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In de het Overijsselse Salland zijn op 24 april en 1 mei twee 
bollentuinen en een kwekerij geopend. Onder de noemer ‘Tuinen van Salland’ 

kun je een route maken en wel duizenden bollen bewonderen. 

Buitenleven En Route



Op de Sallandse bollenroute bezoek je de tuin van 

Nynke Atsma in Luttenberg, de tuin van Wim en 

Ineke Grootenhuis in Heeten en Arjan Schepers 

Vaste Planten kwekerij in Mariënheem.

Belangstelling
Het idee voor de Tuinen van Sallandroute komt van 

de deelnemers zelf. “Ik merkte dat klanten vaak 

vroegen of er nog iets anders te doen was in de 

omgeving”, vertelt kweker Arjan Schepers. “We zijn 

toen met zijn allen bij elkaar gaan zitten en zo is 

‘Tuinen van Salland’ opgestart.” 

Het is het derde jaar dat de voorjaarstuinen en 

kwekerij gezamenlijk open zijn. De belangstelling 

is groot.  

“Mensen hebben zin in het voorjaar en willen kleur 

zien. Er zijn nog niet veel tuinen open, we hebben dan 

ook altijd een dankbaar publiek!”, vertelt Nynke Atsma.

Uniek in de regio
De focus ligt op de bollentuinen in de omgeving van 

Raalte, omdat er daar weinig van zijn. “Er zijn niet 

veel tuinen die zoveel bollen hebben geplant als 

onze tuinen”, legt Arjan uit. “Mensen die daarin 

geïnteresseerd zijn, kunnen op niet veel plekken 

terecht. Er zijn in de bollenstreek en in de Noord-

oostpolder natuurlijk veel bollen te zien: voorname-

lijk in lange rijen op grote akkers. Er zijn, zeker hier 

in de regio, niet veel tuinen waar je de toepassing 

van bollen zo goed kunt bekijken.”

Ideaal begin
Deze tuinroute is een ideaal begin van het seizoen 

voor tuin- en bollenliefhebbers. Je rijdt met de auto 

binnen tien minuten van de ene naar de andere 

bestemming. Ook per fiets is het goed te doen: de 

afstand van de ene naar de andere tuin is ongeveer 

tien kilometer.  

1 mei sluit de tuin van Wim en Ineke Grootenhuis, 

maar openen er andere tuinen in de streek van 

Salland. Info over deze deelnemers en de data staan 

op www.tuinenvansalland.nl. 

Luttenberg

Heeten

Mariën-
heem
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Paspoort
Soort tuin: boerderijtuin, landschappelijke tuin

Waar: Oude Twentseweg 26, 8105 RG Luttenberg

Open: zondag 24 april en zondag 1 mei van 10-17 uur. In 

juni tot en met september iedere eerste zondag van de 

maand, 10-17 uur. Daarbuiten tot en met september op 

afspraak voor groepen van minimaal tien personen

Entree: €3,50 op open dagen bollentuinen en €4,50 op 

overige dagen

Grootte: 4.500 m2

Sinds: 1985

PLANTENPARADIJS
Rond een boerderij in Luttenberg ligt een natuurlijke tuin van 4.500 vierkante meter. 

Nynke Atsma (59) tuiniert er al dertig jaar. Eerst samen met haar man, Rudy de Heus. 

Na zijn overlijden in 2009 doet ze het alleen. “Ik zeg altijd: ‘Een dag niet in de tuin, is 

een dag niet geleefd.”  

In het begin stond er niet veel meer dan gras en een bomensingel. Na een wandel-

vakantie in de Ardennen veranderde dat, de begroeiing inspireerde. “We wilden iets 

natuurlijks. Op een dag bezochten we de tuinen van Ton Terlinden. De manier waarop 

hij vaste planten gebruikt, vonden we heel mooi”, legt Nynke uit. Met hulp van 

ontwerper Ton Alfrink werd de tuin aangelegd zoals hij er vandaag de dag bij ligt. 

In Nynkes tuin groeien veel verschillende planten, maar is de rust bewaard gebleven. 

Je vindt er meerdere borders en hoeken. Zo is er een Japanse hoek met rododendrons 

en goudenregen, en een stuk met wilde begroeiing, waar veel insecten op afkomen. 

In het voorjaar staan er tulpen en andere bollen in diverse kleuren. “Ook staat de 

appelboom - die bonsai gesnoeid wordt - er dan heel mooi bij”, aldus Nynke. 

In 2009 kreeg ze de vraag van het Internationaal Bollencentrum om mee te doen aan 

een bollenproject. Groenontwerper Jacqueline van der Kloet vulde Nynkes tuin met 

vierduizend tulpen. Sindsdien lijdt ze aan ‘bulbomania’. “Elk jaar zie ik wel een hoekje 

waarvan ik denk: waarom heb ik daar geen bollen staan? Ik plant telkens meer.” 

Het uitzoeken van de tulpen begint al in de zomer. “In catalogi zie ik zoveel 

moois! Half oktober komt de bestelling met bollen binnen en voor de kerst zit alles 

in de grond.” Nynke beschouwt haar tuin als een tweede baan. “Elk vrij moment 

steek ik erin. Al het werk is leuk: van het snoeien van de heester tot het wieden 

van de kweekbedden.” 

Sinds kort groeien er ook groenten. “Ik vind het zo leuk om te eten uit eigen tuin. Wat 

er zoal staat? Snijbieten, verschillende slasoorten, pompoenen, andijvie en courgettes.”

