
 

 

 

 



Van de voorzitter          
Vol goede moed hee* het bestuur het nieuwe programma 
voor 2022 voor je samengesteld. We zi<en vol goede 
ideeën voor leuke ac@viteiten. Dat is te zien, want er staan 
meer dan 25 items op de agenda! Gewoon inplannen dus, 
want als je niets organiseert, heb je ook niets.  

Vorig jaar hebben we gelukkig toch nog veel ac@viteiten 
door kunnen laten gaan. Wat zou het fijn zijn, als het dit 
jaar ook allemaal zo gaat lukken zonder extra 
coronamaatregelen. Houd daarom steeds onze website 
www.wageningen.groei.nl  in de gaten als je belangstelling 
hebt om aan één van onze ac@viteiten mee te doen.  
We vragen je ook om je al@jd aan te melden voor een 
ac@viteit per mail naar 
aanmeldingen@wageningen.groei.nl , zodat we je direct 
persoonlijk kunnen informeren over het eventueel 
vervallen van de ac@viteit. Mocht je je toch liever 
telefonisch opgeven, dan kan dat al@jd bij mij: telefoon 
06-44422632. 

In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief lees je ook al@jd 
uitgebreid over de komende ac@viteiten. Ontvang je die 
nog niet, schrijf je dan gra@s in bij 
info@wageningen.groei.nl  

Het zou mooi zijn als we veel aanmeldingen van jullie binnenkrijgen. Samen onze passie voor 
tuinen en tuinieren delen. Leuke tuinexcursies, workshops en lezingen inspireren je om nog meer 
van je tuin te maken. Groener, duurzamer, bloemrijker, een plek om even te ontspannen in deze 
veranderde coronawereld.  
Ga mee een dagje uit met de bus: dit jaar hebben we 3 bus-excursies: Naar Gardenista in mei, naar 
de Floriade in juni en naar bijzondere Sallandse 
tuinen in september. Gewoon instappen en genieten! 

2022 is ook het 150-jarig jubileumjaar van onze 
landelijke vereniging KMTP/Groei&Bloei met 27.000 
leden en 125 afdelingen in het land. Er komt iedere 
maand iets leuks op het programma. Daar hoor je 
later meer over en lees je in het @jdschri*. 

Dat gaat dus een mooi tuinjaar worden! 
Ik heet je graag welkom op onze ac@viteiten. 

Greet Steenhuis 
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Jaarprogramma 2022       

Zaterdag 5 februari  Jaaropening en presentatie jaarprogramma 

Loca@e:     Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen         
Tijd:           15:00 tot 17:00 uur       
Entree:      gra@s, alleen voor leden 
Opgave:    via  aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v. jaaropening 

Wij ontvangen je graag @jdens deze ledenbijeenkomst om je een goed tuinjaar toe te wensen. 
Lekker  gezellig bijpraten en plannen uitwisselen voor het tuinseizoen 2022 onder het genot van 
een drankje. Er is een terugblik op seizoen 2021 en een presenta@e van het jaarprogramma 2022. 
We staan s@l bij het 150 jarig bestaan van Groei&Bloei en we toosten op Jan en Margje Beuving 
vanwege de onderscheidingen die ze hebben ontvangen in april 2021.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We kijken er naar uit om kennis te maken en te horen wat je 
van onze afdeling verwacht, of wat je zelf wilt bijdragen. NB Corona check verplicht. 
 

