, dins-
dag 16 mei
Wegens het grote succes in de voorgaande jaren organi-
seren we ook nu weer een workshop bij Kwekerij De
Stadsweiden, Rietmeen 3 in Harderwijk. Deelnemers
worden om 19 uur ontvangen met een kopje koffie, waarna
er begonnen wordt met uitleg wat de beste manier is om
een hanging basket te maken. Daarna kan  iedereen zijn
keuze uit het grote aanbod zomerplanten maken en een
hanging basket, bloempot of balkonbak vullen. Uiteraard
zijn daarbij, Indien gewenst, helpende handen aanwezig.
Eigen manden en potten kunnen worden meegenomen,
maar zijn ook ter plekke te koop. Deelname aan de work-
shop is gratis, alleen het gebruikte materiaal, manden,
potten en planten worden na afloop met 10% korting op de
verkoopprijs afgerekend.
Inschrijven graag vóór 12 mei bij Olga Wolfswinkel, e-mail
o.wolfswinkeL@caiway.net of telefoon 0341-425147.

11 juni: Elspeet
We gaan naar Elspeet, naar twee totaal verschillende tui-
nen, dat maakt het spannend.
Gabriëlle Mulder woont met haar man en honden aan de
Stakenbergweg 170. Het huis is al bijzonder en hoewel ze
zelf ook tuinen ontwerpt, streeft ze in haar eigen tuin naar
een zo natuurlijk mogelijke uitstraling. Het grootste gedeel-
te is in de zomer een toonbeeld van wat vroeger de bermen
zo prachtig maakte. Een feest voor insecten en andere
dieren. Het is natuurlijk niet iets waar je invloed op kunt
hebben, dus het is elk jaar een verrassing hoe het er uit zal
zien. Natuurlijk is er wel enige regie, want naast de oprijlaan
zijn buxusvakken aangelegd die dienen als moestuintjes.
Inmiddels moest ook hier de buxus worden vervangen door
ilex japonica, want het virus wist ook Elspeet te vinden.
Naast het huis is een lange rechthoekige vijver waar be-
hoorlijk grote goudwindes rondzwemmen. Omdat er langs
de randen miscanthus groeit, kunnen de reigers niet bij de
vissen komen, want ze kunnen door de grassen niet landen.
Prima idee en ook mooi. Aan de achterkant ligt nog een
vijver, die is helemaal natuurlijk en grenst aan het bos er-

achter. Omdat daar herten wonen die maar al te graag naar
water willen, was daar wel een hekwerk nodig. En in de
vijver zijn roodbuiksalamanders gesignaleerd. Er staan in
dat gedeelte van de tuin een paar fruitbomen, o.a. kweepeer
en mispel.
Omdat het huis niet te hoog mocht worden, is het de
diepte in gebouwd, waardoor het gedeelte van de tuin
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achter het huis sterk glooiend is. Het is volkomen onvoor-
spelbaar wat we zullen zien deze avond, maar in ieder geval
kan Gabriëlle er enthousiast over vertellen.

De andere tuin ligt aan de Veenweg 66, bij het huis van de
familie Hofman. Gerjan is een van de tuinontwerpers van
Buytengewoon, het bedrijf dat achter de woning ligt. Samen
met zijn compagnon Bart Bolier ontwerpt hij prachtige tui-
nen.

Dinsdag 25 juni: dagtochtje naar
Apeldoorn

We gaan een dagje tuinen kijken in Apeldoorn. We bezoe-
ken daar twee tuinen in de groene villawijk Berg en Bos,
vlakbij Paleis het Loo.
We beginnen in de tuin van Ine Versteegh met koffie en iets
lekkers erbij. Vervolgens krijgen we een rondleiding door
de tuin, waarin mooie op vorm en kleur samengestelde
borders te zien zijn. Taxushagen en haagjes geven vorm
aan het geheel. Achterin de tuin is een bosgedeelte met
verschillende schaduwplanten. Natuurlijk kunnen we ook
zelf nog in de tuin kijken.  

