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Voorwoord
Wat heb ik een hoop tuinen en groene
locaties bezocht rond Meppel, Hoogeveen
en Zwolle.
Ik wilde er eerst een blog over schrijven,
maar had véél te veel informatie, dus…
besloot ik er een sjiek e-book aan te wijden.
Op bijna alle genoemde plekken ben ik zelf
geweest, soms meerdere keren.

Overzicht van tuinen ten noorden en
noordwesten van Zwolle

Hopelijk weet ik je enthousiast maken voor
deze mooie streek met prachtige tuinen.
Ook heb ik kwekerijen, pluktuinen en andere
groene adressen in een lijstje gezet.
Veel bezoekplezier!
Katja Staring
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Uitleg

TUINEN

xxxxxx

• In het eerste gedeelte staan tuinen die in het
seizoen dagelijks of wekelijks te bezoeken zijn,
sommige gratis, sommige tegen (een kleine)
betaling. Ik noem daarbij nu geen
openingstijden, want wegens
coronamaatregelen hanteert iedere
tuineigenaar weer andere regels. Check de
vermelde website voor de actuele gegevens. De
tuinen zijn door groepen vaak apart te
bezoeken.
• In het tweede gedeelte staan privétuinen die
alleen open zijn op afspraak. Over het
algemeen voor groepen, maar enkele keren per
jaar organiseren ze een open dag waarop
individuele bezoekers welkom zijn.
• Achterin staan nog wat persoonlijke tips voor
als je in deze regio wilt logeren, eten, wandelen,
fietsen, shoppen.
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Dit is de regio waar de tuinen zich
bevinden, ten noorden van Zwolle.
• Kop van Overijssel
• Zuid-West Drenthe
• Rondom het Reestdal, de natuurlijke grens
tussen Drenthe en Overijssel.

Ten noorden en noordwesten van
Zwolle liggen superinteressante
bezoektuinen.
Bron: Google Maps
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BEZOEKTUINEN
De volgende tuinen zijn open op vaste dagen.
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TUINEN MIEN RUYS
Dedemsvaart
www.tuinenmienruys.nl
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De Tuinen Mien Ruys zijn een must voor iedere
tuinliefhebber. Mien was de eerste vrouwelijke
tuinarchitect van Nederland en experimenteerde
volop in de tuinen rond de kwekerij van haar vader.
Ze is een tijdgenoot van Gerrit Rietveld, en dat zie
je aan de ontwerpen met strakke belijningen, altijd
gecombineerd met prachtige vaste planten.
De spoorbielzentuin is zo’n beetje cultureel erfgoed dat
Mien Ruys in de Hollandse doorzontuin introduceerde in
de jaren zeventig. Maar Ruys is méér. Ze is van de
fantastisch bloeiende borders, van de waterpartijen, van
bijzonder materiaalgebruik, van de bomen en heesters, van
de grassen en ook: van mos. Zo heeft ze een bostuin
aangelegd in een ronde vorm omringd door bomen, met
mos en klaver in plaats van gazon. Een magische plek. Ook
bijzonder is de gele tuin, de vijvertuin en de grassentuin.

Mien Ruys leefde van 1904-1999. Ze was de
dochter van een kweker uit Dedemsvaart en
groeide dus op tussen de planten. Ik ben fan
van haar en haar werk. Ze is Nederlands
bekendste en belangrijkste vrouwelijke
tuinarchitect en had (en heeft nog steeds) veel
invloed op haar vakgenoten.

