2-daagse Binnenlandse tuinreis naar Gelderland-Drenthe-Overijssel
op vrijdag 08 en zaterdag 09 juli 2022
Voor het 3e jaar organiseert Groei & Bloei afdeling Breda ook in 2022 weer een tweedaagse tuinreis. Dit keer gaan
we naar enkele prachtige tuinen in Gelderland-Drenthe en Overijssel. Begin juli zullen in de tuinen nog wat lange
‘voorjaarsbloeiers’ te vinden zijn, de rozen zullen bloeien en met wat fantasie ziet u al hoe de tuin in het najaar zal
zijn. In bijna alle tuinen wordt koffie/thee met koek geserveerd. Alleen bij de Luie Tuinman is een consumptie voor
eigen kosten omdat er diverse soorten koffie en gebak verkocht worden. Maak een eigen keuze voor eigen kosten!

Het programma op vrijdag 08 juli 2022:
-

08:45 uur koffers in de bus en 09:00 uur vertrek vanaf Curio (voorheen Prinsentuin College),
Frankenthalerstraat 15 in Breda. Geen koffie/thee in de bus. Zelf iets lekkers meenemen mag altijd.
Iedereen dient zelf een eigen lunchpakket mee te nemen. Dat kan in de eerste tuin opgegeten worden.

-

-

11:00-13:00 uur bezoek tuin De Prunushof in Wilp
(Gelderland)
De tuin is aangelegd in landschappelijke stijl. Een
verzamelaarstuin aangelegd op hun voormalige
tuinplantenkwekerij (1 ha). Er staan 90 soorten Prunus
(prachtig in het voorjaar). In juli bloeien de gevarieerde vaste
planten borders en grassen. Verder veel bijzondere heesters,
fruit- en notenbomen, kleinfruit, pinetum en rozentuin. Er is
een grote collectie (150) kuipplanten. Er kunnen planten
gekocht worden. http://www.deprunushof.nl/
Er is hier gelegenheid om je zelf meegebrachte lunch op te eten.

-

13:30-15:15 uur bezoek De Tuin van Fortmond, Olst
(Overijssel)
Na een landschappelijk mooie busrit stoppen we bij een
modern gebouw wat opgaat in het landschap er omheen.
De Tuin van Fortmond is buitendijks gelegen in de
uiterwaarden van de IJssel, waar de rivier tussen Olst en
Wijhe een grote slinger naar het westen maakt. De tuin is 1
ha. met plm. 4000 m2 siertuin, 2000 m2 gazon met bosjes en
2000 m2 bloemenweide. Rondom het architectonisch
moderne designhuis is een tuin ontworpen met veel hoog
opgaande plantengroepen en siergrassen. Het huis en de siertuin liggen op een vroegere rivierduin
grenzend aan natuurgebied De Duursche Waarden met uitzicht op de heuvels van de Veluwe.
https://www.detuinvanfortmond.nl
16:15-17:30 uur bezoek aan ‘Tuin Chris Bruinsma’ in
Zuidwolde (Drenthe)
De tuin op zijn mooist in juni, juli en augustus. Een 200 m
lange oprit langs de bosrand voert naar de met markante
heggen omgeven tuin. Via de binnentuin voert het pad door
de schaduwtuin met rode esdoorns en fraai uitzicht over een
glooiend coulissenlandschap naar de vijvertuin. Hier grote
plantengroepen en een rozen- vaste plantenborder. Een
kleinere vijver met grassen en vaste plantencombinatie,
boomgaardje met ramblers en borders en een nieuw
aangelegde kruiden- en moestuin. Oppervlakte: 4.000 m²
https://www.hettuinpadop.nl/tuin-chris-bruinsma-zuidwolde-tn117-nl

-

Ca. 18:00 uur aankomst bij Hotel Hoogeveen (Drenthe)
Hier gaan we overnachten en wordt ook het diner gebruikt.
Drankjes hierbij voor eigen rekening. Het is een modern
ingericht 3 sterren hotel wat afgelopen jaar gerenoveerd is.
U verblijft in een comfortabele kamer voorzien van dubbel glas,
airco, douche en WC. S.v.p. de drankjes afrekenen na het diner.
https://www.hotelhoogeveen.nl

Het programma op zaterdag 09 juli 2022:
Na een goede nachtrust kunt u vanaf 07:30 uur ontbijten en daarna uitchecken. We vertrekken om 09:00 uur.
-

09:15 uur-11:00 uur Tuin De Luie Tuinman in Ruinen (Drenthe)
De tuin omvat 25 thema tuinen zoals een zonnetuin, Engels
prieel, berkentuintje, bloemenweide, moestuin hazelaarlaan etc.
Er is een tuincafé met terras en een kleine winkel. Er is keuze uit
diverse soorten koffie/thee en gebak tegen verschillende prijzen.
Daarom wordt verzocht om als je hier iets wilt nuttigen dit zelf te
betalen. Buiten worden er planten verkocht.
http://www.deluietuinman.nl/fotos/fotos.html

-

12:00 uur-14:00 uur De vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen
(Drenthe)
Na een periode van verwildering zijn de vijvertuinen eind 2016
door de nieuwe eigenaren onder handen genomen. Ze zijn
gerenoveerd en stralen weer in hun oude glorie. Sinds juni 2017
zijn de tuinen weer open voor publiek. Er zijn overal zitjes en
rustpunten. In de filmzaal wordt een film getoond over de historie
van de vijvertuinen. In het verleden heeft Groei & Bloei de tuinen
al ooit bezocht, maar na de renovatie zijn er nieuwe dingen te
zien. En …. de romantische tuin met heldere vijvers, kabbelende
beekjes en een hoog 'Monet gehalte' verveelt nooit.
We gebruiken hier een door de Vijvertuinen verzorgde lunch.
https://www.devijvertuinenvanadahofman.nl/

-

15:15-16:45 uur In de tuin van Dorth in Kring van Dorth
(Gelderland)
De tuin (1 ha.) is gelegen bij een monumentale boerderij uit 1912.
In 2013 is gestart met de aanleg van de tuin. Er is een wilde
bloemenwei, houtsingel, groenten- , kruiden- en eetbare
bloementuin, cottagetuin met vijver en mooie plekjes om te
zitten. Er wordt ecologisch getuinierd. De boerderij is gelegen in
het prachtige coulissenlandschap van de Gelderse Achterhoek.
https://indetuinvandorth.nl/tuin/bezoek-de-tuin
Na deze laatste, mooie tuin rijden we weer richting Curio in Breda. Onderweg kunnen we nog even
napraten over de door ons bezochte tuinen; of lekker even de oogjes dicht doen
.

-

Rond/om 19:00 uur aankomst bij Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda.

