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Tuinenreis nazomer 3-daagse Groningen Groei& Bloei Walcheren 

4, 5 en 6 september 2019 

Als we woensdag 4 september aankomen op het Zep terrein zien we de bus al klaarstaan en daarbij 
Ada en Sietske die ons welkom heten. 
Om 8 uur vertrekken we met een groep van 25 personen voor een 3 daagse  tuinenreis naar 
Groningen met Groei en Bloei Walcheren. Jammer genoeg  hebben 4 mensen wegens 
gezondheidsredenen zich moeten afmelden.   
We hebben een comfortabele bus met Gerard (zeg maar Geer) als uitstekende chauffeur. Onze 
eerste sanitaire stop is ook bedoeld voor een kopje koffie, maar er was iets misgegaan  dus kregen 
we die  later!  In Almere stoppen we om nog twee mensen op te pikken, waaronder onze reisleidster 
Linda Heikema. De weersverwachting is voor ons niet  echt hoopvol: regen!  
Heerlijk  voor de tuin, maar niet zo fijn voor ons. 
 

Ons eerste reisdoel is de Pegasushof in Bant, waar we om 11u30 arriveren  en hartelijk worden 

begroet (zelfs tot in de bus) door een enthousiaste hond en zijn eigenaren. 
We zien een bijzonder mooie en prachtig onderhouden tuin! Het is een  beetje vochtig buiten,  
maar de paraplu en een kopje koffie in de mooie  ontvangstruimte maken veel goed!  
Voor enkelen van ons is het een weerzien na 15 jaar toen we hier ook op  bezoek waren. 

 

Na dit bezoek gaan we in dezelfde straat naar de Goldhoorn tuin. We  beginnen met een 

heerlijke lunch die bestaat uit soep en klaargemaakte  broodjes.  
 

 
Met de eigenaresse gaan we de prachtige tuin door. Natuurlijk moet 
alles worden vastgelegd  en alles en iedereen op z'n  voordeligst! Telefoon in de zak en lachen 
maar........ helaas wordt de zak  gemist en een telefoon valt met een plons in de vijver! Op de buik 
liggend wordt geprobeerd de telefoon te pakken, maar er moet  een schepnet aan te pas komen om 
de telefoon boven water te krijgen! In  een pak rijst gaat de telefoon mee de bus in. Zou hij echt stuk 
zijn of.......... 
(nabericht: Telefoon doet het weer!) 
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We gaan weer verder en rijden naar de stad Groningen, naar het DUO- gebouw  voor een bezoek 
aan een daktuin bovenop de parkeergarage, stadstuin Kempkensberg. (Dienst Uitvoerend Onderwijs 
en de Belastingdienst zitten  samen in het gebouw) 

  
De tuin volgt de lijnen van het gebouw, en windschermen zorgen voor een  
beter klimaat in de tuin. 
 Deze tuin, vertelt Linda, is een voorbeeld van de Dutch 
Wave beweging, die  er voor staat met de natuur te 
tuinieren. De natuurlijke omstandigheden zijn 
bepalend voor wat er beplant gaat worden. 
Ook geen kunstmest gebruiken, zo min mogelijk de 
grond verstoren en zuinig  zijn met water! 
En hoge en lage planten staan door elkaar. 
 

In de bus  wijst onze buschauffeur Geer op de grote boerderijen met in de buurt daarvan de 
arbeidershuisjes, waar de mensen leefden met de seizoenen en de opbrengsten van het land.  
Alles ging in weckpotten in de kelder voor de  winter. Joodse onderduikers mochten oogluikend 
meewerken op het land, omdat ook de Duitsers leefden van de opbrengsten van het land. 
 
We komen te logeren in een v.d. Valk hotel, net onder de stad Groningen. 
Voor het eten hebben we nog ruimschoots de tijd om te douchen zodat we  schoon en wel aan het 
heerlijke verwen diner kunnen beginnen!  Dit was al een prachtige dag, wat zou er nog meer volgen? 
 

