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Excursies 2011 op een rij
Zondag 12 juni: Tuinenrally langs tuinen in Belgisch Limburg, op uitnodiging van ‘Open Tuinen van België’.

excursie
commissie

Vrijdag 26 augustus: Dordrecht: ‘Dordts groen in augustus, Augustus in het groen’. Bezoek Wantijpark, tuin
Marna Spoon, tuinwinkel Ton Vreeken, Villa Augustus.
Zaterdag 17 september: Landgoed Twickel. Inleiding Michael van Gessel over het door hem ontworpen plan voor
de inrichting van het huispark. Rondleiding park en bezoek moestuin.

Excursies 2011

In het jaar van de moestuin
Tekst - Carla de Jonge

In de maanden juni t/m september 2011 biedt de NTs drie excursies aan.
• Op zondag 12 juni vindt op uitnodiging van ‘Open Tuinen van België’ met
eigen vervoer een tuinenrally plaats langs tuinen in Belgisch Limburg.
• Op vrijdag 26 augustus een excursie in Dordrecht: ‘Dordts groen in
Augustus, Augustus in het groen’ met o.a. een bezoek aan Villa Augustus,
de tuin die door het Engelse magazine Gardens Illustrated en het Garden
museum is verkozen tot Tuin van het jaar 2010: “een van de meest stijl
volle, innovatieve en dynamische fruit- en groentetuinen”, die de jury kent.
• Zaterdag 17 september organiseer de NTs een excursie op het Landgoed
Twickel. Landschapsarchitect Michael van Gessel houdt een lezing over
de restauratie van het park gevolgd door een rondleiding. Ook wordt de
moestuin bezocht.

Zondag 12 juni: ‘Tuinenrally’ op uitnodiging van
‘Open Tuinen van België’ in Belgisch Limburg
De tuin van Dina Deferme. Foto Dina Deferme

Tijdens deze excursie met eigen vervoer worden ‘s ochtends de tuinen van
Dina Deferme en van Alain Dor in de buurt van Hasselt bezocht.’s Mid
dags wordt op eigen gelegenheid de beroemde plantenbeurs op Kasteel
Hex (ook bekend van de prachtige rozencollectie) bezichtigd, waar op eigen
kosten kan worden geluncht. De dag wordt besloten met een Gardenparty
op Kasteel Gingelom.

Vrijdag 26 augustus: Excursie Dordrecht:
Dordts groen in augustus, Augustus in het groen

Kasteel Hex. Foto - Segond Mac

Dordrecht, een stad waar grienden, kaden en dijken nog steeds getuigen
van de invloeden van de Biesbosch. We beginnen de dag in het Wantij
park, ontworpen door D.F. Tersteeg, prachtig wandelgroen dat in 1933 werd
gerealiseerd in het kader van de werkverschaffing. De toekomstplannen

voor dit park worden toegelicht tijdens een stevige wandeling door het park
‘aan de hand van’ Marianne van Lidth de Jeude (meer over het Wantijpark
kunt u lezen in het Tuinjournaal van juni 2010). Daarna kunt u van een
lunch genieten in het Paviljoen in dit park.
Na de lunch wordt de tuin van Marna Spoon bezocht, een tuin met verras
sende hoekjes en doorkijkjes over het water. Wie aan Dordrecht denkt, denkt
aan oude straatjes en de tuinwinkel van Ton Vreeken: ‘Vreeken’s Zaden’,
een winkel met een prachtig assortiment zaden. U gaat er op bezoek om
een lezing aan te horen en wordt wellicht gegrepen door het ‘Vreeken-virus’
waar deze gedreven vakman al veel tuiniers mee heeft besmet.
Wie in Dordrecht komt mag Villa Augustus niet overslaan, eens watertoren,
nu in gebruik als hotel, met er omheen vroeger water, nu prachtige moes
tuinen. Met een bezoek aan deze tuinen wordt de dag beëindigd.

Tuin van Marna Spoon: verrassende hoekjes en
doorkijkjes over het water.
Foto - Marna Spoon

Zaterdag 17 september: Landgoed Twickel
Op zaterdag 17 september worden we ontvangen tussen 10.00 en 10.30
uur in de Paardenschuur van het kasteel met koffie en krentenwegge.
Michael van Gessel, landschaparchitect, geeft een presentatie over de
onlangs gereed gekomen restauratie van het huispark. Onder zijn leiding
zien wij tijdens een rondleiding het resultaat. Na de lunch wordt aan
dacht geschonken aan de moestuin met onder andere de Nationale Citrus
Collectie, met onder meer de tweehonderd jaar oude oranjeboompjes en de
onlangs gerestaureerde pronkkas. Henk Saaltink houdt een inleiding over
de historie van de citruscollectie. Tuinbaas Hans Hondenbrink leidt ons
door de moestuin.
Tijdens de tweede helft van de middag is er gelegenheid activiteiten bij
te wonen die Twickel tijdens dit weekend organiseert, zoals een rijtocht
van de koetsen van Twickel. Ook kunt u een bezoek brengen aan kwekerij
De Border, die zich in een deel van de moestuin bevindt. U kunt ook de
rotstuin en de nieuw - naar een ontwerp van Michael van Gessel - aange
legde rozentuin bezoeken.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt.
U kunt zich voor deelname aan deze excursie opgeven vóór 12 september
2011.

Vul de coupon in op pagina 30 van dit Tuinjournaal en geef u op
voor een of meerdere excursies.
Wij verzoeken u het totaalbedrag vooraf over te maken op
bankrekeningnr. 5595446 (ING) van de Nederlandse Tuinenstichting.
Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van alle gegevens en uw
betaling.
Vervolgens ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname en
het programma van de dag.
Vragen over de excursies kunt u stellen aan het bureau:
tel 020 623 50 58 of per e-mail: info@tuinenstichting.nl.
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Tuinen en kasteel Twickel. Foto’s - Sterre Delemarre

