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Betoverend 
Buitenleven En Route

Zeventien Noord-Hollandse hofjes zijn open voor publiek tijdens 
de tuinroute Top in de Kop. Drie tuiniers en een 

kweker geven in Buitenleven alvast een voorproefje.

Tuinbeminnaars en kunstfanaten, opgelet! 

Top in de Kop



Top in de Kop is een jaarlijks terugkerend 

evenement waarbij enthousiaste tuineigena-

ren, kunstenaars en een kweker vijf weeken-

den lang laten zien wat zij in huis hebben. In 

het weekend van 21-22 mei, 25-26 juni, 16-17 

juli, 13-14 augustus en 10-11 september kun je 

je laten inspireren door de creaties in de Kop 

van Noord-Holland.
 
Samen sterker
Dit jaar is de vijftiende editie van Top in de 

Kop. Dieuwke Wijn-Kouwenberg van Kwekerij 

Liefhebbersplanten is initiatiefneemster. “In 

2002 startte ik met vijf deelnemers. Ik 

organiseerde al langer open dagen op de 

kwekerij, waar mensen uit het hele land op 

afkwamen. Uit ervaring weet ik dat het leuk is 

om meerdere tuinen en kwekerijen te bezoe-

ken. Ik wilde mijn bezoekers die mogelijkheid 

bieden, meer gunnen dan alleen een open dag 

op de kwekerij, dus ben ik tuineigenaren uit 

de nabije omgeving gaan benaderen. Samen 

staan we sterker.” 

Bezoekers kunnen vijf weekenden lang 

verschillende tuinen, kunstwerken, een 

kwekerij en een follytuin (een folly is een 

bouwwerk dat opzettelijk nutteloos of bizar is) 

bezichtigen. Iedere deelnemer heeft iets 

unieks en is dus zeker een kijkje waard. Let 

wel op dat niet alles het hele weekend of 

ieder weekend geopend is. Ook de afstand 

tussen de deelnemers is wisselend, soms is 

die één kilometer en soms tien. Wel ligt alles 

in de Kop van Noord-Holland.  

Meer informatie over de precieze locaties, 

deelnemers en de data waarop de tuinen 

geopend zijn, vind je op www.topindekop.nl. 

Opperdoes

Westerland

Winkel
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Paspoort
Soort tuin: landschappelijke tuin

Waar: Zuiderweg 6, 1674 PR Opperdoes

Open: in de weekenden van 21-22 mei, 

25-26 juni, 16-17 juli, 13-14 aug, 10-11 sept 

van 11-17 uur. Zie andere open dagen op 

de website. Daarbuiten voor groepen 

open op afspraak

Entree: €2,50 tijdens open dagen.

Daarbuiten €3,50

Grootte: 3.500 m2

Sinds: 1990

Info: www.tuinmeeuwes.nl

LEKKER LANDELIJK
De tuin van de familie Meeuwes is een bekende locatie van tuinevenementen. Naast dat hij al 

jaren te bezoeken is tijdens Top in de Kop, is hij ook geopend tijdens andere routes. Ook voor 

tuingroepen zet Ageeth Meeuwes, aanlegger van de tuin, haar deuren wagenwijd open. Je kunt 

rekenen op een verse kop koffie en een glimlach. Een ronde in de gigantische tuin toont verschil-

lende aspecten. Loop van een schaduwgedeelte met een tulpen- en vaantjesboom naar een 

grasveld met bloemrijke borders op kleur. Het pad leidt je langs de twee natuurlijke vijvers in de 

tuin. Kers op de taart is het panorama op het traject van de stoomtrein Hoorn-Medemblik. Op een 

heldere dag kun je kilometers ver over weilanden met grazende schapen turen.  

Vijfentwintig jaar geleden begonnen Ageeth en haar man met het aanleggen van twee grote 

vijvers, midden in het weiland. De tuin ontstond hier langzaamaan omheen. “Het maakte dat we 

steeds meer op zoek gingen naar bijzondere planten. Ik kom zelf van de boerderij, misschien dat 

mijn liefde voor tuinieren daarvandaan komt”, zegt Ageeth. Het goed onderhouden van de riante 

tuin vergt uiteraard veel tijd. “In het voorjaar ben ik hele dagen bezig. De maanden daarvoor raap 

ik takken en bemest ik de grond met humus.” Allerlei schapen, kalkoenen, kippen, pony’s en drie 

ezeltjes leveren de compost aan. Ageeth bestempelt de sfeer als stil en landelijk. Het moment 

waarop alles in bloei komt, een vers gemaaid grasveld en een nette tuin zijn dingen waar ze blij 

van wordt. “De tuin is niet strak aangelegd, maar de natuur krijgt ook geen vrij spel.” Er is een 

aantal borders op kleur beplant, zoals een grote border met onder andere monnikskap en rozen. 