Donderdag 5 september, dag 2 

We vertrekken om 8.45 uur na een te heerlijk ontbijtbuffet naar Oost Groningen. 

Het is een eindje rijden naar onze eerste bestemming: Tuingoed Foltz. 

Linda, onze gids, vertelt ons onderweg een heleboel interessante dingen over Groningen: 

Het is van oorsprong een arm turf/veen gebied dat via kanalen ontsloten werd.  

Later werd het geschikt voor de aardappelteelt. Aardappels worden gebruikt voor zetmeel, 

spiritus, lijm, papier en er wordt veel ge-exporteert via het bedrijf AVB. 

De grond wordt steeds beter en er wordt graan verbouwd. Het afval van graan wordt 

verwerkt tot strokarton (hebben we nog op school geleerd….) Grote verschillen ontstaan 

tussen arm en rijk. De arbeiders leven onder slechte omstandigheden en er komt een 

opstand in 1950. Arbeiders werden vervangen door machines, dus de staking heeft niet veel 

geholpen. De rijke boeren legden in de 19e eeuw in hun voortuin “slingertuinen” aan. Tuinen 

met een vijver, slingerpaadjes, heuveltjes met bloembedden en een grote rode beuk. 

Tegenwoordig worden er veel slingertuinen gerestaureerd. We zien er een paar onderweg. 

In 1959 werd de gasbel van Slochteren ontdekt. Heel Nederland heeft daar van geprofiteerd. 

Nu wordt de gasbel weer dichtgedraaid om de bevingen en alle gevolgen van dien te 

stoppen. In oude Pekela wordt tegenwoordig hennep verbouwd. Dat wordt geteeld voor de 

vezels waar o.a. dashboards van gemaakt worden. 
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Maar nu eerst Tuingoed Foltz in Meeden:   

We worden ontvangen in een kasje met koffie en 

heerlijke Groningse koek. De Neerlandicus vertelt 

ons over zijn mooie bedrijf, hoe het allemaal is 

ontstaan en gegroeid. Het heeft stevig geregend en de tuin ziet er fris uit. Ik heb genoten van 

de verrassende jung le tuin (ik waande me net een kabouter onder die grote bladeren),  

de prachtige wuivende prairie tuin met beelden 

van cortenstaal, de kunst in de weide, de mooie 

stille plek rond de grote vijver, de schaduwtuin, 

de ezeltjes, de brocante en natuurlijk de kwekerij 

waar vele tassen gevuld werden.  

Net op tijd zaten we in de bus want het begon te 

stortregenen! 

 

  

 

 

Onze volgende stop is in Vrieschenveen (uitspraak met echte G) bij Kwekerij Jacobs met 

een Helenium collectie. We dwalen door de” Dutch Wave” tuin met prachtige hoge vaste 

planten, wuivende grassen, kleine paadjes en grote vijver. Er ligt ook nog een schaduwtuin 

achter het huis, zeer de moeite waard. De planten zijn allemaal eigen kweek en de 

volgroeide planten staan in zogeheten moerborders, zodat je kan 

zien hoe ze worden.  

Ook hier wordt stevig ingekocht. 
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Op naar de lunch. In een mooi verbouwde boerderij staat een fantastische lunch voor ons 

klaar met soep, salade, broodjes, kroket, sap, melk en thee en zoete broodjes. Het wordt 

daarna een uurtje heel stil in de bus…… 

We maken een flinke rit naar Friesland, 

waar we de Jacobstuin gaan bezoeken. 

Een bijzonder mooie tuin die gelukkig 

open was omdat de regen de tuin nog 

heeft gered. Een tuin met open karakter- 

je moet er overheen kunnen kijken- 

vertelt de tuineigenaar. 

Een tuin zonder plan! In de loop van 4 

jaar is de tuin ontstaan. Golvend hoofdpad van gras, zijpaden, 

veel kleuren, wuivende grassen in de wind 

en zon. We genieten 

met volle teugen! 