 Nynke Atsma in haar tuin. 
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VROLIJKE BOLLENTUIN
De prachtige tulpen springen uit de tuin van Wim (74) en Ineke (69) Grootenhuis. De 

kleurige bloemen steken mooi af tussen het vele groen. “Ik vind vooral de sfeer 

bijzonder aan onze tuin. Hij wordt omringd door bos, dat geeft echt een uniek beeld. 

Onze tuin is dan ook niet ontworpen, maar ontstaan”, legt Ineke uit. Het stuk grond ligt 

op het landgoed Schoonheten in Heeten. Wim en Ineke tuinieren al vele jaren. “Als 

boerendochter ben ik opgegroeid met de natuur. Dat is voor Wim precies hetzelfde. We 

zijn er altijd al mee bezig geweest.”

Wim is geboren in het huis waar hij nu samen met zijn vrouw woont. De tuin hebben 

ze altijd al gehad. Dit is het derde jaar dat het echtpaar de poorten opent voor bollen-

fanaten die zich tegoed kunnen doen aan de vele prachtige narcissen, sneeuwklokjes, 

krokussen en tulpen. 

Vooral die laatste zijn volop aanwezig in het voorjaar. “Dat is zo’n vrolijk begin van het 

seizoen! De bloei begint heel bescheiden met krokussen en begin april komen dan 

plots de eerste tulpen door. Dat is echt genieten, zo kleurig!”, zegt Ineke. 

De bloei gaat door tot eind november. Ook heeft het stukje grond verschillende 

tuinkamers met elk een andere sfeer. “Zo hebben we een hoek met veel witte bloe-

men, een hoek met veel oranje, geel en rood en een varentuin. Dat vind ik zelf ook een 

mooi stuk, dan zie je ineens een hele andere kant van de tuin.”

Ineke en Wim doen het vooral rustig aan. Wanneer ze zin hebben om te werken in de 

tuin, doen ze dat op hun gemak. “We laten het bos zijn gang gaan, het mag een beetje 

rommelig zijn. We houden wel van een natuurlijke tuin”, zegt Ineke. 

In het voorjaar zie je onder andere de tulpen, krokussen en rododendrons. Vorig jaar 

hebben ze voor het eerst groenten tussen de bloemen in de tuin gehad, zoals bieten. 

“Daar zijn we nu een beetje mee aan het experimenteren”, zegt Ineke lachend.

Paspoort
Soort tuin: voorjaarstuin

Waar: Schoonhetense-

weg 33, 8111 MD Heeten

Open: in het voorjaar op 

afspraak bij minimaal 

zes personen. Op zondag 

24 april en op zondag  

1 mei, 10-17 uur. Daarna 

gesloten

Entree: €3,50

Grootte: 720 m2

Sinds: 1972

Tulpenborder in de tuin van Wim en 
Ineke Grootenhuis in Heeten. 
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KWIEKE KWEKER
De aangelegde tuintjes met zalmroze, oranje en gele bloemen geven de kwekerij 

van Arjan Schepers (42) een vrolijk aangezicht. Het bedrijf in Mariënheem 

specialiseert zich in het kweken van vaste planten. Van borderplanten tot 

bloembollen, van grassen tot schaduwplanten; de lijst is oneindig lang. Tijdens de 

‘Tuinen van Salland’-route kunnen bezoekers bij de kwekerij bloemen en bollen 

kopen die ze op de route hebben gezien. Arjan: “Verder hebben we in het voorjaar 

een weide met verwilderingsbollen: inheemse bolgewassen die zichzelf uitzaaien. 

Dat ziet er altijd leuk uit.” 

Arjan is zijn kwekerij gestart in 2003. “Tuinieren en kweken waren altijd al 

hobby’s van mij, en ik had al langer de droom om daar een bedrijf in te 

beginnen. Destijds had ik nog een kwekerij aan de rand van Zwolle. Toen die 

goed liep, ben ik verhuisd naar Mariënheem. Sinds 2012 kan ik het echt een 

serieus bedrijf noemen. ”Liefhebbers uit binnen- en buitenland komen naar de 

kwekerij van Arjan om planten aan te schaffen.  

De klanten zijn vaak geïnteresseerd in de planten die ze in de tuin van Arjan en 

zijn vrouw zien staan. “Er is niet één plant die heel goed verkoopt, de vraag 

verschuift. Onze tuin dient voor mij als een kraamkamer voor stekken en zaden, 

maar voor klanten als een showroom. Meestal willen bezoekers iets hebben dat in 

onze tuin staat.” 

Arjan is fulltime bezig met zijn kwekerij. “In het voorjaar is dat tachtig uur per 

week, je moet dus wel van dit werk houden”, lacht hij. 

In de winter is het gelukkig een stuk rustiger, de kwekerij is dan dicht vanaf 

november. “Rond februari begin ik weer met oppotten, tot eind mei, en in mei 

en juni vindt het hoogtepunt van de verkoop plaats. In de zomer planten we 

nieuwe stekken en inventariseren we voor het komende jaar.” 

Paspoort
Soort tuin: Arjan Schepers Vaste Planten, 

kwekerij

Waar: Hakkershoekweg 9, 8106 PN Mariënheem

Open: vanaf midden maart op do-za 10-17 uur

Vanaf 24 april iedere eerste zondag van de 

maand een open dag, 10-17 uur

Entree: gratis

Grootte: iets minder dan een hectare

Sinds: 2003

Arjan Schepers met zijn vrouw 
en zoontje in de tuin.
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