In de Tuinen Mien Ruys – haar levenswerk - vind je een
overzicht van tuinarchitectuur vanaf 1924 tot nu. Met 30
inspirerende tuinen vol experimenten op het gebied van
ontwerp, beplanting en materialen.
Er is een gezellig theehuis in een kas, met een kachel voor
koude dagen en een terras voor warme dagen. Ook kun je
planten scoren en is er een winkelhoek met
tuingereedschap en tweedehands tuinboeken. 11

BLOEM EN OOGST
Wapserveen
www.bloemenoogst.nl
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Eline Houtkamp begon een paar jaar geleden
een duurzaam bloemenbedrijf in Drenthe met
behulp van crowdfunding. “Ik wilde zonder
schuld beginnen en zag deze manier van
financiering als test voor de levensvatbaarheid
van mijn idee. Het lukte!”
“Mijn liefde voor het telen van bloemen ontstond tijdens
mijn biologisch-dynamische opleiding aan De
Warmonderhof. Bloemen zijn kunstwerken. En ze bieden
zoveel mogelijkheden als je ze gaat combineren.
Thuis begon ik klein, met voorzaaien, verspenen en
uitplanten. Daarna heb ik mijn bloemenkwekerij en
pluktuin opgezet, waarbij ik opdrachtwerk voor boeketten
en grafstukken doe en planten verkoop. Ook kunnen
klanten bij mij een abonnement nemen, inclusief bezorging.

De bloemenakker in Wapserveen. Als je
hier op zaterdagochtend komt, kun je
meteen ook vers brood halen bij de
Bakstee, een bakker die ambachtelijk bakt
in een houtgestookte oven.

In mijn tuin staan eenjarige zomerbloemen, maar ook
vaste en inheemse planten. Wat het goed doet bij mij hier
in Wapserveen is duizendblad, monarda, ridderspoor, ruige
zonnehoed, koekoeksbloem, lupine, salie, kamille,
klaproos…
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Ik kweek planten zelf op. Ik teel ze zonder
kunstmatige of chemische middelen voor
ziekten en plagen, dus besteed ik veel zorg aan
de bodem.Voor ik begon, heb ik aan
natuurlijke grondverbetering gedaan door
eerst haver en klaver zaaien. Ik wissel mijn
teeltplan jaarlijks.
Ik ben één van de weinige schone
bloementelers in Nederland en laat graag zien
dat je geen ‘plofbloemen’ nodig hebt; bloemen
die met gewasbeschermingsmiddelen en
kunstbemesting worden gekweekt, in kassen of
helemaal in het buitenland.
Bloemen kweken kan gewoon in het
Nederlandse klimaat, in de volle grond. Ik heb
een seizoen lang prachtige, gezonde
snijbloemen, recht van het veld.”

“ I K B E N É É N VA N D E W E I N I G E
SCHONE BLOEMENTELERS IN
N E D E R L A N D E N L A AT G R A A G Z I E N
DAT J E G E E N P L O F B L O E M E N N O D I G
H E B T.”
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DE KRUIDENHOEVE
Balkbrug
kruidenhoeve.nl
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In het natuurgebied langs de rivier de Reest staat een
rietgedekte boerderij met een interessante tuin: De
Kruidenhoeve.
Hier staan kruidenplanten tussen genees-, keuken-, verf-,
bijen- of vlinderplanten. Loop over het kruidenpad, het
geurlaantje en kijk in de heksentuin met (giftige)
heksenkruiden, maar ook afweerplanten tegen heksen en
duivels.
Ook is er een bijen- en vlindertuin met een bijenstal. Verder:
een boomgaard, voedselbosje, disteltuin, en een bijzonder
kruidenpad dat doorloopt tot aan de poel. Op zonnige en
schaduwrijke plekjes is het heerlijk rustig zitten.
Bijzonder is hier de collectie Bach-planten die worden
gebruikt voor bloesemtherapie. De Engelse arts Edward Bach
ontdekte in de vorige eeuw dat bloesem- en bloementincturen mensen helpen om te gaan met uit balans geraakte
emoties.

De Kruidenhoeve heeft naast een
bezoektuin en een theehuis ook een
B&B in de boerderij.

