exc
excursie
commissie

- excursiecommissie -

NTs-excursies in 2015

zaterdag 4 juli
twee buitenplaatsen en eco-boomgaard aan de veluwezoom (busexcursie)

De excursiecommissie heeft een aantal prachtige excursies voor u in petto. In juni gaan we vol van
start met de meerdaagse lustrumexcursie in Zeeuws-Vlaanderen en België. In juli toeren we langs de
Veluwezoom en in september dompelen we ons onder in Limburgse sferen.

donderdag, vrijdag en zaterdag 4, 5 en 6 juni (de ‘lustrumexcursie’)
bijzondere tuinen in zeeuws-vlaanderen en belgië (busexcursie)
We nemen u mee naar heel bijzondere particuliere tuinen, ontworpen door de crème de la crème
van de Belgische en Nederlandse tuinarchitecten,
zoals Arend Jan van der Horst, Erik de Waele,
Mien Ruys en Chris Ghyselen.

Tekst: Hetty Benschop,

We beginnen donderdagmiddag met een
ontvangst en diner gevolgd door een verhaal van
Martin van den Broeke over ‘Buitenplaatsen in
Zeeuws-Vlaanderen’.

Marjorie Gisolf-Smit,
Carla de Jonge, Ysk Vondeling

Inschrijven

De volledige beschrijving,
kosten en details van de
verschillende excursies
kunt u vinden op
www.tuinenstichting.nl.
Via deze website kunt u zich
inschrijven. Aanmelding is ook
mogelijk bij het bureau van
de NTs (020-623 50 58, ma,
di, woe van 10.00 tot 13.00).
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.
Ons advies: kom met goede
wandelschoenen. De tuinen
zijn niet geschikt voor rolstoel
of rollator.
N.B. Voor de juni-excursie zijn
nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar.

Vrijdagochtend staan twee fraaie tuinen op het
programma in Axel en Ertvelde (B), ontworpen
door Arend Jan van der Horst en Erik de Waele. De
eerste is landschappelijk met uitbundige borders,
de tweede is formeel en strak. ‘s Middags doen
we óf de Hoeve Bijsterveld (B) van tuinarchitect
Chris Ghyselen aan: een tuin onderverdeeld in
kamers op kleur óf een tuin bij een oude boerenhoeve, met boomgaard en glorieus uitzicht.
Zaterdagochtend bezoeken we de tuin van het
veertiende-eeuwse kasteel Oostkerke (B). Deze
tuin, in de jaren dertig door Mien Ruys ontworpen, is perfect geïntegreerd in het idyllische
polderlandschap. In Retranchement bekijken we
de tuin van de familie De Waele: een lustoord
met weelderige tuinkamers. Lunch in historisch
Damme. Uitsmijter is Topiary in Zelegem (B),
een Engels geïnspireerde tuin, in 1991 ontworpen
door Chris Ghyselen, met schitterende rozen.
Kosten: € 350,- op basis van een
tweepersoonskamer en € 420,- op basis van een
eenpersoonskamer. Inbegrepen zijn naast de
overnachtingskosten in Hotel Brugge Oostkamp,
een van oorsprong zeventiende-eeuws landhuis met
hedendaags comfort, op 4 en 5 juni, het vervoer per
bus, lunches op 5 en 6 juni, diners op 4 en 5 juni, de
ontvangst en entrees van de tuinen.

Les Déesses Vertes van de famile De Sy-De Smet in
Evergem. Fotografie: Kathleen De Smet

Begin zeventiende eeuw heeft stadhouder Frederik
Hendrik Zuylestein bij Leersum naar de laatste
mode laten aanleggen met een sterrenbos, waterpartijen en oranjerie. Omstreeks 1965 is een begin
gemaakt met de restauratie. Een van de parels is
de prachtige, geheel ommuurde moestuin. Thea
Dengerink vertelt over historie en restauratie.
Vervolgens zijn we te gast in Huis ten Halve, een
grote boerderij annex koetswisselplaats uit 1849
bij Kesteren, met een grote bongerd van hoogstambomen. Deze is zo aangelegd dat boom
na boom wordt geoogst. Hier wordt ecologisch
ge(moes)tuinierd.
’s Middags bezoeken we het rijksmonument
Remmerstein bij Rhenen uit 1913. Het Engels aandoende huis heeft een prachtige terrasvormige
tuin ontworpen door Dirk F. Tersteeg. Saskia von
Geldern en Lot Evelein, de beide eigenaresses, vertellen over huis, bewoners en tuin. Elyze Storms
van het Gelders Genootschap verhaalt over de
nieuwe buitenplaatsen die hier begin twintigste
eeuw zijn gebouwd.

De tuin van Remmerstein (1913) is ontworpen door Dirk F. Tersteeg.
Fotografie: Ruud van Norel

Kosten: NTs-donateurs en een introducé € 52,50
p.p.; voor niet-donateurs € 57,50 p.p. Landgoed
Zuylestein is bereikbaar met OV.

zaterdag 12 september
sittard: onverwachte
groene oases (wandelexcursie)

Ursulinentuin met voormalig klooster.
Fotografie: Dieneke Onderdelinden

De tuin van Sarina Meijer in Axel.
Fotografie: Sarina Meijer

Topiary in Zelegem, ontworpen door Chris Gheyselen.
Fotografie: Ludo Christiaen

Een hele dag in groen-Limburgse sferen, in
het rijke historische en religieuze verleden van
Sittard. We worden ontvangen in het Mariapark
bij de Grote Markt. Daar horen we over de vele
bijzondere groene oases in het centrum van Sittard, waaronder de te bezoeken Geheime Tuinen
en diverse kloosterhoven. Na de lunch staat het
in 1920 door Dirk Tersteeg ontworpen Stadspark
van Sittard op het programma. In het park staan
vele bijzondere bomen en historische elementen.
We sluiten af met een hapje en een drankje aan de
Markt. Deze excursie is tot stand gekomen met
hulp van de werkgroep Geheime Tuinen van de
Vereniging Sittards Verleden.
Kosten: donateurs NTs en een introducé € 49,50
p.p.; overige niet-donateurs € 54,50 p.p..
Aandachtspunt: U dient goed ter been te zijn,
omdat het een echte wandelexcursie is.
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Roeivijver in het Stadspark in Sittard.
Fotografie: Dieneke Onderdelinden

Historische perenberceau in de
Ursulinentuin.
Fotografie: Dieneke Onderdelinden

