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- excursiecommissie -

geslaagde nts-excursies in 2014
en aankondigingen 2015

Onder: Solitaire boom op Hemelrijk.

zaterdag 30 augustus 2014

het onbekende drenthe
Vanaf station Meppel fietsten NTs-donateurs op 30 augustus naar Ruinerwold,
verwachtingsvol over wat het onbekende Drenthe hen zou brengen.
De excursie stond in het teken van de minder bekende veenlandschappen
van Drenthe. Anne Wolff, landschapshistoricus en werkzaam aan de
Rijksuniversiteit van Groningen, hield een boeiend betoog over de
ontstaansgeschiedenis van het gebied rondom Ruinerwold. Veelal wordt
gedacht dat het landschap onveranderlijk is, maar Anne vertelde dat het
is ontstaan door ingrijpen van de mens. Het verkavelde landschap is nog
steeds goed zichtbaar op de Dokter Larijweg.
‘s Middags fietsten we naar De Luie Tuinman, een tuin met een fraaie
aaneenschakeling van tuinkamers met ieder een eigen sfeer. Vooral
het schaduwgedeelte met mooie grote groepen maakte veel indruk.
Vervolgens reden we langs bloeiende heidevelden en door fraaie bossen.
Het lijkt allemaal heel natuurlijk en oud maar ook hier, vertelde Anne, zijn
landschapsontwerpers aan de slag geweest. In Koekange bezochten we de
prachtige tuin van Joke Kuiperij, met veel mooie plantencombinaties en
kleurencomposities. Een mooie afsluiting van een heerlijke fietstocht langs
tuinen en landschappen, met als leidraad een goed inhoudelijk verhaal.

is ze gefascineerd door vakjes en orde. Man en
kinderen zijn intensief betrokken bij de tuin.
Zo onderhoudt de 25-jarige zoon - derdejaars
rechtenstudent - de moestuin en verzorgt ook hij
een enthousiaste rondleiding. Onvoorstelbaar dat
het gezin hier pas vier jaar woont!

zaterdag 13 september 2014

Hemelrijk in Essen
Het landgoed Hemelrijk in Essen, België, is sinds
1960 privé-eigendom van de familie De Belder.
Het werd aangelegd door de broers Georges en
Robert de Belder, diamantairs te Antwerpen en
Roberts vrouw de beroemde Jelena de BelderKovacic. Alle drie waren ze gepassioneerde
planten- en bomenliefhebbers. Behalve Hemelrijk
bezaten ze ook het nu openbaar toegankelijke
Arboretum in Kalmthout. De landschappelijke
aanleg van de tuinarchitecten John Bergmans en
Russell Page in combinatie met de bijzondere
beplanting, een tikje vanné, gaven het park iets
mysterieus.

twee landgoederen rond de belgischnederlandse grens

De Jorissenhoeve en de borders van de Jorissenhoeve.

Rechts: De landschappelijke aanleg van Hemelrijk.

Jorissenhoeve in Schijf
De lay-out en de beplanting van de tuin van de Jorissenhoeve is door
tuineigenaar Ineke Lambregts zelf bedacht. Vanwege haar röntgenachtergrond,

Kenmerkend voor de tuin is de sympathieke manier waarop historische en nieuwe elementen zijn
geïntegreerd en hoe de tuin aansluit bij het omringende landschap. Met een moestuin, vloeiweide
en blusvijver is de klassieke erf structuur aangehouden. Bij het karakter van de boerderijtuin passen de strakke bedden met Dahlia, Aster en Phlox,
afgeschermd door heggen van goudrenetten,
kweeperen en meidoorn. Subtiele kleurencombinaties, zoals Sphaeralcea met oranje Dahlia’s en
grijs-blauwe Perovskia, en bijzondere plantenkeuzes tillen dit echter naar een hoger plan.

De schitterende, internationaal toonaangevende
collecties van onder andere Rhododendron,
Cryptomeria, Hamamelis, Coniferae en Prunus
kwamen tot leven door de bijzonder enthousiaste
rondleidsters. Her en der bloeiden fraaie
Hydrangea’s. Bijzondere elementen waren
de ommuurde binnentuin, de in het gras
uitgespreide façade van een Antwerps stadshuis
en de intrigerende houtstapelingen door de hele
tuin.
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Lustrumexcursie 4, 5 en 6 juni 2015

Tuinen in Zeeuws-Vlaanderen en België

De bekende tuin van
Sarina MeijerDe Feijter in Axel.
Fotografie:
Sarina Meijer

Twee volle dagen tuinplezier langs de Belgische grens: met een
comfortabele touringcar rijden we door het fraaie Vlaanderen.
Daarbij bezoeken we tuinen in Axel, Ertvelde, Oostkerke (bij
Damme) en Retranchement. Hele bijzondere particuliere
tuinen, waaronder het nog privé bewoonde kasteel Oostkerke,
openen voor ons hun deuren. We zullen fraaie tuinen zien van
bekende Nederlandse en Belgische tuinarchitecten zoals Arend
Jan van der Horst, Erik de Waele, Mien Ruys en Chris Ghyselen.
De kosten voor deze bijzondere excursie bedragen € 350,- op
basis van een tweepersoonskamer; € 420,- op basis van een
eenpersoonskamer. Voor meer informatie en aanmelden:
www.tuinenstichting.nl.

Excursies in 2015: Zaterdag 4 juli: De groene culturele
historie van het stroomgebied van de Neder-Rijn en de
Veluwezoom (landgoed Zuylestein, Huis ten Halve en de
‘nieuwe’ buitenplaats Remmerstein).
Zaterdag 12 september: Onverwachte historische en religieuze
oases in Sittard.
Meer informatie volgt in het maartnummer van het Tuinjournaal.