Daarna gaan we naar tuin “Bellefleur” van Ineke Kuijpers.
Hier worden we verwend met een lunch. We kunnen lekker
zitten in het tuinhuis en onder de overkapping. De lunch
bestaat uit drie gerechtjes: soep, een tussengerecht en een
dessertje. Met een (alcoholvrij) wijntje.

Op de Veenweg is dat te zien, daar kom je binnen langs
borders met Annabelles en grassen en staat er een aantal
mooie witte berken midden tussen de rododendrons. De
vormen zijn aan de voorkant rond. Langs het grote gazon
waar ook de kinderen zich uit kunnen leven, liggen rechte
borders met Buddleya’s en weer diverse grassen. Een
beukenhaag vormt min of meer de toegang tot het gedeel-
te achter de woning. Hier staan dakplatanen, er ligt een
grote langwerpige bak met een beetje water en verder
gevuld met keien. En op het “tuinhuis” word je meteen ja-
loers. Langs de grote oprijlaan staan diverse planten en in
het voorjaar veel bollen.
 
Deze twee zo verschillende maar allebei boeiende tuinen
beloven een mooie avond in Elspeet. Vanuit Harderwijk
carpoolen we vanaf het parkeerterrein aan de Nassaulaan
(Jumbo) waar we om 18.30 uur vertrekken. Bijdrage aan
de rijders: € 2,00 p.p. En u weet, de volgorde waarin de
tuinen zijn beschreven hoeft u niet aan te houden. Liever
niet zelfs, dan is het bezoek beter verdeeld.

Na de lunch krijgen we een rondleiding door de tuin. Onder
vier bol-acacia’s door betreed je deze kleine maar verfijnde
tuin. Je treft er mooie gemengde borders aan en een zoge-
naamde rozenberceau. De beplanting heeft, behalve in het
pluktuintje, voornamelijk zachte kleuren. In de tuin staat ook
nog een victoriaanse kas met orangerieplanten en er is een
begroeide hoge afscheiding met de buren. Zelf een rondje
lopen is vast ook nog mogelijk.
Onderweg naar huis kunnen we, in overleg, nog ergens
koffie, thee of een frisdrankje nuttigen.

Ben je nieuwsgierig naar deze mooie tuinen en/of heb je
gewoon zin in een gezellig dagje uit: geef je dan op voor 1
juni. Er kunnen maximaal 20 personen mee. Aanmelden
kan via info@harderwijk.groei.nl of bij Isabella Raadsen,
0341-424452. De kosten voor deze dag zijn € 21,50 pp. Dat
is inclusief de toegang tot de tuinen met rondleiding, 1x
koffie met iets lekkers erbij in tuin 1, een verzorgde lunch
in tuin 2 en de reiskosten (uitgaande van 4 personen per
auto); maar exclusief een drankje in de middaguren. Graag
(gepast) betalen bij vertrek. We vertrekken vanaf winkel-
centrum Tweelingstad aan de Nassaulaan in Harderwijk (bij
de Jumbo) om 9.30 uur.

De foto's komen van https://mariekenolsen.blogspot.com

9 juli: Hulshorst
De Phlox- en Salviaweken bij Willem Wajer zijn begonnen,
dus daar willen we bij zijn. Het steeds maar groter worden-
de assortiment staat in vlammende kleuren de aandacht te
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trekken. De Phlox heet niet voor niets Vlambloem, dat be-
grijp je als je ze hier allemaal samen ziet staan. De salvia’s
stellen zich wat bescheidener op, maar ook die zijn er in
heel veel kleuren.
Maar er is meer te zien dat graag een plekje in onze tuinen
zou willen krijgen, dus zorg voor grote fietstassen of een
ruime kofferbak.
Leden van Groei&Bloei krijgen 10% korting (geldt helaas
niet voor de prachtige biologisch gekweekte rozen).
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar op de Killenbeekweg
14 in Hulshorst. We carpoolen vanaf het parkeerterrein
aan de Nassaulaan (Jumbo) in Harderwijk. Vertrek om
19.15 uur. Bijdrage aan de rijders € 2,00 p.p.