Woensdag 16 februari lezing ‘Onze op Engeland geïnspireerde Pluktuin’ door Marieke Nolsen 
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   Koffie en thee voor eigen rekening 
  
Sinds 2016 hebben wij onze tuin vergroot met een decora@eve pluktuin geïnspireerd op Engeland. 
Een pluktuin voor onszelf met heel veel dahlia’s en eenjarigen in de kleuren rood/zalm/oranje/roze. 
Elk jaar gaan wij naar Engeland om tuinen te bezoeken en daar zie je heel veel dat dahlia’s en 
eenjarigen ondersteund worden door natuurlijke construc@es.  
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Dit heb ik op mijn eigen wijze ook in onze pluktuin toegepast. 
Tijdens deze avond vertel ik hoe ik deze construc@es maak, welke 
dahlia’s en eenjarigen ik gebruik, hoe ik met de beplan@ng speel 
etc. etc.  Mijn verhaal begeleid ik met hele mooie beelden. Dus heb 
je een pluktuin, of wil je misschien een soort van pluktuintje 
aanleggen, of vind je het gewoon heerlijk om een hele avond in een 
soort van FLOWERHEAVEN te bivakkeren dan vind ik het enorm 
leuk om je op deze avond te ontmoeten in de hoop je te inspireren.  
Zeg graag, tot dan. 

 

        

Zaterdag 19 februari  2 Workshops ‘Bijenhotel maken’ door Ingrid Schilstra en Edwin Luijks 

Loca@e:    Theater de Wilde Wereld, Burgtstraat 1, 6701 DA Wageningen   
Tijd:          Groep 1: 10.00 - 12.00 uur, groep 2:  13.00 - 15.00 uur     
Kosten:    leden €6,00,  niet-leden €10,00  incl. de materialen en een paper met  
                  achtergrondinforma@e over het leven van de wilde bijen. Betaling contant ter plaatse. 
Max. aantal deelnemers per workshop : 10          
Opgave:  vóór 14 februari via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. workshop bijenhotel en  
                  daarbij het gekozen @jds@p 10.00 uur of 13.00 uur  
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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. 
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.  
Nog een paar interessante weetjes: 

• 75% van de bijen nestelt in de grond (zonbeschenen plekken) 

• 25% van de bijen nestelt in bijenhotels 

• Pootverzamelaars nestelen in de grond 

• Hommels nestelen in oude muizenholen 

• Buikverzamelaars nestelen in bijenhotels 

• Bekendste bij in bijenhotel: rosse metselbij                                                           

 
Zaterdag 5 maart Snoeicursus door Eric Meijer 
Loca@e:    Tuin van Willem Laan en Edwin Luijks, 
Nassauweg 22, 6703 CJ Wageningen 
Aanvang: 10.00 uur     
Kosten:     voor leden: €10,00, niet-leden:          
€13,00 
Opgave:   vóór 1 maart bij Eric Meijer 
info@meijertuinontwerp.nl o.v.v. snoeicursus, 
betaling contant ter plaatse. 

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 11 en dinsdag 15 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! 

Woensdag 16 maart  Algemene Ledenvergadering en Zadenruilbeurs 
Loca@e:     Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Aanvang:  ALV 19.30 uur voor leden, aanvang ruilbeurs: 20.15 uur ook voor niet-leden 
Entree:     gratis voor leden en niet-leden 

Algemene Leden Vergadering 
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. 

Zadenruilbeurs:  
Ieder jaar trekt de zadenruilbeurs meer 
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enthousiaste (moes)tuinlieuebbers. 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. Zadenzakjes zijn ook te koop, 30 
zakjes voor €1,- .                         

Woensdag 30 maart Middagexcursie ‘Bloeiende prunuscollectie’ van Jan van den Brandhof 

Loca@e:     Dorpstraat 2, 6672 LC Hemmen   Vervoer: op eigen gelegenheid  
Aanvang:  13.30 uur  Verzamelen vóór de kerk 
Kosten:     gra@s voor leden,  niet-leden €3,00  
 Opgave:  vóór 25 maart via aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v.  excursie Hemmen 
                   Daarbij ook vermelden: ik heb al vervoer/ er kunnen …. personen meerijden/ ik wil graag          
                  meerijden. 

