
 

 

 

 



Van de voorzitter 

Wat zal het komende jaar ons in de tuin voor uitdagingen 
geven? Weer een koud voorjaar en een eindeloze 

stralende zomer met hi8e en droogte of blij; het dit 
jaar gema<gd en nat? Ik sta open voor alle 

weersveranderingen en ga de uitdaging aan in 
mijn tuin er een bloemrijk jaar van te maken. 

Van groen in de omgeving gaat de mens meer 
stralen, en dat gaan we ons steeds meer 
beseffen. Onze vereniging probeert je daarin 
te enthousiasmeren. 

Dit nieuwe jaarprogramma biedt weer vele 
mogelijkheden om gezamenlijk onze passie 
voor groen te delen en verder uit te dragen. 
Bijvoorbeeld met excursies naar mooie 
tuinen, de lezingen en de Open Tuinendag, 

dit jaar in Renkum en Heelsum. We gaan in 
juni met de busreis naar Flevoland en bij de 

workshops is weer veel te leren.  

Bij deelname aan excursies, busreis en workshops 
graag al<jd vooraf inschrijven bij 

aanmeldingen@wageningen.groei.nl . Mocht je je toch 
liever telefonisch opgeven, dan kan dat al<jd bij mij: 

telefoon 06-44422632.  

In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief lees je uitgebreid over de komende ac<viteiten. Ontvang 
je die nog niet, schrijf je dan gra<s in bij info@wageningen.groei.nl en bezoek eens onze website 
www.wageningen.groei.nl voor meer groeninfo. 

Ik zie je graag op onze ac<viteiten en wens iedereen een groen en gezond 2023 toe. 

Greet Steenhuis, namens het bestuur. 
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Jaarprogramma 2023 

Zaterdag 21 januari Jaaropening, presentatie jaarprogramma en Zadenruilbeurs 

Loca<e:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Aanvang:  14.00 uur Aanvang Zadenruilbeurs: 15.30 uur. Entree: gra<s voor leden en niet-leden 

Welkom op onze eerste bijeenkomst van 2023. Je kunt gezellig bijpraten en plannen uitwisselen 
voor het nieuwe tuinseizoen onder het genot van een drankje. Er is een terugblik op seizoen 2022 
en een presenta<e van het jaarprogramma 2023.  

Ook ze8en we enkele mensen even in het zonnetje. 

Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. We kijken naar je uit om kennis te maken en te horen wat 
je van onze afdeling verwacht, of wat je zelf wilt bijdragen. 

Zadenruilbeurs 

Aansluitend op de Jaaropening is er de Zadenruilbeurs. Net als bij de stekken- en plantenruilbeurs 
brengt ieder zaden mee om anderen blij mee te maken. Zoek naar bijzondere bloemen- en 
groentezaden, of kom gewoon even bijpraten. Ook als je nog niets te ruilen hebt, ben je welkom. 
Graag de zaden in gepaste hoeveelheid in zakjes met plantennaam aanleveren. Lege zaadzakjes zijn 
ook te koop, 30 zakjes voor €1,-. 
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Woensdag 15 februari Lezing ‘Oude groenten, nieuwe groenten/10 jaar eetbare siertuin’ 
door Norbert Mergen en Maartje van den Berg i.s.m. Floralia Bennekom en G&B Ede 

Locatie:  De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom  
Aanvang:  20.00 uur Entree: gra<s voor leden, niet-leden €3,00  

Grenzend aan de Wolbezer Heide en Bossen liggen De Tuinen 
van MergenMetz. Drie demonstra<etuinen: een biologische 
moestuin, een Eetbare Siertuin en een Herboristentuin. In de 
moestuin van MergenMetz worden daarom oude en nieuwe 
groentesoorten en -rassen geteeld. 

We hebben 2 inleiders van de tuinen van MergenMetz: 
Maartje van den Berg: 10 Jaar Eetbare Siertuin 
Van elke tuin, groot of klein, is een eetbare siertuin te maken. 
In een uurtje wandelen we door de tuin. 

