exc
excursie
commissie

- excursiecommissie -

Fotografie - Bertie Bloemers

Speciale excursies
voor donateurs
De Nederlandse Tuinenstichting organiseert voor haar donateurs interessante excursies. U kunt zich
voor deze excursies aanmelden via de coupon achter in dit nummer van het Tuinjournaal.
De kosten van de excursies zijn inclusief een kopje koffie/thee met een plaatselijke lekkernij, lunch en
’s middags een drankje en waar van toepassing het vervoer per touringcar.
Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen, kan vervoer van een nabij het vertrekpunt
gelegen station worden geregeld.

Tweedaagse excursie NTs-lustrum 2010
In het vorige nummer van het Tuinjournaal werd een tweedaagse excursie aangekondigd ter gelegenheid
van het dertigjarig bestaan van de NTs, naar Groningen en het Noord-Duitse Ammerland. Door een
overweldigende belangstelling is inschrijving hiervoor echter helaas niet meer mogelijk.

Vrijdag 25 juni: excursie naar Zuid-Limburg

Particuliere tuin
in Voerendaal.

Op vrijdag 25 juni worden het zeventiende-eeuwse kasteel Wijlre en een particuliere tuin in Voerendaal
bezocht. Voor dit bezoek zijn ook de leden uitgenodigd van Open Tuinen België. Aanvang vanaf 10.15 uur
in een café in Wijlre waar u ontvangen wordt met een kopje koffie/thee met vlaai. De excursie eindigt om
ca. 16.00 uur. De excursie wordt met eigen auto’s uitgevoerd.
De 3 hectare grote tuin van kasteel Wijlre bestaat uit meerdere kleine tuinen die met elkaar zijn verbonden
door verschillende soorten hagen. De hagen spelen een belangrijke rol in de architectuur van de tuin.
Samen met de grachten verbinden zij kasteel en tuinen tot één geheel. De tuin vormt onderdeel van het
Europees Tuinennetwerk. De heer Eijck, eigenaar van het kasteel, begeleidt ons op onze wandeling door de

tijd waarbij behalve bij de tuinen ook wordt stilgestaan bij de kunstcollectie die de heer en mevrouw
Eijck bijeen hebben gebracht.
Na de lunch bezoeken we een particuliere tuin in
Voerendaal. In deze tuin vallen de vloeiende lijnen
op; leidraad bij de aanleg is de organische vorm
van de vijver. Langs de graspaden lopen we langs
bloemenborders met veel vaste planten. Vanaf het
terras is er een schitterend uitzicht op de hoeve van
kasteel Cortenbach. In de voortuin, die wat beplanting betreft aansluit bij de tuin rondom het huis,
staat een aantal bomen waaronder Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ en ‘Avondale’, Paulownia fargesii
en Pyrus salicifolia ‘Pendula’.
De kosten voor deze excursie bedragen voor
donateurs en één introducé € 25,00 pp en
€ 30,00 pp voor overige introducés.

Vrijdag 9 juli: Lottum en omgeving
Deze excursie staat in het teken van de roos. We
gaan naar Lottum, het rozendorp gelegen aan de
Maas vlak bij Venlo. Een klein dorp te midden van
velden vol rozen. U krijgt uitleg over rozen en rozenteelt aan de hand van een prachtige collectie
hedendaagse en oude rozen verzameld in de Rozenhof. Daarnaast bezoeken we een rosarium en
twee particuliere tuinen, één in Lottum en één in
Baarlo met prachtige borders met rozen; zelfs bij
de lunch spelen rozen een rol.
Tuin Lottum. De tuin van de familie Verheggen
heeft uitbundige vasteplantenborders, een rijk
begroeide loofgang en verrassende hoekjes met
bijzondere plantencombinaties. In tegenstelling
tot deze overvloed heeft de tuin ook een soberder bosachtige hoek. Voor een gedeelte van de
tuin waaruit men vanuit de woonkamer zicht op
heeft, is zelfs inspiratie gevonden in Japanse tuinen. Weelderig, met een waterval aan prachtig op
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Bloemenborders met
veel vaste planten in
Voerendaal.

e lkaar afgestemde tinten zijn typeringen die de
tuin en de sfeer prima omschrijven.
Tuin Baarlo. Deze tuin wordt gekenmerkt door
een verfijnde kleurstelling en speelse symmetrie.
De sfeer is Engels en mediterraan door de Taxus
hagen, borders, irissen en grijsbladige planten. De
entree voert u door een hoogstam fruitboomgaard
waar rozen, bramen en clematis worden gecombineerd. U vindt hier onder meer een verzameling
oude rozensoorten en David Austin-rozen, die
alle geuren. Voorts is er een Italiaanse tuin waarin
veel grijstinten worden gecombineerd met rozen
en irissen. Vervolgens komt u in de bostuin die
betoverend mooi kan zijn door het spel van licht
en schaduw. Al deze tuinen liggen rondom het
centrale gazon met twee grote zomerborders.
Ontvangst vanaf 09.45 uur in de Rozenhof in Lottum met koffie/thee met vlaai. ’s Ochtends wordt
gewandeld van de Rozenhof naar een particuliere
tuin en daarna naar het lunchadres.
Na afloop een wandeling langs velden van rozen en
afrikanen.’s Middags is het vervoer per touringcar.
Einde van de excursie om ca. 17.00 uur. De lengte
van de wandelingen variëren tussen de 15 en 45
minuten per wandeling.
De kosten voor deze excursie bedragen voor
donateurs en één introducé € 42,50 pp en
€ 47,50 pp voor overige introducés.