De kasteeltuin in Hemmen is voor velen een bekende bloementuin. Maar even verderop in de 
tuin van Jan van den Brandhof staan meer dan 70 soorten van het geslacht Prunus, waarvan er 
velen eind maart in bloei staan. Dat wordt genieten dus van deze 2000 m2 voorjaarstuin. 
Daarna wandelen we nog naar de kasteeltuin van Hemmen voor een kopje koffie/thee. 
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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.  
De tuinkeurders gaan weer de mooiste en kleurigste voortuinen en balkons van Wageningen 
selecteren. Sinds vorig jaar keuren we ook de buur<uinen van Wageningen 

           

Woensdag 6 april  Workshop ‘Bloemschikken in paassfeer’ door Monique ter Brugge  
Loca@e:    Van de Weerdstraat 66, 6709 TT Wageningen, wijk Kortenoord 
Tijd:          13.30- 16.00 uur     
Kosten:    voor leden €17,50, voor niet-leden €25,00   
Betaling:  contant ter plaatse aan de workshopleider      
Max. aantal deelnemers: 6  
Opgave:   vóór 30 maart 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 
lentematerialen 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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Zaterdag 9 april Stekken- en Plantenruilbeurs 
Loca@e:    Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94, 6703 DS Wageningen  
Tijd:       09.00 uur: inbreng planten, stekken, zaden, tuinboeken enz. 
       Start ruilbeurs: 09.30 uur      Einde: 10.30 uur    

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! 
 

       

Dinsdag  12 april Lezing ‘Eenjarige bloemen en planten’ door Wim Grimme   

Locatie:    Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen          
Aanvang:  20:00 uur     
Entree:     gra@s voor leden, niet-leden €3,00        

Het verzorgen van eenjarigen is over het algemeen 
bekend. Het aanbod hiervan wordt doorgaans 
gekocht in het tuincentrum om de hoek. Er is echter 
veel meer te bieden dan het assortiment van een 
doorsnee tuincentrum. Het zelf zaaien en opkweken 
van eenjarige planten is dan ook meer dan de moeite 
waard.  
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Als oud tuinbouwdocent heeft Wim Grimme zijn hart 
verpandt aan planten, bloemen en moeder aarde en is 
het voor hem altijd weer een boeiende gelegenheid 
om mensen te vertellen over alles wat groeit en bloeit. 
Zeker nu de biodiversiteit in gevaar is en moeder aarde 
op een hele slechte manier wordt bewerkt is het altijd 
fijn om mensen te vertellen hoe het beter kan. 

                                                                             
Woensdag 4 mei Middagexcursie naar de tuin ‘In de Boomgaard’ van Marieke Nolsen 

Loca@e:        Treekerweg 11, 3832 RS Leusden    
Aanvang:     13.30 uur  
Kosten:        leden €3,00 ,  niet-leden €6,00  incl. koffie/thee, iets lekkers en een rondleiding 
          Vervoer:  op eigen gelegenheid 
Opgave:       vóór 27 april via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. excursie de Boomgaard 
                      Daarbij ook vermelden: ik heb al vervoer/ er kunnen …. personen meerijden/ ik wil  
                       graag meerijden. 
In 2002 zijn Marieke en haar man vanuit Twente in Leusden komen wonen en hebben de 
enigszins verwaarloosde tuin, met heel veel plezier opgeknapt. Bij het eigen ontwerp hebben 
zij gekozen voor een strakke indeling, beukenhagen en buxussen bepalen de structuur en 
verdelen de tuin in 4 verschillende tuinkamers. De tuin van ongeveer 1500 m2 is qua sfeer 
aangepast aan de karakteristieke woning, die behoort bij het Landgoed ‘den Treek-
Henschoten’.  
De tuin beschikt over meerdere borders die rijkelijk gevuld zijn met weelderige, transparante 
beplanting met een hele natuurlijke uitstraling. In het voorjaar is de tuin overdadig gevuld met 
heel veel voorjaarsbollen die samen met het frisse groen voor een geweldig voorjaarsfeestje 
zorgen. Ben je nieuwsgierig naar de tuin van Marieke, kijk dan op www.mariekenolsen.nl, ze is 
ook te volgen op Instagram.     
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Zaterdag 7 mei Moederdagactie 
Loca@e:    in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, 6702 DT Wageningen 
Tijd:       09:30 tot 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. 