Verder leuk: je kunt een workshop ‘oerkoken’ volgen, waarbij
je biologische producten uit de tuin op een houtvuur
klaarmaakt.
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BEELDENPARK DE
HAVIXHORST
De Wijk
www.beeldenparkdehavixhorst.nl
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In de tuinen van havezate De Havixhorst in
De Wijk kun je figuratieve, hedendaagse
beelden bewonderen. Er is een vaste collectie
en een jaarlijks wisselende expositie.
De vaste collectie bevat beelden van 20e en 21eeeuwse kunstenaars Jan Bronner, Eric Claus, Piet
Esser, Pieter d’Hont, Charlotte van Pallandt, Eddy
Roos. Het beeldenpark werkt hecht samen met
onder andere Museum Beelden aan Zee. Daardoor
staan er steeds weer andere beelden en ontstaat een
wisselend overzicht van de ontwikkeling van de 20e
eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst.
De tuin is het hele jaar open en ziet er in elk seizoen
weer anders uit.
In het chique landhuis kun je lunchen, of loungen
met koffie en appeltaart in de voorkamer.
Verder hier doen:
• Doorlopen naar het verderop gelegen
ooievaarsstation De Lokkerij.

Kunstwerken staan in de tuin en op
het terrein rondom het landhuis.

• Een stukje van de knooppuntenwandeling lopen
langs een ander landgoed, Dikninge, langs het
riviertje de Reest, de natuurlijke grens tussen
Overijssel en Drenthe. Daar vind je in het vroege
voorjaar stinzenplanten, zoals de zeldzame
holwortel.
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DE GROENE HOF
Ansen
www.degroenehof.nl
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De Groene Hof is een kleine tuin in een afgelegen
hoekje van Zuidwest Drenthe, vlabij het bekende
Dwingelderveld. Er is een kruidentuin,
theeschenkerij en een boerderijwinkel.
In de theeschenkerij kun je vele soorten kruidenthee
proeven en kopen, van brandnetelthee, groene thee en
pepermuntthee, tot aparte soorten zoals rum-druivennoten-thee.
In de tuin vind je 60 kruiden en geneeskrachtige planten
die het hele seizoen bloeien in vele kleuren. Het is een
lust voor het oog én de neus, omdat deze planten bijna
allemaal hun eigen geur hebben. Je mag ze zelfs aanraken
om ze beter te kunnen ruiken.
Door de hoogteverschillen en de bomen zijn er vele
doorkijkjes en kun je mooie foto's maken van kruiden,
insecten, vlinders en als je goed zoekt… de krekel.

Kruiden en planten in mooie vormen,
kleuren en geuren.

TIP je kunt hier ook steps en fietsen huren.
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DE LUIE TUINMAN
Ruinen
www.deluietuinman.nl
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Een tuin waar ik zelf meerdere keren per jaar
even heenfiets om er te genieten van de
bloemenpracht in heel verschillende ‘werelden’ is
De Luie Tuinman, waarvan de eigenaren Jan en
Nicolettte Nauta allerminst lui zijn, als je ziet wat
ze ervan hebben gemaakt.
Het motto hier is: ‘werk met de natuur samen’. Als de
zon schijnt wieden de tuinmannen en als het regent
wordt er geplant. En: “ongehoorzame planten worden
genegeerd en planten die we aardig vinden mogen
blijven.” Per 8 vierkante meter tuin besteden ze
gemiddeld slechts één uur onderhoud per seizoen.
Zeggen ze.
Op 10.000 vierkante meter tussen de weilanden is een
indrukwekkende ontdektuin aangelegd. Je belandt van de
ene sfeer in de andere en kunt genieten van vele
prachtige planten, zowel vaste als eenjarigen.

‘Lui tuinieren’ en veel bloemen, zorgt
voor veel bezoek van insecten in dit
dwaalparadijs.