“Ik gebruik kleurentinten zoals geel, rood en oranje, maar ook wit en zachtgeel. Ik probeer een 

lange bloeiperiode te hanteren, dus de borders zijn helemaal volgeplant.”
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FABELACHTIG LANDSCHAP
Het is alsof Rusland in je achtertuin ligt: indrukwekkend, magisch, 

misschien zelfs een tikje eng. De follytuin van Ger en Mientje 

Leegwater in Winkel is een droomlandschap. Het Nederlandse 

Kremlin, zoals de kunsttuin heet, is op zijn minst uniek. Enkele 

Russisch ogende torens staan in het gras. Levensgrote figuren uit 

de mythologie en de Bijbel verwelkomen bezoekers in de tuin. 

Aartsengel Michaël strekt letterlijk zijn armen. Joris en de Draak 

zijn in een eeuwige strijd verwikkeld op het bolwerk dat de kern is 

van de achtertuin: het Kremlin. Dit is gebaseerd op de Basilius-

kathedraal in Moskou en slechts één van de hersenspinsels van 

Ger Leegwater. Sinds 1984 verwezenlijkt hij zijn fantasieën met 

verzamelde materialen. “De barokarchitectuur inspireert me. Deze 

bouwstijl zag ik in Rome en de Italianen brachten die naar 

Rusland.” Ger houdt van oude stenen in zijn bouwwerken; de tand 

des tijds is niet na te maken. Het bouwproces vindt hij minstens 

net zo mooi. “Het is kicken als iets lukt, als het af is. Ik zeg altijd 

dat ik niet aan verjaardagen doe, die tijd stop ik liever in het 

bouwen. Het grappige is dat ik niet meer naar een gebouw omkijk 

zodra het af is”, vertelt Ger lachend. Als hij toch moet kiezen wat 

hij het mooiste vindt, is dat de Neptunusfontein, met beelden van 

zeemeerminnen, Triton, Pegasus en Poseidon. “Historische 

personen of elementen namaken, vind ik een uitdaging, maar 

bezoekers hoor je er nooit over. Tuinieren heeft misschien meer 

hun interesse.” Mientje Leegwater neemt de bloementuin onder 

handen, ze zoekt planten bij Gers creaties. “Ik kijk naar kleuren, de 

omgeving en zorg voor verse bloemen in de tuin en in de bouw-

werken. Bezoekers kijken toch naar het totaalplaatje.”

Paspoort 
Soort tuin: kunsttuin

Waar: Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel

Open: zo 22 mei, zo 26 jun, zo 17 jul en zo 11 sept van 

11-17 uur. Rondleiding om 13.30 uur. Zie andere open 

dagen op de website. Daarbuiten op afspraak geopend.

Entree: €2,50 tijdens Top in de Kop-dagen. Dit komt 

ten goede aan Stichting Kunsttuin Nederlands Kremlin, 

voor het behoud van de tuin. Kosten daarbuiten zijn op 

aanvraag

Grootte: 1 hectare

Sinds: 1984

Info: www.bezoekhollandskroon.nl 
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Paspoort
Soort tuin: Kwekerij Liefhebbersplanten

Waar: Dorpsstraat 192, 1731 RL Winkel

Open: t/m 30 sept op vrij en za van 

10-12.30 uur en 13.30-15.30 uur. 

Daarbuiten en van okt tot apr op 

afspraak. Tijdens Top in de Kop: 21-22 

mei, 25-26 jun, 17 jul, 13 aug, 10-11 sept 

van 11-17 uur. Zie website voor andere 

open dagen

Entree: gratis

Grootte: ongeveer 1.800 m2

Sinds: 1989

Info: www.liefhebbersplanten.nl

LIEF VOOR PLANT EN DIER
Kwekerij Liefhebbersplanten van Dieuwke Wijn-Kouwenberg is ontstaan uit passie en het ‘niet 

kunnen weggooien van tientallen stekken in potjes’. Ze besloot 27 jaar geleden haar kennis en 

ervaring te delen met, de naam verklapt het al, liefhebbers van planten. Door de jaren heen zag 

Dieuwke allerlei kwekerijen en tuinen, gaf ze excursies en liep ze met tuingroepen mee. “Met 

vriendinnen ging ik op plantenjacht bij kwekerijen. God, wat was ik een spons! Ik schreef alles op en 

was werkelijk onverzadigbaar.”  