23 juli: Ermelo
We gaan naar de Irenelaan, naar nr. 11 en nr. 13. Twee
prachtige tuinen, bijna even groot, maar heel verschillend.
Op nummer 13 woont de familie Lagerweij waar we al eens
eerder hebben mogen kijken. Heeft u dat destijds gemist,
dan is hier een herkansing. We kennen Jan Willem van zijn
boeiende lezingen en prachtige foto’s van de zeer bijzon-
dere fietstochten die hij overal op de wereld maakt. Zelf
schrijft hij over hun tuin het volgende:
In eerste instantie maakten we Engelse borders en 2 grote
vijvers. Later veranderden we de tuin weer en kreeg hij een
meer Japanse uitstraling. Momenteel is het een mix van
beide met een bos/schaduw tuin waar veel bijzondere
bosplanten zijn te vinden. Eén van de twee vijvers, degene
die in de schaduw lag, is verleden jaar gedempt en daar is

nu een bijzonder “gazon”.
In de zomer bloeit er van alles in de 10 meter lange border
die wordt overwelfd door een pergola, begroeid met 4
rambler rozen, de Snow Goose.
De tuin is onderverdeeld op een natuurlijke manier in ver-
schillende ruimtes zodat er een soort van ontdektuin is
ontstaan waar veel te zien is voor de tuinliefhebber.We
hebben ernaar gestreefd om het jaar rond iets bloeiends in
de tuin te hebben.

Bij de familie Visscher op no. 11 komen we in een volkomen
andere tuin. Ook diep, want het is praktisch dezelfde kavel
als bij de buren, maar hier worden we verrast door prach-
tige zonnige borders vol kleur langs een groot gazon. Een
heel scala aan bekende en minder bekende planten geeft
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alles een feestelijk tintje. Er staan minder bomen dus er is
veel licht en dat komt de beplanting duidelijk ten goede.
Heel praktisch is de rand tegels tussen grasveld en border,
dat maakt het maaien een stuk makkelijker. Het verschil
tussen beide tuinen maakt het bezoek tot een bijzondere
belevenis

6 augustus Zeewolde
We gaan dit jaar naar Hermien de Graaf aan de Hazeleger
59. Hermien is nu 1 jaar lid van Groei & Bloei en is erg
enthousiast over ons clubje, Ze heeft niet zo’n grote tuin
maar hij is ontzettend leuk ingericht. Twee jaar geleden is
alles op zijn kop gezet en is helemaal opnieuw beplant met
heel veel nieuwe planten van de Hessenhof.

Het was een feestje voor haar en daar is ze erg gelukkig
mee. Mooie struiken zoals Eucalyptus en een sering op
stam. Grassen, margrieten, hosta’s en een bamboe in pot,
rozen tegen de schutting en het tuinhuis. Een groentetuin-
tje is dit jaar haar grootste uitdaging. Veel bollen in het
voorjaar en zelf gezaaide plantjes in de zomer en dat alle-
maal op zandgrond wat bijzonder is voor Zeewolde. Kom
allemaal kijken deze zomer.
De tweede tuin waar we welkom zijn is van Wil van Wijnen,
Meerval 17. Wil is geen lid van Groei & Bloei maar was
bereid om ons te ontvangen in haar tuin. Ze heeft een grote
tuin met veel vaste planten die drie jaar geleden opnieuw
is ingericht. Door de komst van haar kleinzoon moest haar
vijver er om veiligheidsredenen uit.
Een grote border midden in haar tuin met grassen en kat-
tenkruid eromheen. In het midden van de tuin staat een
grote veranda, met mooie vlinderstruiken ernaast. Daar-
naast staan duizendknoop en grassen in de zijborder, waar
dit jaar nieuwe vaste planten aan worden toegevoegd en

meerdere eenjarigen. In de voortuin staan veel Hortensia’s
en Lavendel met Persicaria en voor de herfstanemonen,
Sedum Herbstfreude en mooie grassen. Zij tuiniert ook op
zandgrond. In Zeewolde Zuid heb je dat geluk.