Er zijn twintig tuinen, waaronder een regenboogtuin, een
boekentuin (heerlijk, met een leeshut), een purperen
border, een moestuin en een ‘blauwe beleving’.
Ook is er een gezellige tuinwinkel met terras en
plantverkoop.
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FANTASIETUIN
DE KRONKEL
De Pol
www.fantasietuindekronkel.nl
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Dat dromen kunnen uitkomen, zie je in De Kronkel.
Al van jongs af aan fantaseerde oprichter Henk
over een tuin. Een tuin waarvan er geen tweede
bestaat, waarin je kunt dwalen, waar veel te zien is,
met ruimte voor vogels en insecten. Inmiddels is
die tuin er.

Tussen Steenwijk en Willemsoord ligt buurtschap De
Pol, pal aan de A32. Daar toverde Henk een weiland
van 10.000 vierkante meter om tot een waanzinnig
bos met paadjes langs spannende doorkijkjes,
bijzondere hoekjes, grote en kleine vijvers en talloze
kunstzinnige creaties. Afgedankte materialen en oude
gebruiksvoorwerpen kregen een nieuwe functie in
originele kunstwerken en praktische toepassingen.
Een ode aan de popart van de jaren 60.
Dwaal door de tuin en ontdek
bijzondere hoekjes en creatief
hergebruik van afgedankte
voorwerpen.

Er staan bijzondere bomen, struiken, vaste planten en
siergrassen. Wat een mooi voorbeeld hoe je een
echt natuurgebied met menselijke touch kunt maken.
Tijdens je struintocht kun je met een kop koffie of
thee op de ‘rotswand’ gaan zitten en genieten van
het uitzicht over een grote vijver.
24

BEELDENTUIN ATELIER
WITHAREN
Witharen
www.atelierwitharen.nl
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Ideeën opdoen voor meer artistieke schwung in
je eigen tuin? Ga naar het dorpje Witharen.
Daar is een beeldentuin waar je tientallen
kunstwerken tussen de bloemen en bosschages
ontdekt.

In Beeldentuin Witharen staan nooit lang dezelfde
beelden, omdat de kunst te koop is. Elk jaar
presenteren nieuwe kunstenaars hun werk in
deze anderhalve hectare grote boerderijtuin waar
je doorheen kunt dwalen van beeld naar beeld. Er
staan er minimaal honderd om te bewonderen.
De tuin ligt rondom het woonhuis en atelier van
meubelmaker Louis van Vilsteren en keramiste
Thea Dijkema, die zelf ook in de tuin exposeert.
Vlakbij Ommen ligt deze beeldentuin,
die een echte fietsersbestemming is.

Er is een terras met knusse zitjes en een
winkeltje waar je keramiek kunt kopen.
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KWEKERIJ
ARBOREALIS
Wilhelminaoord
www.arborealis.nl
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Kwekerij Arborealis staat al meer dan vijftien jaar voor
een groot assortiment duurzaam gekweekte en sterke
tuinplanten. Dus je vindt er bomen, heesters, klimplanten,
kruiden en vaste planten. Onder al deze soorten bevinden
zich veel planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en
vlinders. Verder hebben ze hier flink wat
droogtebestendige soorten én voedselbosplanten.

De kwekerij biedt talloze bijzondere
soorten tuinplanten, allemaal vitaal en
vrij van bestrijdingsmiddelen geteeld.

De kwekers werken samen met, in plaats van tegen de
natuur. “Wij gebruiken geen enkel bestrijdingsmiddel in
onze teelten, ook niet de biologische. We laten ons niet
leiden door keurmerken maar zoeken vanuit een brede
ervaring steeds weer naar de minst belastende
teeltmethode voor mens en natuur.”
Het hele teeltproces - van zaadje of stek tot verkoopbare
plant - vindt plaats op de kwekerij zelf. “Zo houden we grip
op de kwaliteit van onze planten.”