 

 

Op de terugweg trakteert Geer, de chauffeur  ons weer op heerlijke stukjes kaas en pittige 

worst en ondertussen vertelt Linda nog iets over ”pingo’s en dobben”….. ( meertjes/vijvers 

in het landschap), over het oudste cultuurlandschap van Nederland waar we doorheen 

rijden, over borgen en wierden, kunst en gebouwen die we tegenkomen. Te veel om dat 

allemaal te vertellen. Moe en zeer voldaan maken we ons op voor het diner, wat weer heel 

goed verzorgd en heerlijk was! 

Vrijdag 6 september 2019, dag 3 

Om half negen vertrokken we met een zonnetje en 11 graden.   

Geer, onze super chauffeur, had een mooie spreuk voor ons:  

 Ik kan niet pessimistisch zijn  want ik leef. 

Linda onze geweldige reisleidster vertelde ons weer heel veel over de omgeving; 

de ooievaars, het Leekstermeer, de speciaal ontworpen gezellige windmolentjes 

bij de boerderijen en het natuurgebied Onlanden. 

Over verschillen en controverses tussen Groningers en Friezen, het uitspreken van woorden en het 

leggen van de klemtoon, de gaswinning en alle problemen daarvan. Ik vond het erg fijn een 

reisleidster te hebben, die zoveel vertelde over alles wat we tegenkwamen en zich niet beperkte tot 

informatie over de tuinen. 
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Om kwart over negen waren we al bij DeWit Gardentools in de Wit’s Reed (een eigen straat) in  

Kornhorn. We werden daar allerhartelijkst ontvangen met 

koffie en gebak met daarop hun logo. DeWit is een 

familiebedrijf, ooit begonnen me  t een dorpssmid in 1898 en 

inmiddels werkt de vijfde generatie er al. Het is een heel 

gespecialiseerd bedrijf met vernuftig tuingereedschap, eerst 

voor hoveniers maar later ook voor huis, tuin en keukentuiniers 

en ze maken ook gereedschap voor stratenmakers.  

We kregen een rondleiding door het bedrijf waar 25 mensen werken. Ze hebben ook plekken voor 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een werkrooster waarbij de vrijdagmiddag altijd vrij is. 

Ze exporteren wereldwijd en de producten worden handgemaakt en hebben levenslange garantie. 

Het bedrijf is ook druk bezig van het gas af te gaan.  Met inductie komen er 

meteen ook prettiger werkomstandigheden omdat er dan veel minder 

omgevingswarmte is. De producten hebben meestal een  essenhouten steel 

en daarin wordt de naam DeWit   aangebracht.  Er wordt ook  gewerkt met 

robotmachines die ze zelf aanpassen. Het speciale staal voor het 

gereedschap komt uit Zweden en wordt later  gehard in olie of water. We 

zagen de superhandige gereedschappen en Addy                                                                                                                

mocht zelfs  de woelvork buiten in de tuin uitproberen. Er werd heel wat gekocht 

door onze groep en toen we weggingen, kregen we ook nog allemaal een tasje 

met informatie en twee gereedschappen (onkruidkrabber en  Japanse handhak)  

mee.  

 

Voor wie nog 

meer informatie 

wil: 

www.dewit.eu . 

 

Om 11 uur reden we via een deels landelijke route met nog een Friese klokkenstoel naar 

Dedemsvaart naar de tuinen van Mien Ruys. 

Eerst hadden we een lunch in de boerenschuur. We 

kregen zelfgemaakte courgettesoep en broodjes die 

donderdag waren gebakken in de takkenbossenoven 

in die schuur. De broodjes waren belegd met kaas en 

eiersalade en  op elk bord lag een bloem of takje 

bloemen. Een prachtig zicht die  versierde borden.  