Norbert Mergen: Oude groenten, nieuwe groenten 
De maatschappij verandert met rasse schreden. Menigeen weet niet meer hoe andijvie er uitziet. 
Sommige groenten zijn defini<ef naar de vergetelheid gebracht, andere maken een kleine ‘come 
back’. En nieuwe groenten winnen terrein. 
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Zaterdag 18 februari Workshop ‘Bijenhotel maken’ door Ingrid Schilstra en Edwin Luijks 

Loca<e:  Theater de Wilde Wereld, Burgtstraat 1, 6701 DA Wageningen  
Aanvang:  10.00 uur  
Kosten:  leden €6,00, niet-leden €10,00 inclusief materialen en een paper met achtergrond- 
  informa<e over het leven van de wilde bijen. Betaling contant ter plaatse.  
Max. aantal deelnemers: 10  
Opgave:  vóór 14 februari via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. workshop bijenhotel 

Wilde bijen hebben het moeilijk. We kunnen ze niet alleen 
helpen met tuinen met veel bloemen, maar ook met 
nestgelegenheid. Een bijenhotel op ooghoogte gee; ook 
heel veel kijkplezier. 
U krijgt een korte presenta<e over de achtergronden van 
bijenhotels. Vervolgens kunt u zelf aan de slag met een 
mooi blok meran<-hardhout en de kolomboor. Inclusief 
een EPDM- afdakje en ophanghaakje, kunt u uw eigen 
bijenhotel maken. Succes gegarandeerd. 
We gaan een bijenhotel maken, wat voldoet aan alle eisen 
die de bijen stellen:  
•Gemaakt van hardhout. Hierin kunnen hele gladde 
boorgaten worden gemaakt, zodat de vleugels van de bijen 
niet beschadigen.  
•Doorsnede van de gangen afgestemd op verschillende 
soorten bijen. Bijen 
prefereren diameters 

van nestblokken die krap boven hun eigen 
lichaamsdiameter liggen.  

• Voldoende lengte van de gangen, zodat 
voldoende cellen aangelegd kunnen worden. 

• Een dakje van duurzaam materiaal om 
regeninslag te voorkomen. 

• Je hoe; geen ‘boorervaring’ te hebben, want er is 
een kolomboor en deskundige begeleiding 
beschikbaar. 

Zaterdag 4 maart Snoeicursus door Eric Meijer 

Loca<e:  Tuin van Willem Laan en Edwin Luijks, Nassauweg 22, 6703 CJ Wageningen 
Aanvang:  10.00 uur Kosten: leden: € 10,00, niet-leden: €13,00  
Opgave:   vóór 1 maart via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. snoeicursus 

Leer nu hoe je moet snoeien: 
Verhelderende snoeicursus waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht wordt gegeven 
in het hoe en waarom snoeien van struiken en bomen. 
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Vrijdag 10 maart en dinsdag 14 maart Workshop ‘Zaaien in de moestuin’ door Ina Bakker 

Loca<e:  Woon- tuinwinkel Loenen, Groeneweg 76, 6871 DE Renkum 
Tijd:  19.30 - 21.00 uur  
Kosten:  leden €12,50 niet-leden €19,50 inclusief koffie/thee met huisgemaakte appeltaart en  
  een moestuin-startpakket. Betaling ter plaatse. 
Aantal deelnemers: min. 4 personen, max. 6 personen 
Opgave:   vóór 1 maart via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. workshop zaaien in de 
moestuin en de datum 11 maart of 15 maart 

Wil je beginnen met een moestuin of heb je er al jaren één en wil je er meer over weten? Volg dan 
een 1½ uur durende workshop moestuinieren. Met deze workshop krijg je meer inzicht in het 
moestuinieren, of je nu beginnend moestuinier bent of je kennis wilt opfrissen. Of je nu een 
moestuin hebt op het balkon, in een vierkantenmeter-tuin, op 20 m² of 100 m², de basis van het 
moestuinieren is hetzelfde. Moestuinieren is rustgevend en het is zo lekker uit eigen tuin te eten, 
dat wil je elk jaar weer! 
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Woensdag 15 maart ALV en lezing ‘Tuinen ontwerpen met combinaVes van reguliere en 
inheemse beplanVng’ door Laurens Lageschaar 

Loca<e:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen 
Aanvang:  ALV 19.30 uur voor leden Aanvang lezing: 20.15 uur ook voor niet-leden 
Entree:  gratis voor leden, niet-leden €3,-  

Algemene Ledenvergadering 
De ALV is belangrijk voor het contact tussen de leden en het bestuur om meer betrokkenheid met 
elkaar te hebben. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden en de financiële situa<e van de 
vereniging wordt belicht. Het bestuur wil graag ac<viteiten organiseren die de leden leuk vinden. 
Dus sugges<es en opmerkingen zijn daarom zeer welkom op deze vergadering. 

Lezing Tuin Lageschaar 
De borders van Tuin Lageschaar waren op de Floriade heel opvallend.  