 

Woensdag 25 mei Busexcursie naar buitenevent Gardenista i.s.m. Floralia Bennekom en G&B 
Ede 
Loca@e:      Havezate Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem bij Zwolle 
Vertrek:     09.00 uur van bussta@on Wageningen  en 09.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk,  
                    Krulweg Bennekom. 
Terugreis:  aankomst Bennekom ca. 17.00 uur, aankomst Wageningen ca. 17.15 uur 
Kosten:      €25,00 p.p. incl. entree, arrangement koffie/thee/gebak, per lidmaatschap mag  
                    1 introducé mee. 
Opgave:    vóór 20 mei via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. Gardenista 2022 
                   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 Gardenista 2022 

Gardenista is hét groenfes@val in Nederland. Het 5-daagse fes@val biedt tuinontwerpers, 
bloemarrangeurs, hoveniers, kwekers, moestuiniers maar ook studenten, hobbyisten, kunstenaars 
en cateraars een podium waar ‘Leven in het Groen’ centraal staat. Ben je ín voor een dagje waar al 
jouw ‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? Kom dan naar Gardenista! 
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Klinkende namen als Modeste Herwig, Hans Kramer van kwekerij de Hessenhof, Harry Pierik en de 
Tuinen Mien Ruys delen hun inspira@e en kunde. Bekende en jonge talentvolle bloemarrangeurs 
verzorgen demonstra@es en moestuiniers laten je proeven van eetbare bloemen.  
Voor meer informa@e:  www.gardenista.nl  

    
         
11 t/m 19 juni Nationale Tuinweek  

Dit jaar is het hoofdthema van de 
tuinweek: De stads- en balkontuin 
Een spe<erende week vol groene 
ac@viteiten, meer informa@e: 
www.groei.nl/tuinweek. 
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Zaterdag 18 juni OpenTuinenDag in een tiental tuinen in Wageningen 
Tijd:    10.00 tot 16.00 uur         
Entree: gra@s voor leden en niet-leden  

Dit jaar ze<en we de tuinen van Wageningen 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 
Wageningen en wil je jouw tuin voor één dag openstellen voor andere enthousiaste tuinlieuebbers 
laat dit dan weten aan Jopie de Boer via jopie.deboer@hotmail.com Je kunt haar mailen 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! 

Zaterdag 18 juni Vaderdagactie 

Loca@e:   in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, 6702 DT Wageningen 
Tijd:      09.30 tot 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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Dinsdag 21 juni Busreis naar de Floriade in Almere i.s.m. Floralia Bennekom en G&B Ede 

Vertrek: 09.00 uur van bussta@on Wageningen en 09.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de  
                        kerk, Krulweg Bennekom. 
Terugreis:     aankomst Bennekom plm. 18.00 uur, aankomst Wageningen plm. 18.15 uur 
Kosten:          Ca. € 45,- p.p., incl. entree,  per lidmaatschap mag 1 introducé mee. 
Opgave:        vóór 14 juni via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. Floriade 2022 
                       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 Floriade 2022 

Kom naar Floriade Expo 2022 en ontdek groene oplossingen van innovators uit binnen- en 
buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. 

Het Floriade-park is een feest van groen en duurzame technologie. In dit levend laboratorium 
worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en gezondheid onderzocht en 
toegepast, maar dat is nog niet alles. Er valt van alles te zien, te ruiken en te proeven op de Expo! 