In de plantenwinkel staan de planten per thema voor je
uitgestald en kun je vragen om advies. In de inspiratietuinen
kun je zien hoe je heesters mooi en natuurlijk kunt
combineren.
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LANDGOED
ANNINGAHOF
Zwolle
www.anningahof.nl
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Landgoed Anningahof in Zwolle toont wisselende
Nederlandse hedendaagse beeldhouwkunst van 1960
tot nu, in een ruig park van 5 hectare. Het park heeft
de status van NatuurSchoonWet (NSW)-Landgoed.

Aan de noordelijke rand van Zwolle begon Hib Anninga
zo’n 18 jaar geleden op een flink weiland zijn
beeldenpark Anningahof. Dat is inmiddels een magistrale,
ruige wildebloemenweide waarin je op ontdekkingstocht
gaat langs kloeke en stoere sculpturen en installaties, die
hun ideale positie hebben, aan een waterpartij, in een
vogelbosje, of midden op een vlakte. Een plek om te
dwalen en je te laten verrassen.

Ruig landschapspark met wilde kruiden
en geweldige hedendaagse
kunstobjecten.

Het werd een paar jaar geleden even heikel, want Hib
moest toen een deel van zijn oorspronkelijke
beeldenpark opgeven voor de aanleg van de toekomstige
N340. Sommige kunstenaars hebben speciaal werk
ontworpen voor de geluidswal die nu aan de rand van
het park prijkt.
Er is op het landgoed nu werk van 69 kunstenaars te
zien.Van ‘oude’ meesters als André Volten, Shinkichi Tajiri
en Cornelius Rogge, Hans van Bentem, Sjoerd Buisman,
Tom Claassen, Rob Voerman en Henk Visch.Verder is er
volop ruimte voor jonger talent.
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FRUITHOF
Frederiksoord
fruithof-frederiksoord.nl

31

Collectieboomgaard van de Nederlandse
Pomologische Vereniging. Een levend
museum in de buitenlucht, met ruim 800
historische fruitrassen.
De parkachtige omgeving van de Fruithof bestrijkt
een complex van 8 hectare, waar kleinere
boomgaarden, omringd door bomen en struiken vol
bloemen, bessen en bottels plaats bieden aan zo’n
800 verschillende historische fruitrassen, ons
cultureel én agrarisch erfgoed. Samen vormen die
een belangrijke genenbank.
Al deze waardevolle oude rassen dreigen uit ons
landschap en het schap van de supermarkt te
verdwijnen.
Bijzonder insectenhotel van gestapelde
bakstenen.

Fruithof Frederiksoord is een stichting. Het werk
wordt gedaan door enthousiaste en toegewijde
vrijwilligers. Die hebben vaak een achtergrond als
kweker, hovenier of agrariër, of het zijn mensen met
een hart voor historische vruchtbomen, die hier een
praktijkopleiding krijgen.
32

TIP

Tuin zonder drempels
De Van Swietentuin, in Frederiksoord, ook wel de ‘Tuin
Zonder Drempels’ genoemd, is een ideeëntuin waar je
kunt ontdekken hoe mensen ondanks hun hoge leeftijd
of beperking toch nog actief kunnen zijn in de tuin.
In een aantal voorbeeldtuinen zijn de mogelijkheden
voor diverse doelgroepen zichtbaar gemaakt, waarbij het
accent ligt op stoklopers en rolstoelgebruikers.
vanswietentuin.nl
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TUIN VAN JOKE
KUIPERIJ
Koekange
detuinvan.nl
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Toen Joke in 1981 hier op de boerderij uit 1868
kwam wonen met haar man was er alleen een
boomgaard, wat gras en een paar rozenstruiken..
“In het begin wisten we niets van tuinieren, we lieten een
hovenier wat borders aanleggen. Al gauw kregen we de
smaak te pakken en gingen zelf aan de slag.” In de loop der
jaren kochten ze grond bij en maakten ze een tuin die goed
te onderhouden is en die weelderig en natuurlijk aandoet.

De tuin van Joke zit vol met kleine
verrassingen.