Respect voor de natuur, meer dan 45 jaar gedegen vakkennis en passie voor planten. Dat is 
Lageschaar. Als nuchter Achterhoeks familiebedrijf zorgen ze voor beplan<ngsadvies op maat, met 
volop ruimte voor eigen crea<viteit.  
Een groene, biodiverse en duurzame buitenruimte! Dat is niet alleen mooi, maar ook goed voor 
mens, dier en zijn omgeving. Hi8estress, wateroverlast en biodiversiteit zijn thema’s die aandacht 
nodig hebben. Zij laten u zien dat een onderhoudsarme tuin ook mooi, kleurrijk én klimaatadap<ef 
kan zijn. De vitaliteit van de vaste planten is een van de belangrijkste aspecten waarop gekweekt 
wordt. Onze planten worden niet opgejaagd, groeien daarom langzamer en vertrekken van onze 
kwekerij met een goed doorwortelde kluit. Duurzaam gekweekte vaste planten zullen op de lange 
termijn al<jd een goedkopere oplossing zijn. 
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Woensdag 29 maart Workshop ‘Bloemschikken in lente/paassfeer’ door Monique ter Brugge  

Loca<e:  Van de Weerdstraat 66, 6709 TT Wageningen, wijk Kortenoord 
Tijd:  13.30 - 16.00 uur  
Kosten:   leden €17,50, niet-leden €25,00 Betaling contant ter plaatse aan de workshopleider  
Opgave:  vóór 22 maart via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. workshop bloemschikken. 
Max. aantal deelnemers: 6  

Heb je zin in een middag crea<ef bezig zijn met mooie materialen 
en wil je je bloemschikvaardigheden uitbreiden, kom dan naar 

onze workshop bloemschikken. Workshopleider Monique ter 
Brugge leert je een aantal basistechnieken en je maakt een 
mooi bloemstuk. Het onderwerp voor het werkstuk wordt 
vooraf bepaald door de workshopleider en de materialen 
en bloemen zijn hiervoor aanwezig. In de uitwerking is er 
echter veel ruimte voor eigen crea<viteit en aanvulling 
met eigen groen, bloemen of andere materialen bv. uit 
eigen tuin, is al<jd mogelijk. Neem deze dus gerust mee! 

Koffie/thee en wat lekkers is inbegrepen 

Vrijdag 21 april Middagexcursie naar de tuin van Ab Weijsenfeld 

Loca<e:  Johannahoeveweg 3, 6861 WH Oosterbeek Achter sta<on Oosterbeek rich<ng Mill  
  Hill, langs het spoor. Vervoer op eigen gelegenheid  
Aanvang:  13.30 uur Entree: gra<s voor leden en niet-leden 
Opgave:  vóór 20 april via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. tuin Ab 

Ab Weijsenfeld en z'n liefde voor tuinieren. 

Soms loop je te wandelen en daalt de rust op je en komt er spontaan een lach op je gezicht. De 
tuin van Ab doet dat. De bodem staat bij hem nummer 1 en dat zie je terug. 

Ab hee; zijn leven lang moestuinen onderhouden. Bijvoorbeeld in de jaren ’80 de moestuin bij het 
vegetarische bejaardenhuis Felixoord in Oosterbeek. De 'grote' keuken aldaar maakte maar wat 
graag gebruik van zijn groenten. Hij rich8e het achterste deel van z'n eigen tuin in als kippenren. 
Met het afval uit de keuken van Felixoord voerde hij z'n kippen. De eieren gingen weer in de 
verkoop. 
Zijn huidige tuin is al lang geen moestuin meer. Sinds 2000 is het een siertuin.  
De tuin kent inmiddels een grote varia<e aan planten. Ab vindt het leuk om 'alles' uit te proberen. 
Het gaat hem niet alleen om de schoonheid van de planten (en bloemen), maar vooral om de 
verbetering van de grond. Dat is de basis van alles. Termijnplanning is daarom belangrijk. In zijn 
ogen hee; men tegenwoordig niet in de gaten hoe kostbaar goede grond is. Vroeger had men 2 ha 
woeste grond nodig voor het voeden van 1 hectare grond.  
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De composthoop is z'n trots. Daartoe verarmt hij de grond in de bermen (van de weg die naar zijn 
tuin en naar Mill Hill leidt) door met de seis selec<ef te maaien en blad weg te harken. Het is goed 
voor z'n composthoop en verhoogt de biodiversiteit van de berm. De compost zorgt ervoor dat de 
grond voch<g(er) blij;. Dat is hard nodig, want er is geen waterbron bij de tuin. Een goede 
composthoop vraagt veel <jd.  
Ab kent van bijna alle planten de La<jnse naam. Hij is verzamelaar van verschillende planten. Zo 
hee; hij diverse soorten gulden roedes. De een bevalt beter dan de andere. Het blij; uitproberen.  
Naast planten is Ab ook bekend met vogels en het insectenleven. Bij iedere plant bedenkt hij: voor 
wie is deze plant guns<g? 
Ab is 7 dagen in de week te vinden in en rondom z'n tuin. Hij maakt graag een praatje met deze en 
gene. En is al<jd bereid z'n kennis te delen en z'n tuin te laten zien aan voorbijgangers die 
belangstelling tonen. 