Ook Groei&Bloei zal op de Floriade aanwezig zijn op een perceel met Tiny houses en bijpassende 
duurzame tuinen. Ook de stand van de Floriade zal een aangepast Tiny house zijn met ruime 
mogelijkheden om gasten te ontvangen Voor meer informa@e:    www.floriade.com 

Onderstaande link is een video die de komende Floriade in vogelvlucht laat zien: 

h<ps://floriade.us15.list-manage.com/track/click?
u=8e3ea8a5eee8ef456b9109c0f&id=cb61e765ab&e=1{30acfa5  

 

13

mailto:aanmeldingen@wageningen.groei.nl
http://www.floriade.com
https://floriade.us15.list-manage.com/track/click?u=8e3ea8a5eee8ef456b9109c0f&id=cb61e765ab&e=1fb30acfa5
https://floriade.us15.list-manage.com/track/click?u=8e3ea8a5eee8ef456b9109c0f&id=cb61e765ab&e=1fb30acfa5


Woensdag 20 juli  Avondexcursie naar ‘Villa Sprezzatura’ van Karin den Boer 

Loca@e:   Sophiaweg 25, 6523 NE Nijmegen            
Tijd:         19.30 uur         
Kosten:   leden €3,00 ,  niet-leden €5,00    incl. koffie/thee en een rondleiding  
                 Vervoer op eigen gelegenheid           
Opgave:  vóór 15 juli via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. excursie tuin Karin den Boer 
                 Daarbij ook vermelden: ik heb al vervoer/ er kunnen …. personen meerijden/ ik wil graag         
                 meerijden. 

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. 
We gaan ons deze avond laten verrassen door hun nieuwe aanwinst. 
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Zaterdag 27 augustus middagexcursie naar de moestuin ‘de Buurth-Akker’ van Stichting 
Buurth  en de pluktuin van Hospice Wageningen - Renkum 

Loca@e:    Utrechtseweg 36-46, 6866 CL Heelsum op moestuincomplex ‘de Vierslag’ 
Aanvang:  13.30 uur      
Kosten:     gra@s voor leden,  niet-leden €3,00         
Rondleiders: Willemieke Versluis/ Weruschca  Kirkengaard en Jopie de Boer  
Opgave:   vóór 22 augustus via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. excursie moes/pluktuin 
 
De Buurth-Akker is onderdeel van 
s@ch@ng Buurth. Onze  fruit-, moes- 
en bloementuin is opgezet voor en 
met vrijwilligers, cliënten en 
buurtgenoten. Bij het ontwerp van de 
tuin is rekening gehouden met de 
mogelijkheden en beperkingen van 
onze doelgroep. Zo hebben we 
rolstoeltoegankelijke paden en 
verhoogde groeibedden aangelegd, 
en kweken we een grote diversiteit 
aan gewassen, voor elk wat wils. Het 
buiten zijn, bezig zijn met gezond 
voedsel en genieten van de 
schoonheid van de natuur in 
verbinding met elkaar is voor ieder mens heilzaam. Van harte welkom op de Buurth-Akker! 

Sinds 2018 hee* Jopie de Boer een pluktuin op het prach@g gelegen moestuincomplex ‘de 
Vierslag’. Wat in eerste instan@e begon als een ‘leuk tuintje erbij’ met wat bloemen om te plukken 
voor het hospice, is inmiddels een echte passie geworden. Dit zorgt er voor dat van dit stukje grond 
van plm. 100 m2, vanaf mei tot de eerste nachtvorst, de gasten in het hospice elke week weer 
worden verrast met prach@ge boeke<en, gemaakt door de bloemenvrijwilligers. Inmiddels hee* de 

tuinvrouw al heel wat kennis 
opgedaan als het gaat om 
dahlia’s verzorgen en 
eenjarigen opkweken en in de 
zomer is het dan ook een 
geweldig feest van kleur en 
vlindergefladder. Vele 
wandelaars staan even s@l of 
maken een praatje en de 
bewoners van zorgcentrum 
Beekdal genieten er @jdens hun 
(dagelijkse) wandeling echt van. 
Jopie nodigt iedereen dan ook 
van harte uit om mee te komen 
genieten!                        
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Donderdag 1 september Busreis naar Salland 
Vertrek:       09.00 uur van Bussta@on Wageningen    
Terugreis:   aankomst Wageningen: plm. 17.30 uur  
Kosten:       ca. €50,00  voor leden, niet-leden ca. €55,00   incl. entree, consump@es en lunch  
Opgave:      vóór 26 augustus via aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. excursie busreis 2022 
                     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 2022 