Daarna een rondleiding door  de tuinen  door Susan Snoeks van de  Stichting tuinen Mien Ruys, die 

de tuinen beheert. Deze stichting heeft  acht parttime medewerkers in dienst  en heel veel 

vrijwilligers die meehelpen. Zij vertelde over het leven van Mien die in 1904 werd geboren en 94 jaar 

werd.  Haar vader had een kwekerij Moerheim ( betekent huis in het veen) in Dedemsvaart en het 

was een gegoede familie. Mien ging naar Engeland en ontmoette  Gertrude Jekyll, liep stages in 

Engeland en ze studeerde in Berlijn. 

http://www.dewit.eu/


 

6 

Ze kreeg van haar ouders de gelegenheid te experimenteren op een stuk grond bij de kwekerij. In 

1927 begon Mien al haar eerste proeftuin. Ze maakte onder andere een tuin met vierkante vijver,  

een zonneborder en een verwilderingstuin. En altijd bleef ze verbeteren. Een aantal ( 10) van de 30 

tuinen zijn rijksmonument.   

Ze heeft in Nederland de spoorbielzen in de tuin geïntroduceerd ( bijnaam Bielzen Mien) en als 

tuinarchitect bleef ze altijd vernieuwend bezig .  

 

Later ( 1943) begon ze ook een tuinarchitecten bureau in Amsterdam, dat bestaat nog steeds. Mien 

Ruys had als uitgangspunt  de grond bepaalt welke planten je er neerzet en de ruimte bepaalt het 

ontwerp. Er moet balans zijn.  In de zestiger jaren toen mensen huizen kregen met tuintjes bedacht   

ze tuinen met beplantingsschema’s; je kon een compleet pakket met  de planten erbij en een boekje 

hoe je het moest doen, bestellen. Dit staat bekend als de confectietuin.  Ook maakte ze veel gebruik 

van de uitgewassen grindtegels, van 40/60 centimeter, de zogenaamde grindtegels. 

Ze heeft verder met ontzettend veel zaken 

geëxperimenteerd, zoals heesters combineren met vaste 

planten, grassen, tuinen zonder gras met bloemterrassen, 

daktuinen,  moerastuinen enz. Veel is te vinden op de site  

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/ 

Ook nu wordt er in een aantal tuinen  ( niet die 

rijksmonument zijn) nog volop geëxperimenteerd. 

 

Om drie uur vertrokken we naar het station Zwolle om onze gids Linda en twee anderen op het 

station af te zetten; Daarvoor bedankte Sietske Linda nog voor alles wat ze ons vertelde, haar 

aandacht en gezelligheid. Ze kreeg een envelop met inhoud met  het gedicht dan Ada op de heenweg  

oor heeft gelezen, erop.                                                             

Open je ogen 
bewonder, aanschouw 
geniet, voel je vrij   

 maak plezier en vertrouw. 
De wereld is groot 
Mooi en bijzonder. 

Dus geniet maar ontdek 
   Aanschouw en bewonder 

 

 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/
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Toen op naar De Gouden Leeuw, waar Geer had geregeld dat we snel zouden kunnen eten:  

een vispotje, schnitzel of  een vegetarische tagliatelle . Dat was lekker en verliep vlot.  

Toen we Zeeland binnenreden, begon het enorm te regenen, Liesbeth bedankte Ada en Sietske voor 

al hun werk voor de voorbereiding van deze reis. 

Ada bedankte onze fijne chauffeur met veel humor en anekdotes, die ook aan het eind van de 

middag altijd een stukje kaas en worst voor ons had klaarstaan als we de bus weer instapten. 

Ada  keek terug op een heerlijke reis naar Groningen en vond het ook fijn om met een ervaren gids 

met veel kennis te hebben kunnen samenwerken. 

Rond kwart over acht, in de gietende regen, laadden we de bus met bagage, veel planten en veel 

gereedschap van DeWit uit en vertrokken we allemaal weer naar ons eigen huis. 

Het was een fijne reis met een goede onderlinge sfeer.                       

 
Een bijzonder dank aan Elly en Addy, Liesbeth en Agnes die de dag verslagen van deze reis hebben 
geschreven. 
 
Verslag 1e dag:   door Elly en Addy 

Verslag 2e dag: door Liesbeth 

Verslag 3e dag: door Agnes 

 

 

Hartelijke groet, 

Sietske van Liere                                                   en                                      Ada Kokelaar 

 

          Gr&Bl, afdeling Walcheren 