Tuinkeuringen in Wageningen 

Ook dit jaar zullen er weer tuinkeuringen in Wageningen plaats vinden. De eerste beoordeling zal 
ongeveer half april starten. Daarna zullen er nog 2 rondes volgen in de zomer en in de herfst. De 
tuinkeurders gaan weer de mooiste en kleurigste voortuinen en balkons en buur8uinen van 
Wageningen selecteren. 

De prijsuitreiking is op donderdag 2 november in de Vredehorst. 
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Zaterdag 29 april Stekken- en Plantenruilbeurs 

Loca<e:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Tijd:  9.00 uur: inbreng planten, stekken, zaden, tuinboeken enz. 
Start ruilbeurs: 9.30 uur Einde: 10.30 uur  
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Entree: gra<s 

Je bent welkom met zaden, stekken, bollen en knollen en planten voor binnen en buiten. Ook 
‘groenboeken’/tuinbladen en gebruikt, goed gereedschap kun je mee brengen.  
Om 9.30 uur begint het ‘ruilen’. Ook voor niet-leden is deze beurs gra<s, ook als je zelf geen 
planten kunt inbrengen. De koffie staat klaar! 
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Woensdag 3 mei Middagexcursie naar ‘Villa Sprezzatura’ van Karin den Boer en Geert Meijer 

Loca<e:  Sophiaweg 25, 6523 NE Nijmegen Vervoer op eigen gelegenheid 
Aanvang:  13.30 uur  
Kosten:  Leden € 3,00, niet-leden €6,00 incl. koffie/thee, iets lekkers en een rondleiding 
Opgave:  vóór 2 mei via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Villa Sprezzatura 
  
Vorig jaar juli zijn we de tuin van Karin en Geert in Nijmegen 
wezen bewonderen. Dat beviel goed en dit jaar willen we 
hun voorjaarstuin bekijken. Karin en Geert woonden in 
Wageningen en hun ‘Tuin van het huis van de professor’ 
tegenover het Arboretum was prach<g. Toch 
verhuisden ze naar een nieuwe stek met een mooie 
Italiaanse villa en een veel grotere tuin. Villa 
Sprezzatura is een bezoektuin in Nijmegen. De tuin 
is ruim 3.500 m2 groot en aangelegd in de Arts-en-
Cra;s s<jl. 
Sprezzatura; een Italiaans begrip uit de renaissance 
dat las<g te vertalen is. De schijn van 
moeiteloosheid; Iets heel goed doen, op zo'n manier 
dat het gemakkelijk lijkt. Wie de ware kunst beheerst, 
wekt de indruk dat het geen kunst is. Het streven is zo'n 
tuin te laten zien; lossig, nonchalant en vol bravoure, maar 
met kennis van zaken aangelegd en zeer zeker niet 
ondoordacht. 

Zaterdag 13 mei Moederdagactie 

Loca<e:  in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, 6702 DT Wageningen 
Tijd:  9.30 - 15.30 uur  
Kosten:  gra<s voor kinderen t/m 11 jaar 

Knutselen voor Moederdag voor kinderen die 
hun moeder willen verrassen met een leuk 
‘groen’ cadeautje. 
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Donderdag 8 juni Busreis naar 3 tuinen in Flevoland 

Vertrek:  8.30 uur van de parkeerplaats bij sporthal de Bongerd, Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen 
Aankomst: plm. 18.30 uur 
Kosten:  €55,00 voor leden, niet-leden ca. €60,00 incl. entree, consump<es en lunch 

Opgave:  vóór 1juni via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Busexcursie en door gelijk<jdig het 
bedrag over te maken op rekeningnr. NL98 SNSB 0920 526 454 t.n.v. KMTP Groei&Bloei Wageningen o.v.v. 
uw naam en busreis 2023 

Ook in 2023, en wel op donderdag 8 juni, is er weer een busreis gepland, dit maal naar Flevoland. 