We bezoeken als eerste ‘De Tuin van Fortmond‘ in Olst. 
In de uiterwaarden van de IJssel ligt het natuurgebied De Duursche Waarden met boerderijen langs 
de dijk. Verrassend verscholen achter een hoge heuveltuin ligt een architectonisch bijzonder 
designhuis met rondom een natuurlijke tuin met grote groepen vaste planten en grassen. 
Daaromheen een glooiend gazon, bosjes, bloemenweide en een kalkrijk veldje met bv. 
sleutelbloem, knolsteenbreek en beemdooievaarsbek. Een lust voor het oog en om heerlijk door te 
dwalen. Zi<end op het terras kijk je over de uiterwaarden naar de voorbijvarende boten op de 
IJssel. 

De lunch hebben we daarna in de tuin of in het sfeervolle restaurant ’t Veerhuys in Olst 

De tweede tuin die we gaan bekijken is ‘De Tuinen van Ruim Zicht’ in Wijhe. 
Rondom de prach@ge Sallandse boerderij liggen vele tuinkamers met steeds een andere sfeer: een 
bloemenweide, een kraamtuin, een moestuin met kas, een roman@sch wilgenlaantje en een vijver 
met terras. Verspreid door de tuin staan kunstwerken van de tuineigenaresse Annele<y. Een 
prach@g geheel om te bezoeken. 
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We besluiten de reis met een bezoek aan de bekende rozenkwekerij ‘De Wilde’ in Zutphen. Deze 
rozenkwekerij De Wilde is marktleider op het gebied van buitenrozen in de Benelux. De rozen 
worden gekweekt met respect voor de omgeving en het milieu, door bijvoorbeeld de energie op te 
wekken uit zonne-energie en door biologische bestrijding en organische bemes@ng toe te passen. 
Hierdoor bent u verzekerd van de beste kwaliteit rozen en soortechtheid. Dus met welke mooie 
geurende roos wilt u thuiskomen? 
Leuk een dagje samen uit! 

Donderdag 15 september Lezing ‘Winterharde tuinvarens, verrassen en verwonderen’ door 
Harry Roskam        
Locatie:       Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Aanvang:     20.00 uur    
Entree:        gra@s voor leden, niet-leden €3,00        

Iedere voorjaar weer opnieuw ontrollen zich de krullen van varens. En dat al honderden miljoenen 
jaren lang. En zeer waarschijnlijk zullen er nog vele honderden miljoenen jaren bij komen. Ver 
nadat de laatste mens het licht hee* uitgedaan op aarde. En niet ondenkbaar is dan, dat diezelfde 
mens de varens onbedoeld wellicht op andere werelden hee* geïntroduceerd om daar aan een 
nieuwe evolu@e een bijdrage te leveren.  
In tegenstelling tot de meeste zaadplanten is het “zaad” van varens, de spore, zo fijn dat het overal 
in de lucht mee zwee* en zich bv. ook op kleding vasthecht om daar later op een andere plek weer 
uit te vallen. Sporen van varens zijn zo klein dat ze met het blote oog nauwelijks te zien zijn en 
worden in   overweldigende hoeveelheden per plant geproduceerd. Van al die miljarden sporen 
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komt maar een heel klein deel tot wasdom tot een echte volwassen varen. Maar ondanks zijn 
geringe afme@ngen is ieder spoor een wondertje van vormgeving. Iedere soort hee* weer zijn 
eigen karakteris@eke eigen vorm die alleen maar onder een sterke microscoop te zien is en 
daardoor kan meehelpen  aan de determina@e van een varenplant.  
Varens komen, behalve op de polen, overal op aarde voor en hebben de meest bijzondere vormen 
aangenomen. Van millimeters groot tot @entallen meters hoog. Levend onder water tot in de 
droogste woes@jnen. Groeiend in ijskoude tot soms zelfs in gloeiend hete gebieden. Met kleuren, 
niet alleen groen, maar soms ook rood tot pimpelpaars. Allemaal met eigen aanpassing aan de 
verschillende  milieus om te overleven. Vele soorten kunnen vaak ook nog in vele varia@es 
voorkomen met de meest bijzondere bladvormen. Bij elkaar zo’n 25.000 soorten en varia@es. En 
iedere dag worden er nog nieuwe soorten bij gevonden.  
En wist u dat u sommige soorten ook kunt eten?  

