
Tuinreis Achterhoek 12 september tot en met 15 september 2022 
 
Maandag 12 september 
 
Floriade 
Ja het kon allemaal doorgaan! Onze tuin4daagse naar de Floriade en de Achterhoek. 
Na een begroeting met de mensen die meegingen, kwam de bekende Garden Tours bus aanrijden. 
Met een welkomst woord van Liesbeth en Sietske, die deze dag verzorgden. Liesbeth las een stukje 
tekst voor uit het boekje een “jaar van de tuinier” Vanuit het oogpunt van een tuinier, is september 
op zijn manier een uitmuntende, gezegende maand. 
Zo bijzonder werden de gezegdes en spreuken, zelfs een limerick, een rode draad door de 4 dagen! 
Evert onze chauffeur bracht ons veilig naar Almere. Liesbeth bereidde de groep voor op veel wat we 
te zien krijgen, en dat was veel!! 
Het thema is duurzaamheid. Het Floriade bord is van afgedankt hout gemaakt, mooi begin. Een huis 
met zonnepanelen die op ramen lijken, was het eerste project wat we zagen, de achterkant van het 
gebouw vol met afhangend groen. We liepen de avenue af omringd met bomen van A tot Z, die na de 
tentoonstelling blijven. Op het Utopia-eiland zagen we wilgenbomen die tot een kuststuk werden 
gevlochten, een klankboom met rondom panelen waarop je een muziekje kon spelen. Een podium 
met overkapping van wilgentenen. Daar werd een  zang /dansstuk gespeeld als strekking: zorg goed 
voor de aarde, dan zorgt de aarde voor ons. Veel hergebruikte materialen zoals de brugleuningen van 
versterkt riet en betonijzer,  ook die blijven na de Floriade staan. We zagen het Green eiland met 
hergebruik van stoffen en  glazen potten op kleur  die verwarmd werden door de zon  voor het 
verven van wol en stof. Het oog van v Gogh.  Een kabelbaan ritje dat ons een prachtig overzicht gaf, 
waaronder ook de 2 reusachtige  mensfiguren bedekt met 10.000 bijen van staal. Vol verwondering 
en bewondering liepen we weer naar de bus. 
Op weg naar ons hotel in Ruurlo, koos de chauffeur om weg van de snelweg te rijden en zo kwam de 
prachtige Achterhoek in beeld. Bij ons hotel aangekomen stond Inez, onze reisbegeleider, op ons te 
wachten. Na een gezamenlijk diner, was ons bedje zeer welkom!! 
 

          
 
Toos Oskam Rietmulder en Ada Kokelaar. 
 
Dinsdag 13 september 
 
Na een heerlijk ontbijt gaan we op weg naar een van de best bewaarde geheimen van Nederland: nl 
de IJssellinie tussen Arnhem en Kampen. Deze is aangelegd in de jaren 50, in de tijd van de koude 
oorlog, om een eventuele aanval van Rusland in West Europa af te slaan. Het plan was het gebied 
tussen deze twee steden onder water te zetten. We hebben twee bunkers bezocht, die compleet als 
museum zijn ingericht, een hospitaal- en commandobunker. We kregen een zeer interessante 
rondleiding die ons een goed inzicht gaf hoe ze de IJssellinie hadden willen verdedigen. Met posters 
in de bunkers werden de soldaten gewezen op de eventuele gevaarlijke situaties waarin ze verzeild 
zouden kunnen raken. Gelukkig is er van het verdedigingswerk nooit gebruik gemaakt. Bijzonder was 
dat de omwonenden, behalve de burgemeester, niet wisten wat er allemaal gebouwd werd en 
waartoe. Het bleef een goed bewaard geheim! Alleen bleek later dat de Russen juist wel goed op de 



hoogte waren van deze verdedigingswerken. De stichting IJssellinie heeft als doel het 
verdedigingswerk te beheren en in stand te houden. Er worden regelmatig rondleidingen gegeven 
door vrijwilligers voor jong en oud. 
 