Met vallen en opstaan leerde Dieuwke haar bedrijf te runnen. Haar kwekerij in Winkel is een bekend 

verkooppunt van siergrassen en vaste planten. Deze zijn volledig milieuvriendelijk gekweekt, zonder 

kunstmest of bestrijdingsmiddelen. “Ik werk met een bio-energetische methode, Biovic. Ik meng 

kiezelaarde, dat door Biovic behandeld is met trillingen, met sproeiwater. Hierdoor krijgt het water 

een andere energie en meer zuurstof. Ook kan het zichzelf beter reinigen. Het gevolg is dat het 

bodemleven wordt gestimuleerd en dat mijn planten weerbaarder zijn tegen ziektes.” Dieuwke hoopt 

de werkwijze over te kunnen dragen, haar planten moeten goed terechtkomen. “Vaak ga ik in 

gesprek met klanten om te ontdekken in wat voor omgeving ze wonen, hoe de grond daar is en wat 

de omstandigheden zijn.” Het assortiment van de kwekerij wordt streng beoordeeld. Plantsoorten die 

ergens in uitblinken, bijvoorbeeld door een stevige steel, vormen de basis. “De planten moeten een 

‘wow’-effect bij mij oproepen en sterk en gezond zijn. Een bijzondere soort is mijn eigen selectie, de 

Astrantia ‘April Love’.” Deze dankt zijn naam aan Dieuwkes oudste kleindochter: Madelief. “Tien jaar 

terug merkte ik half april een bloeiende Astrantia op. Erg vroeg voor deze plant! Na zeven jaar wist ik 

dat hij in het assortiment hoorde. Hij is vernoemd naar de maand waarin Madelief geboren is.”
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Paspoort
Soort tuin: landschappelijke tuin

Waar: Oosterdamsterweg 8, 1778 

KH Westerland

Open: zo 22 mei en zo 26 juni van 

11-17 uur. Daarbuiten voor groepen 

open op afspraak 

Entree: €2,50

Grootte: 5.000 m2

Sinds: 1993

Info: www.hortensiahof.com

HEERLIJK HORTENSIAHOF
Wie ons koude kikkerlandje doorkruist, ziet weinig heuvels en bergen. Gelukkig zijn we 

niet helemaal onbedeeld gebleven, dankzij landijs uit de IJstijd heeft Nederland toch wat 

reliëf. Kijk maar naar de stuwwallen in Drenthe, Gelderland en Noord-Holland. Op het 

voormalig eiland Wieringen zie je ze ook. De grond daar bevat keileem. Dit mengsel van 

keien, zand en leem is een afzetsel van landijs. Diana van der Kraats en Dirk Bal van het 

Hortensiahof maken gretig gebruik van deze bodem. Naast dat ze soms een zwerfkei 

treffen, komt hij hun tuin ten goede. Diana: “De grond is vochtig en vruchtbaar, waar-

door ik weinig mest nodig heb. Sommige planten zijn ook groter dan gebruikelijk.” Het 

echtpaar begon in 1993 met opbouw van hun tuin. Een kaal grasland met brandnetels 

en een kleine waterpoel, werd omgetoverd tot een natuurlijke tuin met een weelde aan 

hortensia’s, helleborussen, rozen, phloxen, fruitbomen en groenten. De poel is nu een 

vijver van honderd meter in omtrek. Hosta’s, groot hoefblad en waterlelies groeien aan 

de rand. “Als ik naar tuincentra of kwekerijen ga, kan ik soms hebberig worden van al 

die mooie planten voor in de tuin”, zegt Diana lachend. In het Hortensiahof zijn ook een 

hoop dieren. Kippen scharrelen vrolijk rond en de vijver trekt eendjes aan. Andere 

gevederde vrienden zoeken de bomen op. “De tuin heeft echt een eigen ecosysteem. 

Omdat de vogels slakken en insecten eten, heb ik geen bestrijdingsmiddelen nodig.” Ook 

lopen er grotere beesten rond, namelijk alpaca’s. Hun mest gebruikt Diana voor haar 

fruitbomen. Benieuwd wat je met de vacht kunt? Diana vertelt erover vanaf pagina 57. 
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