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NTs-excursies in 2014

Het komende jaar heeft de excursiecommissie een aantal boeiende excursies voor u in petto. In mei
bezoeken we tuinen in de IJselvallei, in mei ontdekken we het onbekende Drenthe en in september
gaan we naar de grensstreek tussen Nederland en België. Schrijf u in en geniet van de bijzondere
tuinen die wij voor u hebben geselecteerd.

zaterdag 31 mei 2014: parels in de ijsselvallei
(busexcursie)
In mei nemen we u mee naar de IJsselvallei waar we de tuin het Rhienderenseveld, de Brummense
Overtuin en de tuin van Huis Voorstonden bezoeken.

het rhienderenseveld

Tekst - Carla de Jonge

Bij het ontwerp en de inrichting van de tuin het
Rhienderenseveld in Brummen is zoveel mogelijk
rekening gehouden met het coulissenlandschap.
De kleurrijke borders worden beschermd door
beukenhagen. In de tuin zijn diverse doorkijkjes en via een wilgenlaantje komt u in een wilde
planten- en bloemweide, een kraamkamer voor
vlinders. De 7.000 m2 tuin is omzoomd door meidoornhagen en midden in de tuin ligt een atelier.

zaterdag 30 augustus 2014: het onbekende drenthe:
van peren en onbekende landschappen
(fietsexcursie)
Tot de best bewaarde geheimen van Drenthe behoren de wonderschone
cultuurlandschappen en de bijzondere tuinen in de zuidwesthoek van
de provincie. We fietsen door het in de vroege Middeleeuwen ontgonnen
boerenland en stoppen bij een Saksische boerderij in Ruinerwold, waar wij
vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze streek. Vervolgens gaan
we verder over de Dokter Larijweg met perenbomen in de berm. De peren
worden jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober per opbod verkocht.
We fietsen door Ruinen (lunch) en gaan naar ‘De Luie Tuinman’ met prachtige
tuinen. Via fraaie bossen en heidevelden komen we in Koekange waar we de
tocht eindigen bij de verrassende tuin van Joke Kuiperij en Karel Huyts.

Excursie augustus: Larijweg, Drenthe.
Bron: www.in.drenthe.nl

NTs-donateurs en één introducé € 60,- p.p.; niet-donateurs € 65,- p.p. (inclusief
huur elektrische fiets). Of € 55,- p.p. / € 60,- p.p. (inclusief huur gewone fiets).
Zonder fiets zijn de kosten respectievelijk € 42,50 of € 47,50 p.p.

zaterdag 13 september 2014: twee landgoederen rond
de belgisch - nederlandse grens
(eigen vervoer)
Het Rhiederenseveld. Fotografie: Ria Stam

de brummense overtuin

Brummense Overtuin.

In de omgeving van Brummen zijn in de achttiende
en negentiende eeuw vele buitenplaatsen
ontstaan. De Brummense Overtuin (5000 m2) ligt
midden in het dorp Brummen en hoorde bij het
Huis Cromhout dat rond 1920 is afgebroken.
Sporen van de rijke historie zijn hier nog terug
te vinden, zoals de 175 jaar oude Liriodendron
tulipifera. In 2009 is de tuin gerenoveerd,
waarbij de oude elementen zo veel mogelijk zijn
behouden.

Brummense Overtuin.
Fotografie: Rik van Tongeren

Het programma start
vanaf 10.00 uur in
Spankeren en eindigt
om 17.00 uur.
Kosten van deze
excursie: NTs-donateurs
en één introducé € 54,p.p.; niet-donateurs
€ 53,- p.p.

Het Huis Voorstonden ligt in de bedding van een
vroegere IJsselarm. In de tuin zijn verschillende
perioden uit de tuinarchitectuur zichtbaar. Aan de
noordkant ligt het door J.D. Zocher jr. in 1825 ontworpen landschapspark met grote vijverpartij die
overgaat in de slotgracht.
De afgelopen decennia heeft de familie Hoogenberk de buitenplaats hersteld en onder andere de
zuidelijke tuin gereconstrueerd naar een vroegtwintigste-eeuws ontwerp van Leonard Springer.
Op Voorstonden kunt u lange hagen, oude tuinmuren, een antieke druivenkas en fraaie oude en
jonge bomen bewonderen.

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

Het programma start tussen 10.00 en 10.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.
Kosten: NTs-donateurs en één introducé € 42,50 p.p.;
niet-donateurs € 47,50- p.p.

huis voorstonden
Huis Voorstonden.

’s Ochtends bezoeken we landgoed Jorissenhoeve in Schijf, dat sinds 2009
in bezit is van de familie Lambregts. De monumentale boerderij met bijgebouwen stamt uit 1938. De bewoners zijn er in geslaagd om oud en nieuw
te integreren.
’s Middags worden we rondgeleid op het landgoed Hemelrijk in Essen
(België) door de familie De Belder, de oorspronkelijke eigenaren van het
Arboretum Kalmthout. Hemelrijk is een uitgestrekte verzameltuin/bosachtig
domein van 107 hectare met duizenden heesters en bomen (6.000 cultivars),
vele door de familie De Belder zelf gezaaid en opgekweekt. De Britse tuinen landschapsarchitect Russell Page adviseerde over de vormgeving van de
tuin. Tijdens ons bezoek zien we onder andere bloeiende selecties Hydrangea
paniculata.

Inschrijven
De volledige beschrijving, kosten en details van de verschillende excursies kunt u vinden op www.tuinenstichting.nl.
U kunt zich vanaf maandag 3 maart 2014 inschrijven via deze website. Aanmelding is ook mogelijk bij het bureau van de NTs
(020 623 50 58, ma, di, woe vanaf 10.00 tot 16.00 uur). Eerdere aanmeldingen zullen behandeld worden alsof deze op 3 maart
ontvangen zijn.
U bent ingeschreven als deelnemer nadat uw gegevens zijn ontvangen én de kosten voor de excursie zijn voldaan.
U ontvangt hiervan een bevestiging met de benodigde gegevens.
Huis Voorstonden. Fotografie: familie Hoogenberk

Ons advies: kom met goede wandelschoenen. De tuinen zijn niet geschikt voor rolstoel of rollator.
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