De opzet is iets anders omdat wij deze keer drie tuinen bezoeken die samen een arrangement 
aanbieden. 

De eerste tuin is Het Zwaluwhuis in Ens: na aankomst is er koffie/thee en iets lekkers. We krijgen 
een rondleiding door de zeven jaar oude tuin waarin het hele jaar iets te zien is, zoals bollen, 
grassen, herfstasters en sedum. (opp. 9000 m2).  

De tweede tuin is Pegasushof in Bant, waar wij beginnen met een uitgebreide lunch. Daarna volgt 
de rondleiding door de tuin met daarin taxus- en buxushagen, rechte vijvers, een rozenlaantje, een 
fruitlaan, windsingel en een schaduwtuin met bijzondere planten. (opp. 4000 m2) 

De derde tuin is De Stekkentuin in Espel: daar beginnen we met een rondleiding door de 
verzameltuin van een jaren 50-boerderij, met volop bijzondere vaste planten, w.o. verschillende 
variëteiten van de helleborus, hosta, hortensia en stokrozen. (opp. 3800 m2). In een apart gedeelte 
van de tuin kunnen we op zoek gaan naar stekken en planten van onze gading en aankopen doen. 
Ook worden er kleine tuinornamentjes verkocht. Hier sluiten wij de dag af met een hapje en een 
drankje. 

Wij rekenen weer op een bijzondere tuinervaring en een gezellige dag. 
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Zaterdag 17 juni Vaderdagactie 

Loca<e:  in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, 6702 DT Wageningen 
Tijd:  9.30 - 15.30 uur  
Kosten:   gra<s voor kinderen t/m 11 jaar 

Knutselen voor Vaderdag voor kinderen die hun vader willen verrassen met een leuk ‘groen’ 
cadeautje. 
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Woensdag 19 juli Avondexcursie naar de tuin van Jelle Grintjes 

Loca<e:  Polderdijk 61, 6914 KJ Herwen. Vervoer op eigen gelegenheid 
Tijd:  19.00 uur Kosten: leden €3,00, niet-leden €5,00 incl. koffie/thee en een rondleiding  
Opgave:  vóór 18 juli via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Jelle Grintjes 
  
Daar keken we al lang naar uit: de nieuwe tuin van Jelle Grintjes. Van Tolkamer ver’tuinde’ hij naar 
Herwen, met 8000 planten en al. Zie het ar<kel in nummer 12 van Groei&Bloei. Het was een 
gigan<sche klus. De planten zullen inmiddels gewend zijn en we zijn benieuwd, hoe ze zichzelf 
hebben uitgepakt. 
Jelle staat voor de New Dutch Wave. Hij experimenteert met plant- en kleurcombina<es, met veel 
grassen. Welke planten zullen in de komende <jd opbloeien en van welke moeten we afscheid gaan 
nemen? De resultaten kun je volgen op Instagram (jelle_grintjes), samen met nog zo’n 50.000 
liebebbers 

Zaterdag 22 juli OpenTuinenDag in een tiental tuinen in Renkum en Heelsum 

Tijd:  10.00 - 16.00 uur  
Entree:  gra<s voor leden en niet-leden 
Meer informa<e over de deelnemende tuinen volgt later in de digitale nieuwsbrief en op de 
website. 
14
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Dit jaar ze8en we de tuinen van Renkum/ Heelsum in het zonnetje.  
Meer informa<e over de deelnemende tuinen volgt later in de digitale nieuwsbrief en op de 
website. 
Ben je trots op je tuin, of ken je iemand die ook graag mee wil doen, woon jij of deze persoon in 
Renkum en Heelsum en wil je jouw tuin voor één dag openstellen voor andere enthousiaste 
tuinliebebbers: laat dit dan weten via info@wageningen.groei.nl of kijk op onze site voor meer 
informa<e. 
Je hoe; geen lid te zijn van Groei&Bloei en ook tuiniers met kleine tuinen en moestuiniers worden 
van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Als je hart en tuin maar groen zijn! 

