
2-daagse Binnenlandse najaar-tuinreis naar Utrecht en Gelderland op vrijdag 
10 september en zaterdag 11 september 2021 
Na het succes van de Binnenlandse tuinreis in 2019 organiseert Groei & Bloei afdeling Breda ook in 2021 weer een 
tweedaagse tuinreis. Dit keer naar prachtige tuinen in Utrecht en midden- en west Gelderland. De tuinen die we 
gaan bezoeken laten zien hoe mooi een tuin begin september kan zijn met de warme kleuren van Sedum, Dahlia, 
Helenium, Rudbeckia, Zonnehoed, Aster en grassen en ……. je proeft al een klein beetje de herfst!   
In alle tuinen is koffie/thee inclusief.  

 
Het programma op vrijdag 10 september 2021: 

 
- 08:45 koffers in de bus en 09:00 uur vertrek vanaf Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15 in Breda. 

Onderweg koffie/thee met lekkers in de bus. 
 

- 10:15-12:00 bezoek tuin St.Hubertushof in Leusden (Utrecht) 
Door verandering van werk werd verhuisd vanuit Brabant naar 
midden Nederland. 10 jaar geleden werd een oud idyllisch huis 
met achterstallig onderhoud en een tuin van 5000m2 gekocht. Bij 
de 1e bezichtiging riepen ze synchroon.… Sissinghurst! Inmiddels is 
het huis opgeknapt en is de tuin een tuin met tuinkamers 
geworden met toch een landelijk uitzicht op de omgeving.  
www.tuinhubertushof.nl 

 
- 12:15-13:30 uur bezoek tuin Op de Haar in Hoevelaken 

De tuin van de Ramsbothams ligt in het Hoevenlakense Bos op de 
grens tussen Utrecht en Gelderland. Verspreid over 2 ha liggen 7 
aaneengesloten tuinen met elk een eigen uitstraling. Een unieke 
tuin in een historisch rabattenbos (verhoogd veen). 4500  
verschillende soorten planten, bomen en heesters o.a. bosplanten 
en schaduw tolerante planten.  In deze tuin kunnen we zittend of 
rondlopend onze zelf meegebrachte lunch opeten. 
https://www.opentuinopdehaar.nl/ 

 
- 14:00-15:00 uur bezoek aan tuin ‘Polhuis’ in Ermelo 

In het landelijke dorp Ermelo op de Veluwe wonen, werken en 
tuinieren Aartje Klaassen en Johan van Straaten al zo’n 20 jaar met 
veel plezier op en rond ‘Polhuis’, een meer dan 100 jaar oude 
boerderij met 10 ha grond. Ze runnen er een hortensia-kwekerij en 
in hun vrije tijd zijn ze, gedreven als ze zijn, bezig in hun tuin. Het is 
een tuin met Engelse inslag. Ze tuinieren op gevoel en dat doen ze 
fantastisch. Hun tuin is een plaatje! Er zijn ook plantjes te koop. 
https://www.tuinenstichting.nl/agenda/tuin-van-de-maand-
augustus-tuin-polhuis/ 

 
- 15:30-17:30 uur bezoek aan tuin De buitenhof in Epe 

Grenzend aan het natuurgebied Het Weisselse Veen en De 
Verloren Beek is op de Veluwse zandgrond deze tuin ontstaan, die 
recent is overgenomen door de dochter van de oorspronkelijke 
eigenaar. Er valt veel te genieten. Al wandelend komt men door 
een grote weelderige bloementuin met zichtassen in een 
spectaculaire grassentuin met slingerpaden doorsneden. Alles 
zonder support van een tuinarchitect of hovenier. Gewoon op het 
gevoel van de tuineigenaren en de ervaring van 15 jaar tuinieren. 
Oppervlakte 1 ha. http://www.debuitenhofepe.nl/ 
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- Ca. 18:10 uur aankomst bij Hotel  van der Valk in Arnhem 
Van der Valk Hotel Arnhem is een echt familiebedrijf. Inmiddels is de 'vierde generatie' 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het hotel. In dit 4 sterren hotel gaan we overnachten en 
wordt ook het diner gebruikt. Drankjes hierbij voor eigen rekening. U verblijft in een 2 persoons 
comfort kamer met bad en een aparte douche. (of een 1 persoons kamer tegen meerprijs) 
https://www.hotelarnhem.nl 
 

Het programma op zaterdag 11 september 2021: 
 
Na een goede nachtrust een heerlijk ontbijt (buffet) en uitchecken. We vertrekken om 09:45 uur.  

 
- 10:00 uur-12:00 uur Oogstfair bij Kwekerij de Boschhoeve in 

Wolfsheze De Boschhoeve is een bekend adres, maar vandaag is 
het Oogstfair. Feest voor de zintuigen: ruiken, proeven, kijken en 
aanraken. De tuin staat nog volop in bloei en de  moestuin is een 
prachtig stilleven met rijpe groenten, pompoenen, kruiden en 
bloemen. Er zijn stands met streekproducten,  knoflooksoorten, 
bessen, paddenstoelen bijz. aardappel- en appelrassen, jams, 
chutneys, vruchtensappen en producten van de imker.  
Er zijn gastkwekers met voorjaarsbollen, er is tuinkunst en een 
plantendokter adviseert over ziekten/plagen. Heb je probleemplanten, neem foto’s mee voor advies. 
https://www.boschhoeve.nl/ 
 
 

- 12:30-14:00 uur Landschappelijke Beeldentuin Bany  in Loenen  
De lunch (soep + broodjes)wordt verzorgd in deze landelijk 
bekende sier- en landschapstuin van 5500 m² met afwisselende 
planten en grassen, een natuurlijke vijver met kikkers. Er leven 
ringslangen (doen niets). Slingerende paden en niveauverschillen 
zorgen voor verrassingen. In de tuin staan beelden uit Zimbabwe. 
Kunst, tuindecoratie en overige kleine artikelen zijn ter plaatse te 
koop, u ondersteunt hiermee lokale Afrikaanse projecten. 
http://www.bany.nl/nl/afrikaansekunst/9-
Beeldentuin_stenen_beelden_tuinbeelden_metalen_vogels 
 
 

- 14:30-16:00 uur bezoek aan tuin ‘Klein Boskoop’ in Stroe. 
Meer dan 40 jaar geleden begon Van Vliet in Stroe als kweker. De 
moederplanten op de Veluwse grond werden de bron voor 
stekmateriaal dat vanuit zijn bedrijf in Boskoop over de hele 
wereld werd geëxporteerd.  
In 2005 zette Van Vliet een punt achter zijn kweker schap. Hij 
bouwde een woning op het terrein en de omgeving van de 
woning  veranderde langzaam in een grote tuin.  
https://kleinboskoop.nl/ 
Zie ook het artikel in Groei&Bloei van juni 2021 “Alles op gevoel” 

 
- Na het bezoek aan deze tuin rijden we weer richting Brabant. In de bus wordt u voorzien van koffie/ 

thee of iets fris en kunnen we nog even napraten over onze binnenlandse reis. 
 

- 17:30 uur Aankomsttijd bij Prinsentuin College. 
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