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nts-excursies in 2014: drenthe en het belgisch-nederlandse
grensgebied
U kunt zich nog opgeven voor twee interessante nts-excursies
in de komende maanden.

zaterdag 30 augustus 2014
het onbekende drenthe: peren, veen en tuinen
Een excursie per fiets; dit kan op een gewone fiets maar ook op een
elektrische fiets. Geef uw keuze bij aanmelding duidelijk aan.
Er zijn onderweg regelmatig stops waardoor deze fietstocht ook
geschikt is voor de ongetrainde fietser.

Tekst - Roswitha Kleipool

Tot de best bewaarde geheimen van Drenthe behoren de wonderschone
cultuurlandschappen en bijzondere tuinen in haar zuidwesthoek. Tijdens de
eerste stop in Ruinerwold, in een oude Saksische boerderij, bieden wij u een
korte lezing aan van landschapshistoricus Anne Wolff en komt u meer te
weten over de ontstaansgeschiedenis van het landschap waar u doorheen
fietst. Hoe eens het hoogveen de streek bedekte en hoe het woeste veen werd
ontgonnen tot vruchtbaar boerenland. De lezing vindt plaats onder het genot
van een kop koffie en een stuk perentaart.
Na de stop fietsen we naar Ruinen via de Dokter Larijweg met zijn
karakteristieke perenbomen in de berm, in plaats van de traditionele eiken.
Traditiegetrouw worden deze peren op de eerste zaterdag van oktober per
opbod verkocht. Aan de brink van Ruinen staat de uitgebreide lunch klaar.
Na Ruinen gaat het verder naar ‘De Luie Tuinman’ waar, in tegenstelling
tot wat de naam doet vermoeden, meerdere tuinen in perfecte staat zijn
te bewonderen. De tocht volgt door fraaie bossen en langs bloeiende
heidevelden naar Koekange. Daar eindigen we de dag met een bezoek aan
de tuin van Joke Kuiperij en Karel Huyts. Een grote, natuurlijk ogende tuin
met een- en tweejarigen, bijzondere planten, heesters, clematissen en rozen.
Kortom: laat u verrassen door het onbekende Drenthe!

Drenthe Larijweg. Foto - www.in.drenthe.nl

Start- en eindpunt: Station Meppel, bij de fietsverhuur.
Ontvangst: 9.30 - 10.00 uur, start 10.00 uur, einde ca. 17.00 uur.
Kosten: donateurs van NTs en één introducé € 55,00 gewone fiets of
€ 60,00 elektrische fiets p.p.; niet-donateurs: € 60,- gewone fiets of
€ 65,- elektrische fiets p.p.
Als u komt met een zelf meegebrachte fiets bedragen de kosten: € 42,50 voor
NTs-donateurs plus één introducé of € 47,50 voor niet-donateurs.

zaterdag 13 september 2014
twee landgoederen rond de belgisch-nederlandse
grens
In het landelijke gebied in West-Brabant, bekend door de intensieve
smokkelactiviteiten in het verleden, liggen twee particuliere landgoederen:
Jorissenhoeve in Schijf en Hemelrijk in Essen, België.
De oranje border van de Jorissenhoeve.
Fotografie - Else-Miek Lambregts

’s Ochtends bezoeken we landgoed Jorissenhoeve, 7,5 ha. groot en sinds

2009 in bezit van de familie Lambregts. De monumentale boerderij met
bijgebouwen stamt uit 1939 en is gebouwd in een voor dit deel van Brabant
kenmerkende stijl. De bewoners streven er naar om historische en nieuwe
elementen te integreren. De erfstructuur is zoveel mogelijk gehandhaafd
en er zijn naast grote borders onder meer een ecologische moestuin, een
vloeiweide, een blusvijver en een bosgedeelte met oude bomen. In het
omringende, door bossen beschermde weiland, lopen Lakenvelders. Kortom,
een verrassing in dit dunbevolkte en dichtbeboste gebied.
‘s Middags worden we rondgeleid op het landgoed Hemelrijk in Essen,
België. Sinds veertig jaar het privédomein van de familie de Belder, de
oorspronkelijke eigenaren van het Arboretum Kalmthout. Hier in Essen
hadden Robert en Jelena de Belder de ruimte om hun zaailingen en selecties
van vele bomen en struiken uit te planten ( 6.000 specimen).
Tijdens ons bezoek zullen we de selecties van Hydrangea paniculata in bloei
zien.De Engelse landschapsarchitect Russell Page adviseerde hen over de
vormgeving van de collectie in dit bosachtige domein van 107 hectare met
prachtige oude eiken en beuken. Tevens is er een aantal tuinkamers en een
giardino segreto.

Border Jorissenhoeve met bloeiende Dahlia’s.
Fotografie - Else-Miek Lambregts

De excursie start tussen 10.00 en 10.30 uur en de dag eindigt rond 17.00 uur.
Kosten: donateurs van NTs en één introducé € 42,50 p.p.;
niet-donateurs € 47,50 p.p.

Inschrijven:
U kunt inschrijven via onze website of bij het bureau van de NTs (020 623 50 58 op maaandag, dinsdag en woensdag
van 10.00 tot 16.00 uur).
U bent als deelnemer ingeschreven nadat uw gegevens zijn ontvangen èn de kosten voor de excursie zijn voldaan.
U ontvangt hiervan een bevestiging met de benodigde gegevens.
Advies: goede wandelschoenen. De tuinen zijn niet geschikt voor rolstoel en rollator.

ontdekkingen over verborgen buiten op walcheren gepubliceerd
Tekst - Marian Lenshoek

Dit voorjaar verscheen de publicatie ’t Hof Ravestein, Boerderij - Buitenplaats. In de achttiende eeuw
was Ravestein in Grijpskerke op Walcheren een buitenplaats, later boerderij. Twaalf jaar geleden is
begonnen met de restauratie van de buitenplaats. Om de boerderij liggen boomgaarden en een tuin
met graspaden, wilde bloemen en hagen. In het boek beschrijft Tiny Polderman de zoektocht naar de
geschiedenis van de bewoners, de bebouwing en het terrein, het landschap en de archeologie. Op basis
van het onderzoek is het oude landschap hersteld in de huidige tuinaanleg.

'T HOF RAVESTEIN
BOERDERIJ - BUITENPLAATS

De tuin (tuin nr. 223, Open Tuinen Gids 2014) is gratis toegankelijk voor donateurs,
na telefonische afspraak:
Willemien van Montfrans
Ravensteinweg 2, 4364 TD Grijpskerke
Tel. 0650 673 435
De publicatie - full colour, 90 pagina’s, met foto’s en kaartmateriaal, is voor € 10,- te koop in het
Zeeuws Archief en bij boekwinkel De Drukkery, beide in Middelburg.
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