Woensdag 2 augustus Workshop ‘Bloemschikken in zomersfeer’ door Monique ter Brugge  

Loca<e:  Van de Weerdstraat 66, 6709 TT Wageningen, wijk Kortenoord 
Tijd:  13.30 - 16.00 uur Kosten: leden €17,50, niet-leden €25,00  
Max. aantal deelnemers: 6 
Opgave:  vóór 27 juli via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. workshop bloemschikken 
Voor meer informa<e: Monique ter Brugge T.: 06-20118903 

Heb je zin in een middag crea<ef bezig zijn met mooie zomermaterialen en wil je je 
bloemschikvaardigheden uitbreiden, kom dan naar onze workshop bloemschikken. Workshopleider 
Monique ter Brugge leert je een aantal basistechnieken en je maakt een mooi bloemstuk. Het 
onderwerp voor het werkstuk wordt vooraf bepaald door de workshopleider en de materialen en 
bloemen zijn hiervoor aanwezig. In de uitwerking is er echter veel ruimte voor eigen crea<viteit en 
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aanvulling met eigen groen, bloemen of andere materialen bv. uit eigen tuin, is al<jd mogelijk. 
Neem deze dus gerust mee! Koffie/thee en wat lekkers is inbegrepen. 

Zaterdag 19 augustus Excursie Botanische tuinen Universiteit Utrecht 

Loca<e:  Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht Vervoer op eigen gelegenheid, samen rijden in 
overleg na aanmelding.   
Aanvang rondleiding: 11.00 uur 
Kosten:  gra<s voor museumjaarkaarthouders, leden €4,00, niet-leden €7,00  
Opgave:  vóór 18 augustus via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Botanische tuinen 
In het Groei&Bloei-kor<ngsboekje zit een bon voor deze tuin. 

We verzamelen rond 10.30 bij Botanische Tuinen in Utrecht (Budapestlaan 17, Utrecht). Om 11.00 
uur wordt een rondleiding speciaal voor ons georganiseerd.  
De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht liggen in het hart van het Utrecht Science Park. De 
Tuinen zijn met een oppervlakte van negen hectare de grootste universitaire tuin van Nederland en 
zijn aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed). Hier vind je de prach<ge Rotstuin, de Evolu<etuin, de 
(sub)tropische collec<es in de Tropische kassen en Vlinderkas, de Ontdektuin, een Bijenhotel en de 
Vogelhut. 
Na de rondleiding kunnen we lunchen ter plekke en mogelijk kan er ook een gezamenlijk bezoek 
gebracht worden aan de Vlinderhof in het Maxima Park (eveneens in Utrecht). Deze tuin is 
ontworpen door Piet Oudolf.  
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Woensdag 20 september Lezing ‘Insecten in de tuin’ door Maurice Jansen   

Locatie:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Aanvang:  20.00 uur  
Entree: gra<s voor leden, niet-leden €3,00  
De aantallen insecten die overal kunnen worden waargenomen zijn tegenwoordig een stuk kleiner dan 
pakweg 30 jaar geleden. Die aantalsvermindering is al lang geleden begonnen en voordat mensen het in de 
gaten hadden: sluipenderwijs dus. Tijdens de lezing zal kort worden ingegaan op de vele oorzaken die aan 
deze situa<e hebben bijgedragen. Tenslo8e rest de vraag wat we eraan kunnen doen. Aan het grote verhaal 
over de verdwijning van insecten kunnen weinigen wat veranderen maar hoe kan iemand ondanks het 
beperkte tuinoppervlak de voorwaarden creëren om het leven van insecten wat plezieriger te maken zodat 
er straks weer meer zijn. Er zal worden ingegaan op vertegenwoordigers van verschillende groepen van 
insecten en er zal worden verteld over hun leefwijze: hoe en waarvan ze leven. Aandacht ook voor de 
bijzondere levenscyclus die ze doormaken en wat heb je aan mooie bloemen in de tuin als er geen voer is 
voor de rupsen en larven. Grond en bodem herbergen naast insecten ook allerlei dieren met meer dan zes 
poten zoals spinnen en duizend- en miljoenpoten. Ooit gehoord over wortelduizendpoten en 
weinigpo<gen? Ook daar zullen opnamen van getoond worden want ook zij gaan in aantal achteruit. 

Er staat een compound microscoop en een stereomicroscoop klaar en er 
zijn wat insecten tentoongesteld die bekeken kunnen worden bij 
binnenkomst, <jdens de pauze en naderhand.    
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Zaterdag 7 oktober Stekken- en Plantenruilbeurs 

Loca<e:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Tijd:  9.00 uur: inbreng planten, stekken, zaden, tuinboeken enz. 
Start ruilbeurs: 9.30 uur Einde: 10.30 uur  
Entree:    gra<s Ook niet-leden zijn van harte welkom 

Je bent welkom met zaden, stekken, bollen en knollen en planten voor binnen en buiten. Ook 
‘groenboeken’/tuinbladen en gebruikt, goed gereedschap kun je mee brengen.  
Om 9.30 uur begint het ‘ruilen’. Ook voor niet-leden is deze beurs gra<s, ook als je zelf geen 
planten kunt inbrengen.  
De koffie staat klaar!  