Inmiddels is de tuin zo’n 4000 vierkante meter en al jaren
open voor publiek. Verschillende delen lopen in elkaar over,
variërend in sfeer en opzet.Van schaduwtuin tot bonte
pluktuin. Het gebruik van een- en tweejarigen naast vaste
planten, heesters en bomen draagt bij aan de ongedwongen
sfeer. Hagen, klimvormen en grotere stukken gras zorgen
voor rust.
Sinds het plotse overlijden van haar man in 2010 runt Joke
de tuin alleen. “Zwaardere klussen besteed ik uit, maar het
lukt me om in stand te houden wat we samen bedachten.”
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VLINDERTUIN
Zuidwolde
Open: vrij toegankelijk.
www.vlinderommetje.nl/vlindertuin.html
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De Vlindertuin is aangelegd in 1998 door de
Natuurvereniging Zuidwolde, in samenwerking met
de plaatselijke Volkstuinvereniging, waar een stukje
grond is vrijgemaakt voor dit project.

In de tuin staan allerlei planten die vlinders
aantrekken. Ook de omringende eiken, en soorten
als vuilboom, braam, wilgenroosje, brandnetel en de
schrale grassen, zorgen voor de aanwezigheid van
een aantal extra soorten vlinders in de vlindertuin.
Om vlinders te helpen, is het vooral nodig om
waardplanten de ruimte te geven. Dat zijn planten
waar een bepaalde rupsensoort van leeft. Ook
wilde planten mogen voor dat doel blijven staan,
zoals brandnetel en schapenzuring.

Koolwitje in de vlindertuin.

Vlinders hebben voorkeur voor bepaalde
plantensoorten om nectar uit op te zuigen. Het
gaat daarbij meestal om bloempjes met een lange
kroonbuis waar andere insecten zoals bijen en
hommels met hun veel kortere tong niet bij
kunnen komen.Voorbeelden van deze
bloemsoorten zijn vlinderstruik en stijf ijzerhard.
In de tuin staan overal bordjes bij de planten, die
handig zijn voor het maken van keuzes voor
planten in je eigen tuin.
37
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TUINEN OP AFSPRAAK
De volgende tuinen zijn te bezoeken op afspraak en
soms ook tijdens een speciale open dag.
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PRIONA-TUINEN
Schuinesloot
www.tuinkamer-priona.nl
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DUTCH WAVE
De Priona-tuinen zijn in de jaren 70 ontworpen door kunstenaars
Henk Gerritsen en Anton Scheepers. Hun belangrijkste idee was
dat de natuur het ontwerp mede bepaalt. Heggen en paden zijn de
kaders, daarbinnen vinden vaste en wilde planten een plek. Soms
bedoeld, soms spontaan. Dat was toen vernieuwend en kreeg
international aandacht. Het ontwerp geldt als typisch voor de
stroming ‘Dutch Wave’, waartoe ook de tuinen van de beroemde
Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf behoren.
Het beheer is vanaf het begin ecologisch: zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Mede daardoor staan er nu 5.000
verschillende soorten planten, waarvan sommige zeldzaam en
beschermd. Door die gevarieerde flora is er ook veel leven in de
tuin, veel zoogieren en insecten zoeken er hun heil.
De tuinen worden onderhouden door vrijwilligers, en in stand
gehouden door donateurs en sponsors. Door te eten in het
restaurant De Tuinkamer draag je ook bij aan het behoud. Je krijgt
gerechten gebaseerd op planten en eetbare bloemen uit de tuin
en lokale, ambachtelijke producten.
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TUIN VAN GEKE
ROOK
Sint-Jansklooster
www.tuinvangekerook.nl
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BOERENTUIN VOL VERRASSINGEN