        
 
Daarna bezoeken we de tuin van Fortmond, een grote tuin van 8000m2. 
Strakke lijnen bepalen de lijnen van het moderne huis, tuin en vijver. Hoe verder je van het huis 
afdwaalt hoe meer de lijnen overgaan in losse borders, tenslotte in een bloemenweide. Omdat 
volgens de welstandcommissie het huis niet in het landschap paste, is er een heuvel voor het huis 
gemaakt, waardoor het lijkt dat het huis gedeeltelijk verdwijnt in de grond. Met een mooie 
beplanting geeft dat een bijzonder effect. Het huis ligt in de uiterwaarden van de IJssel, wat betekent 
dat ten tijde van hoog water, de bewoners met een bootje naar de dichtstbijzijnde dijk moeten 
varen. Belangrijk dus altijd een voorraad levensmiddelen in huis te hebben! 
 

            
 
Addy Simonse en Elly Geuze 
 
 
Dinsdagmiddag 13 september kwamen wij aan bij Theetuin Kamperfoelie bij Gorssel, de familie van 
Harmelen. Een prachtige tuin van 1 1/2 hectare. Veel Dahlia,s, hortensia’s en een wilde 
bloemenweide, een prachtige vijver en ronde perken in het gazon. We werden ontvangen voor de 
lunch, met heerlijke broodjes met zalm roomkaas en kipfilet, we mochten zelf rondstruinen en mooie 
foto’s maken. 
 

        
 
 



Daarna gingen we naar de tuin Het Klapzand. Een verrassende tuin, 2000 m2 groot, midden in een 
bos, vol met vaste planten en grote potten met Salvia’s, veel schaduw en veel paadjes en mooie 
doorkijkjes. Veel floxen bloeiden nu nog uitbundig, en er was ook een moestuin, knap hoe deze 
mevrouw het allemaal bijhield. We kregen hier zelfgemaakte taart en heerlijke verveine thee of 
koffie, daarna gingen we moe maar voldaan weer terug naar ons hotel. 
 

          
 
Rianne Termeer en Elly Jiskoot 
 
Woensdag 14 september 
 
De dag begint met laag hangende bewolking en 14ᵒC duidelijk frisser dan wij door de lange zomer 
gewend zijn. Direct na het ontbijt vertrek naar Landgoed De Wiersse, die de mooiste kasteeltuin van 
Nederland zou hebben. Wij zullen zien! Evert, onze chauffeur, rijdt ons door het lichtjes golvende 
landschap met bossen en heel mooi gerenoveerde oude boerderijen met prachtig in stijl geschilderde 
luiken. De inrit naar De Wiersse is een beetje nauw, er volgt een lange oprijlaan met aan het einde 
een vrij klein kasteel. Wij worden ontvangen door onze gids Leo Trommel. Hij vertelt over de 
geschiedenis, de  eerste vermelding in 1288 als bezit van het vrouwenklooster van Hoog Elten, de 
verschillende eigenaren en de ontwikkeling die het landgoed later als familiebezit in drie eeuwen 
toegewijd beheer gevormd heeft.  
Al bij het begin van de rondleiding door de tuin ontdekken wij, dat het kasteel geenszins klein is – het 
voorportaal is aan de smalle kant van het gebouw – en wat er voor prachtige vergezichten vanuit het 
gebouw naar het Achterhoekse landschap zijn. Door de volmaakt gepositioneerde bomen, hagen en 
graslanden is de eerste indruk al perfect. Bij het verder wandelen volgt het ene hoogtepunt op het 
andere: waterpartijen met eilandjes; lange lanen met steeds weer iets verrassends zoals een beeld of 
bijzondere bomen; trappetjes of bruggen; oevers met prachtige koningsvarens; vijvers met 
fonteinen; veel Rhododendrons; een sunken garden met een pergola van boomstammen en heerlijke 
borders met vaste planten, rozen, grassen en eenjarigen in een harmonieuze kleurencombinatie; de 
ooit als rozentuin ontworpen klassieke parterre verraste door een beplanting met verschillende 
graansoorten, boekweit en veldbloemen; een lang slingerend beukenberceau; een voormalige 
tennisbaan als fruitboomgaard; een moestuin met niet alleen groenten en kleinfruit maar ook 
decoratieve bloemenmengsels en aan het einde van de rondwandeling ook nog een tuinkamer met 
een speeltuin in stijl en een kabouterhuis. Jammer dat de tuin ook erg te lijden heeft onder de 
droogte en verzuring en menige beeldbepalende boom niet zal overleven. 
Is het de mooiste kasteeltuin van Nederland?  De tuin is nu in september buitengewoon prachtig, 
maar hoogtepunten zullen er in mei zijn met de bloei van de Rhododendrons en in juni met de bloei 
van de wilde bloemen in de lager gelegen graslanden.  
 