Woensdag 11 oktober Workshop ‘Bloemschikken in herfstsfeer’ door Monique ter Brugge  

Loca<e:  Van de Weerdstraat 66, 6709 TT Wageningen, wijk Kortenoord  
Tijd:  13.30 - 16.00 uur  
Kosten: leden €17,50, voor niet-leden €25,00  
Max. aantal deelnemers: 6 
Opgave:  vóór 4 oktober via aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. workshop 
bloemschikken. Voor meer informa<e: Monique ter Brugge T.: 06-20118903 

Heb je zin in een middag crea<ef bezig zijn met mooie materialen en wil je je 
bloemschikvaardigheden uitbreiden, kom dan naar onze workshop bloemschikken. Workshopleider 
Monique ter Brugge leert je een aantal basistechnieken en je maakt een mooi bloemstuk. Het 
onderwerp voor het werkstuk wordt vooraf bepaald door de workshopleider en de materialen en 
bloemen zijn hiervoor aanwezig. In de uitwerking is er echter veel ruimte voor eigen crea<viteit en 
aanvulling met eigen groen, bloemen of andere materialen bv. uit eigen tuin, is al<jd mogelijk. 
Neem deze dus gerust mee! Koffie/thee en wat lekkers is inbegrepen. 
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Woensdag 25 oktober Lezing ‘Diervriendelijk tuinieren; mag het ook een beetje netjes?’ 
door Gerard van Buiten i.s.m. Floralia Bennekom en G&B Ede 

Loca<e:  De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom  
Aanvang:  20.00 uur  
Entree:  gratis voor leden, niet-leden €3,00  

Gerard van Buiten komt ons vertellen over diervriendelijke tuinen. 

Vaak hee; diervriendelijk tuinieren het imago van  rommelige, 
overwoekerde tuinen met grote stapels takken en alleen maar wilde planten. 
In deze lezing krijg je <ps om je tuin zo in te richten dat ook allerlei dieren het er naar hun zin 
hebben, maar waar je zelf ook volop van kunt genieten. En dat kan best een keurig verzorgde tuin 
zijn.  

Donderdag 2 november Prijsuitreiking Tuinkeuringen en lezing ‘Vaste planten, een feest in je 
tuin’ door Har Stemkens  

Locatie:  Vredehorst, Tarthorst 1, 6708 HG Wageningen  
Aanvang  
Lezing20.00 uur  
Prijsuitreiking Tuinkeuringen 2023: Na de pauze rond 21.15 uur  
Entree:  gra<s voor leden, niet-leden €3,00  

Onze tuinkeuringscommissie organiseert deze avond. 

Lezing: Har was veer<g jaar bloemenveredelaar bij Syngenta in Enkhuzen. 
Hij zal enkele achtergronden van vaste planten uitleggen, en ook enkele 
grondbeginselen van veredeling van deze bijzondere groep bloemen, waarbij vooral de varia<e die 
in de natuur vaak al aanwezig is en waar hij graag gebruik van maakt, in het oog springt. 

Na de pauze volgt de prijsuitreiking van de tuinkeuringen, die in de loop van het jaar hebben plaats 
gevonden in de Wageningse wijken.  
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Zaterdag 11 november Workshop ‘Onderhoud tuingereedschap’ door fam. Ostemeijer 

Loca<e:  Osma Bos-, tuin- en parkmachines, Utrechtseweg 117, 6871 DR Renkum 
Tijd:  10.00 - 12.00 uur Kosten: leden €7,50, niet leden €10,00  

Na een aantal uren in de tuin gewerkt te hebben hark je de laatste snoeiresten op, of schoffel je 
het laatste stukje van de border. Je tuin ligt er weer prach<g bij, en een goede kop koffie of lekker 
koel drankje heb je wel verdiend. Iets waar je hoofd dan niet naar staat is het schoonmaken, 
opbergen en onderhouden van het gebruikte tuingereedschap. 

Een tuinder onderhoudt zijn gereedschap zorgvuldig door het schoon te maken na elk gebruik, het 
op een droge plek op te bergen en het regelma<g te smeren. Dit helpt om roest en vastlopen te 
voorkomen en de levensduur van het gereedschap te verlengen. 

Je zult merken dat je veel meer plezier van jouw gereedschap kunt hebben als je weet hoe je het 
scherp en schoon houdt. 