De tuin van Geke Rook in de Kop van Overijssel verandert
door de jaren heen voortdurend van vorm en karakter. Door
rigoureuze beslissingen, gouden grepen en nieuwe inspiratie.
De tuin heeft dan ook vele vaste fans die elk jaar weer
terugkomen. Terecht, want deze tuin is een plaatje. Een
mediterrane pasteltuin, pal aan de ruige polders van Nationaal
Park Weerribben-Wieden.
Nu is er een grote open tuin, waardoor je toch over allerlei
paadjes kunt dwalen en waar echt volop bijzonders te
ontdekken is, het hele seizoen lang. “Leden van tuinclubs die
hier komen hoor je eerst vrolijk kwetterend wandelen en dan
komen ze op een gegeven moment achter het huis. Daar
kijken ze ineens vanaf het terras uit over het lager gelegen
groene land en… valt iedereen stil. Dan hoor je ze even
zuchten en van het uitzicht genieten.”

Bijzonderheden verder: de geweldige muur die door Henk, de
echtgenoot van Geke, zelf is gemetseld en het ooievaarsnest
van de buren, de pluktuin, de moestuin en de
kleurencomposities.
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DE HEERLIJKHEID
Ruinerwold
www.katuintje.nl
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SIERTUIN, MOESTUIN EN
OOIEVAARSNEST
Katuintje is de bijnaam van Karin Cruijs, die altijd en eeuwig
in haar tuin bij De Heerlijkheid bezig is. Een flinke lap grond
van totaal 4000 vierkante meter de helft wordt opengesteld
voor bezoekers.
Daarnaast verkoopt Katuintje zaden uit eigen tuin, originele
zakjes om de zaden in te verpakken en tuinboeken die ze
vroeger gebruikte als tuinontwerpster.
Ook hebben Karin en haar man Jeroen al jaren een nest met
ooievaars waar ze met veel liefde voor zorgen. Lees mijn blog
daarover: dailygreenspiration.nl/ringen-van-ooievaars
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DE VRIENDENHOF
Wanneperveen
www.vriendenhof.nl
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BLOEMENZEE MIDDEN IN EEN
NATIONAL PARK
Ooit was het een weiland in Nationaal Park De Wieden en
Weerribben. Nu wordt het perceel stevig omzoomd door
imposante bomen en heesters en daartussen vind je
bloemenzeeën van vaste planten, bloeiende grassen, dahlia’s
en salvia’s.
Tilly en Ab delen hun paradijs van 5000 vierkante meter met
vogels, vlinders, bijen en egels. Want een diervriendelijke tuin
was hun wens. Ze zorgen jaarrond voor stuifmeel, met
toverhazelaars en duizenden sneeuwklokjes en narcissen heel
vroeg in het voorjaar, tot heesters als winterjasmijn en andere
struiken die in de winter bloeien. “Planten selecteren we
bovendien op een open bloem, zodat de bijen er goed bij
kunnen. Al die insecten trekken op hun beurt ook weer
vogels en andere dieren naar de tuin”, aldus Tilly.
De Vriendenhof is elk jaar vanaf 15 juni tot eind september
geopend voor bezoek.

TIP
Een bezoek aan De Vriendenhof laat zich goed
combineren met de Tuin van Geke Rook in
Sint-Jansklooster, de tuin van Joke Kuiperij in
Koekange en De Heerlijkheid in Ruinerwold.
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HOF AAN DE REUNE
Willemsoord
www.hofaandereune.nl

Mooie boerentuin met
spannende hoekjes,
paadjes en tuinkamers.
Ook een imposante
vijverpartij.
Met plantverkoop.
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INFORMATIE OVER DE STREEK
Logeren, fietsen, wandelen, eten en drinken.
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OPEN TUINDAGEN

Neuzen in andermans tuin, die
normaal privé is, vind ik zelf reuzeleuk
en vooral ook leerzaam. Je kunt de
eigenaar bestoken met vragen om
plantnamen en hoe een slimme
oplossing tot stand is gekomen.Vaak
bieden ze plantjes te koop voor weinig
geld en ga je naar huis met een
bijzondere, levende herinnering.