20 augustus: Harderwijk
We gaan naar twee tuinen in de wijk Stadsweiden in Har-
derwijk. We zullen zien dat ook een kleinere tuin toch groen
en fleurig kan zijn.
Let op! Het is deze avond echt van belang dat we ons goed
verdelen. Dus: zie je veel mensen in de eerste tuin waar je
heen gaat, bezoek dan eerst de andere tuin. Vergeet ver-
volgens niet terug te gaan!

Volendampad 5 is de tuin van Hetty Hagen. Wel even op
de bewegwijzering letten van Groei & Bloei! Zo kom je aan
de achterkant van het Volendampad waar de tuin is. Je
komt de tuin in door een rozenboog. Je ziet een hoekborder
met een verhoogde rand. Er wordt een beetje de hoogte in
gewerkt, zodat de tuin misschien toch wat groter lijkt. Je
komt verschillende soorten klimplanten en diverse planten-
bakken tegen. Kom maar kijken wat er in de bakken geplant
is. Hetty laat het graag zien.
 
Zeggemeen 12 is de tuin van Christien en Gerrit van
Manen. Zij hebben al eens eerder meegedaan aan de Open
tuinen van Groei & Bloei, maar sindsdien is er veel veran-
derd. In het voorjaar is deze tuin helemaal op de schop
gegaan. Er is veel gesnoeid aan de hagen en rozen. Het
laat wel zien wat er gebeurt als je rigoureus snoeit. Ook is
er een boom weggehaald, zodat er ruimte is ontstaan om
iets nieuws aan te leggen.De lijnen in het oorspronkelijke
tuinontwerp zijn nog wel behouden. Wat er allemaal groeit
en bloeit is nog een verrassing.
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Amandelwilg (Salix trianda)
De amandelwilg is een geweldige struik/boom voor bijen.
Omdat deze wilg bloeit van april tot november kunnen bijen
over een lange periode stuifmeel uit de katjes halen. De
bijenkoningin kan hierdoor een hele lange tijd gestimuleerd
worden om eitjes te leggen door het rijke aanbod van
stuifmeel en nectar.
Het is mogelijk om de amandelwilg als struik te laten
groeien, maar je kunt er ook een knotwilg van maken door
hem op de gewenste hoogte te knotten.
Standplaats: vochthoudende tot natte grond en hij is niet
geschikt voor een kleine tuin.
We hebben nog een aantal amandelwilgen in pot staan,
€12,50 per stuk, voor Groei & Bloei-leden 10,00 € (zolang
de voorraad strekt).

Nog een aantal soorten vaste planten die goed zijn voor
bijen;
Allium              Campanula          Leverkruid     Zonnebloem
Anemone         Cimicifuga           Gaura                   Monarda
Akelei              Echinacea          Geranium             Nepeta
Salvia              Thalictrum           Verbena                Viooltjes
Er zijn er natuurlijk nog veel meer! Probeer met je planten-
keuze ook je steentje bij te dragen aan de bijenstand.
 
Hartelijke groet vanuit 't Binnenland,
Willem Wajer

Bovenste foto is van de oude situatie, de onderste foto de
nieuwe aanleg

Als als laatste gaan we naar Ontmoetingstuin “de Riet-
meen”, Ouverturebaan 1-3 . Hier is veel te zien. De tuin
wordt bijgehouden door vrijwilligers en wordt ieder jaar
mooier. Inmiddels is er een vlinder- en bijentuin, waar veel
nectarbloemen staan. Ook worden er plantjes opgekweekt
uit zaad en tref je diverse groenten en snijbloemen aan. Als
afsluiting van het Open tuinen-seizoen drinken we gezellig
een glaasje wijn of frisdrank. Van harte aanbevolen en
natuurlijk welkom!
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Indien onbestelbaar retour: O. Wolfswinkel, Meerkoetmeen 38, 3844 XR Harderwijk
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