Tijdens deze avond wordt verteld over de belangrijkste eigenschappen van tuingereedschap: 
gesmeed en gehard materiaal, slimme zaadjes takken-, stok en heggenscharen, enzovoort. 
Goed onderhoud is belangrijk voor het gereedschap en voor u zelf. Met goed onderhouden 
gereedschap werkt u prettiger en veiliger en het is beter voor de planten, omdat er gladdere 
wonden worden gemaakt.  

Neem a.u.b. zelf ook gereedschap mee om ter plekke onder deskundige leiding zelf aan de slag 
te gaan.  
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Dinsdag 14 november Lezing ‘Bamboe en reuzenwaterlelies’ door Robert van Til 

Locatie:  Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Aanvang:  20.00 uur Entree: gra<s voor leden, niet-leden €3,00  

Al van kleins af aan ben ik al<jd al druk bezig geweest in de tuin en 
fascineren planten mij. Twaalf jaar geleden heb ik de groep van de 
bamboes ontdekt en verbaas mij over de mogelijkheden die deze plant 
te bieden hee;. 
Veel mensen zijn geschrokken van het woekerende karakter van 
sommige bamboe. Nu wil ik mensen opnieuw kennis laten maken met 
bamboe en laten zien dat er veel meer soorten en mogelijkheden zijn.  
Verder zal ik het hebben over de lotus en de waterlelies. 

Nadere informa<e volgt in de nieuwsbrief.  
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Het bestuur wenst jullie een heel fijn tuinjaar. 
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Algemene informatie   
 

Bestuur Groei&Bloei, afdeling Wageningen en omstreken: 
Greet Steenhuis 
Marc Roosjen 
Leontine Colon 
Jopie de Boer 
Pien van Dael  
Edwin Luijks  
 

voorzitter   
secretaris  vacant 
penningmeester  
algemeen lid 
algemeen lid 
algemeen lid 
 

 

Het bestuur is bereikbaar via: info@wageningen.groei.nl en T: 06-44422632 (voorzitter). 
 

Ledenadministratie, bezorging jaarprogramma en ondersteuning ICT: 
Willem Laan        
 

Beheer nieuwsbrief en website: 
Leontine Colon beheer nieuwsbrief, Pieter van de Sanden beheer website 
 

Tuinkeuringcommissie: 
Margit Moorrees, An’Miek Laméris, Gaby Schmelzer 
 

Open tuinendagcommissie: 
Ineke Davidse, Joke van Hasselt, Roel Schuring  
 

Kindergroenacties en bloemschikworkshops: 
Rita van Steenbergen, Monique ter Brugge 
 

Busreiscommissie: 
Herma Schouten, Annemieke Juffermans, Lenie Hoogendijk 
 

Lidmaatschap en informatie: 
Bent u geïnteresseerd in tuinen en tuinieren en wilt u lid worden van onze afdeling, dan kunt u zich 
opgeven via onze website: www.wageningen.groei.nl 
Hier vindt u ook meer informatie over onze afdeling en de actuele agenda. 
Bij het lidmaatschap is een abonnement op het tuinmaandblad Groei&Bloei inbegrepen. Leden 
hebben gratis toegang tot de lezingen, en krijgen korting op diverse excursies en workshops. 
Daarnaast ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief als u bij uw aanmelding als lid uw 
mailadres opgeeft. Als u zich via onze afdeling aanmeldt, heeft u een voordeel ten opzicht van het 
aanmelden via de landelijke website: via de afdeling krijgt u EN een welkomstgeschenk EN 
korting. Voor meer informatie: Greet Steenhuis: T: 06-44422632.  (U kunt zich ook opgeven als lid 
tijdens de diverse activiteiten van onze afdeling.) 
 

Ook als u geen lid bent, kunt u zich gratis abonneren op onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
via info@wageningen.groei.nl o.v.v. aanmelden nieuwsbrief. 
 

Korting op vertoon van uw G&B-pas 
Bij Woon- en Tuinwinkel Loenen in Renkum, krijgt u op vertoon van uw G&B-pasje 10% korting bij 
een minimale besteding van €10,- per keer op tuinartikelen. Dit geldt niet voor aanbiedingen. 
 

Welkoop Wageningen sponsort onze afdeling 
Als u in de Welkoopwinkel bij uw aankopen uw AgruniekRijnvallei-pasje toont, ontvangt onze 
afdeling aan het einde van het jaar 3% over alle door G&B-leden gedane aankopen. Onze afdeling 
is blij met deze bijdrage! 
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