               
 



Nog vlug een koffie bij de bus en verzadigd van al de indrukken rijden wij naar Kasteel Hackfort in 
Voerde, waar de lunch voor ons in het restaurant klaar staat. Jammer genoeg hebben wij maar 
weinig tijd om uitgebreid rond te lopen. De grote moestuin met standaard en bijzondere, vaak 
decoratieve biologisch gekweekte groenten is al de moeite waard. Verderop ligt een watermolen, 
door de droge zomer zonder water, en het mooie kasteel. Wij worden verrast met een drieluik aan 
gerechten: een pompoen-wortelsoep met stukjes appel een gedecoreerd met groene kruidenolie, 
een deegbootje gevuld met gehakt, tomaat, venkel en met kaas gegratineerd, en een gemengde 
salade met allerlei groenten uit de tuin. Met zorg bereid en erg lekker.  
 

      
 
Marion en Hans Nokielski 
 
Na een heerlijke lunch verder met de bus naar de tuin Rosenhaege Living Gardens. 
Hier kan je je hart ophalen als liefhebber van het Engelse landleven. 
Tuinen met evenwijdige lijnen, blokken, vierkanten met hoogte verschil, glooiend landschap en 
schitterende bloeigroepen met 1 jarige bloemen en een geurende lavendellaan. Aanhef einde van 
een lijn een zitje of een kunstwerk. 
Ook was hier een super leuke winkel met truien van Ierse wol, kopjes, servetten, traditionele Engelse 
woonaccessoires. 

             
 
Daarna een heerlijk bakje thee of koffie met een likeurtje en daarna de bus weer in. Weliswaar voor 
korte duur, want ineens waanden we ons in Zwitserland bij de steengroeve Sibelco.  
 
Verder door naar Ruurlo. We kwamen bij een meneer alleen en een Eldorado met planten. Het heet 
Hof te Ruurlo. Website www.hofteruurlo.nl waar een middel vermeld staat tegen slakken en luizen 
(omgekeerde bloempotten met stro). Hier was het moeilijk de portemonnee in de tas en dicht te 
houden. We denken dat er weinig mensen waren die met niets naar buiten kwamen. 
Het was wederom een zeer geslaagde middag. 
 

     
 
Adrie Joosse en Nel Moens. 



 
Na thuiskomst in het hotel werd er vaak nog een wandeling gemaakt naar het Kasteel van Ruurlo, 
tegenwoordig een museum. 
 

                   
 
 
Donderdag 15 september 
 
Na een voortreffelijk ontbijt vertrokken we naar Kwekerij de Hessenhof te Ede. We 
werden ontvangen door eigenaar Hans Kramer die uitleg gaf hoe alle planten biologisch gekweekt 
werden en waar alles te vinden was. Iedereen was op zoek naar unieke, zeldzame plantjes, die 
hopelijk wel in de Zeeuwse klei gedijen. Wat word je van zo n grote verscheidenheid aan planten 
hebberig. Gelukkig was er plaats genoeg onder in de bus en had Evert voor de nodige plastic zakjes 
gezorgd. 
 

                                                                                                  
 
Daarna op weg naar Den Hout in Brabant naar Tuinen de Verwondering. We werden ontvangen met 
heerlijke pompoensoep, brood en garnalenkroketten. Verwonderd hebben we ons, grote vijvers en 
terrassen, mooie doorkijkjes en zichtlijnen en verrassende zitjes met muziek (zen). Een berkenbosje 
met hortensia’s met prachtige witte beelden, een verdiepte mooie tuin. Tijd te kort om alles goed te 
bekijken. Na de koffie en thee terug naar Walcheren, waar we met volle moed en nieuwe ideeën aan 
de slag gaan. Liesbeth en Sietske werden door Elly nog bedankt met een gedicht en een attentie voor 
hun informatieve bijdrage aan deze prachtige reis. 
 

             
 



             
 
Geertje de Voogd 
 
Op de laatste avond werden Inez en Evert bedankt voor hun fijne reisbegeleiding en het veilige en 
prettige rijden. Leen had zelfs een limerick gemaakt. 
 
 

                
 
 
We kijken terug op een geslaagde reis vol van veel nieuwe indrukken en inspiratie. 