Open tuindagen algemeen
• Open Tuinen Carrousel Drenthe: wisselende data

• Open Tuinen van Tuinkring Ruinerwold (om het
jaar)
• Open Tuinenweekend van Groei & Bloei (juni)
• Rondje nazomertuinen: op de 2e zondag in
september zijn 4 tuinen op de grens van Drenthe
en Overijssel open voor bezoekers: De tuin van
Geke Rook, De Vriendenhof, De tuin van Joke
Kuiperij en De Heerlijkheid Ruinerwold
Websites van tuineigenaren die samen open
dagen organiseren

• www.tuinstruinen.nl 4 tuinen in de Kop van
Overijssel
• www.tuinenvandedrentsehooglanden.nl van 6
Drentse tuinbezitters
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MIJN PERSOONLIJKE AANRADERS
Logeren in het boerderijhuisje of de yurt van Janet en Jaap van de Molenhoeve in Ruinerwold/Berghuizen
Logeren in Silo 161 in Ruinerwold/Oosteinde

Kamperen bij De Toffe Peer in Ruinerwold
Eten bij Sukade in Meppel
Eten bij Ludiek in Havelte
Stoofperenfeest in Ruinerwold/Oosteinde op de eerste zaterdag van oktober
Boerenmarkt Vilsteren, iedere 3e zaterdag van de maand
De Bloementuin in Meppel, prachtige bloemenzaak in een Jugendstilpand
Noaberhoeve in Echten, biologische streekproducten

Biologische markt in Frederiksoord
Imkerij De Zwerm in Eesveen
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NOG MEER
TUINADRESSEN

• Biologisch-dynamisch landbouwbedrijf Santing Meyling in
Ruinerwold: duurzame landbouwproducten en lokale
specialiteiten
• Kruidenkwekerij Het Blauwe Huis in Ruinerwold
• Kwekerij Weiland in Zuidwolde: asperges
• Zuivelboerderij De Waard in Balkbrug
• De Groene Hove, startende permacultuurtuin in
Zuidwolde
• Flinkert Boerenkaas in Zuidwolde
• Biodynamische tuinderij De Zonnehorst in Punthorst, met
boerderijwinkel, mooi natuurwandelpad en kampeerveld
• Tuin bij bezoekerscentrum Natuurmonumenten
Dwingelderveld
• Pluktuin Miss Tuinboon in Gees
• Bamboekwekerij Meichu in Wilhelminaoord
• Diverse Pluimage: landwinkel, plantverkoop en tuin in
Dieverbrug
• De Vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen
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WANDELEN EN FIETSEN

Wandelen op het Koekangerveld, rode paaltjes- en witte paaltjeswandeling
vanaf de P-plaats halverwege de Ruinerweg bij Echten.

Wandelen op Holtingerveld ten noorden van Havelte (knooppunten) waar je
2 hunebedden kunt bewonderen en een schaapskudde kunt tegenkomen.
Wandelen of fietsen langs de Reest met knooppunten, bijvoorbeeld vanaf
Informatiecentrum ’t Ende in De Stapel.
Wandelen of fietsen rond Uffelte of Vledder met de knooppuntensystemen.
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TIP
Staphorst
• Nog zo’n 800 vrouwen dragen
de typische klederdracht.
• Kozijnen, luiken en deuren van
de boerderijen zijn markant
beschilderd met felgroene en
felblauwe lak.
• In Museum Staphorst kun je de
culturele geschiedenis
bewonderen, onder andere het
Staphorster stipwerk, een
unieke decoratievorm.
• museumstaphorst.nl
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OP DEZE PLEK IS
PLAATS VOOR
REVIEWS, SCHRIJF
JE ER EEN VOOR
ME?
Wat vond je van dit e-book? Mail je reactie of
eventuele aanvullingen naar
info@dailygreenspiration.nl en ik verwerk ze
in de volgende uitgave
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