Fascinerende planten die in het Engeland van de negen@ende eeuw een ware varengekte deden 
ontstaan, vergelijkbaar met de tulpengekte bij ons in de gouden eeuw.  
In mijn verhaal zal dit alles en nog veel meer de revue passeren. Wel zal ik in mijn verhaal me 
concentreren op de winterharde varens die we zeker met de huidige winters in onze tuinen kunnen 
gebruiken. 

  
Zaterdag 1 oktober Stekken- en Plantenruilbeurs 

Loca@e:   Koetshuis Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen  
Tijd:      09.00 uur: Inbreng planten, stekken, zaden, tuinboeken enz. 
      Start ruilbeurs: 09.30 uur   Einde: 10.30 uur  

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 19 oktober Workshop ‘Bloemschikken in herfstsfeer’ door Monique ter Brugge  

Loca@e:    Van de Weerdstraat 66, 6708 PB Wageningen 
       wijk Kortenoord 
Tijd:          13.30- 16.00 uur     
Kosten:   voor leden €17,50, voor niet-leden €25,00   
Betaling:  contant ter plaatse aan de workshopleider      
Max. aantal deelnemers: 6  
Opgave:  vóór 12 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 
herfstmaterialen 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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Donderdag 20 oktober Lezing ‘Wageningen klimaatbestendig’ door Chantal Steuten en 
Prijsuitreiking Tuinkeuringen  

Locatie:      Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen  
Aanvang:    20.00 uur    Na de pauze rond 21.15 uur: prijsuitreiking Tuinkeuringen 2022 
Entree:        gra@s voor leden en genodigden, niet-leden €3,00    

Op deze avond komt Chantal Steuten, beleidsmedewerker 
Duurzaamheid & Natuur van de gemeente Wageningen, ons bijpraten 
over de klimaatambi@es van de gemeente Wageningen, en dan 
natuurlijk vooral hoe wij als tuiniers onze tuinen zo klimaatneutraal en 
duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Te denken valt aan veel groen om 
te zorgen dat de tuin koel blij*, a�oppelen van regenwater zodat dit 
niet meer naar het riool wordt afgevoerd, de beplan@ng aanpassen aan 
warmer en droger weer, meer insectenbloemen, groene daken, enz. 
enz.  

Na de lezing is de feestelijke uitreiking van de tuinprijzen. Hiervoor 
hebben de tuinkeurders alle voortuinen meerdere keren bezocht om te 
bepalen welke van de genomineerde tuinen een prijs zullen krijgen. De 
prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Andere belangstellenden zijn 
ook van harte welkom. 

Woensdag 26 oktober Lezing ‘Tuinverrassingen in de lente’ door Marcel de Wagt i.s.m. Floralia 
Bennekom en G&B Ede 

Loca@e:        De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom 
Aanvang:      20.00 uur     
Entree:         gra@s voor leden niet-leden €3,00   Koffie en thee voor eigen rekening 

We zijn er natuurlijk aan gewend, de 
wisselingen van de seizoenen. Voor natuur- en 
tuinlieuebbers blij* het voorjaar een bijzonder 
spektakel. Zodra de temperatuur begin maart 
begint te s@jgen kijken we reikhalzend uit naar 
de eerste groene puntjes die zich  een weg 
banen door de nog koude grond. 
Als je vroeg bloemen in je tuin wilt hebben dan 
plant je natuurlijk bloembollen in het najaar. 
Maar ook met een juiste selec@e aan vaste 
planten kun je al vroeg kleur in je tuin krijgen. 
Meestal gaat het om wat sub@elere @nten dan 
die van de narcissen en tulpen. Welke planten 
geslachten zijn dan interessant voor de 
“voorjaarstuin”? 
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Marcel de Wagt van de Kwekerij van opvallende vaste planten laat in de presenta@e verschillende 
voorbeelden zien van interessante voorjaarsbloeiers. Hij besteedt ook aandacht aan bloeiende 
plantcombina@es. Met een beperkt aantal verzorgings@ps kunnen zelfs mensen zonder groene 
vingers al vroeg genieten van hun tuin(tje). 
 

      

Dinsdag 8 november Lezing  ‘Vita en haar tuin: Het verhaal van Sissinghurst Castle Garden’ door 
Marie-Josée Mertens 

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 roman@sche tuinen rondom Sissinghurst Castle Gardens behoren tot één van de beroemdste en 
meest invloedrijke Engelse tuinen van de 20e eeuw.  
Het domein waar zich thans de beroemde tuin van Sissinghurst op bevindt, werd in de jaren der@g 
van de 20ste eeuw aangekocht door de schrijfster Vita Sackville West en haar echtgenoot Harold 
Nicolson. Het landgoed was op dat ogenblik in totaal verval, er was geen water, geen elektriciteit, 
ramen waren zonder glas en deuren waren verdwenen, het domein stond reeds sinds 1928 te koop 
en niemand was geïnteresseerd. Net die gehavende toestand trok Vita enorm aan. Ze was 
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opgevoed in het grote ouderlijke kasteeldomein 'Knole' nabij Sevenoaks, maar kon omwille van 
haar 'sexe' geen aanspraak maken op dit erfgoed.., in Sissinghurst zou ze haar eigen droom 
realiseren. 

Leon&ne Colon bij Sissinghurst 
Vandaag de dag getuigt het domein van een uitmuntende natuurlijke schoonheid en is het 
eigendom van de Na@onal Trust sinds 1967. De tuin bestaat in feite uit meerdere tuinen, alle 
compleet verschillend van s@jl en gescheiden door sfeervolle muren of hagen. Een van de 
indrukwekkendste is de ‘White Garden‘, met zijn mooie combina@es van wit, grijs en groen en de 
sierlijke Wisteria venusta die er de pergola siert. Verder nog vele tuinkamers met o.a. een Co<age 
Garden met warme brandende kleuren zoals rood, oranje en geel en tal van bijzondere Erysimums 
(muurbloemen). 

Woensdag 23 november Workshop ‘Zaaien van koudekiemers’ door Greet Steenhuis 

Loca@e:     Veerstraat 93, 6703 CB Wageningen 
Aanvang:   19.30 uur 
Kosten:      leden 6,00,  niet leden €7,50 
Opgave:     vóór 18 november via aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v. workshop  
                   koudekiemers 
 
Het zelf zaaien en opkweken van 
tuinplanten is een leuke uitdaging. Maar 
wanneer is de beste @jd en hoe moet je 
zaaien voor het beste resultaat. Zaaien in 
november? Je zou het misschien niet 
denken, maar heel veel tuinplanten hebben 
een koude periode nodig om goed te 
kiemen. En dan niet in de koelkast leggen 
hoor, dat werkt niet. In deze workshop 
gaan we met meerdere zaden aan de slag. 
Je zult verrast zijn als het lente wordt
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