
Buitenleven En Route

DOOR ROBINE ROORDINK FOTOGRAFIE SIETSKE DE VRIES

Tuinstruinfestijn

Steenwijkerland. Vier hofhouders vertellen meer over hun bijzondere 
tuin die je tijdens dit evenement kunt bewonderen.

 Deze zomer kun je voor de vijftiende keer naar Tuinstruinen in 



In het weekend van 13 en 14 augustus zijn vijf tuinen en een 

eet- en beleeftuin tegelijkertijd open. Sommige doen al sinds de 

eerste editie van Tuinstruinen mee, andere sluiten dit jaar 

opnieuw aan. Haal je hart op bij een dromerige fantasietuin of 

een parige paddenpoel; allemaal onderdeel van de route. De 

afstand tussen de deelnemende tuinen varieert van 1 tot 11 

kilometer. Bovendien heeft de organisatie dit jaar extra uit-

gepakt, omdat Tuinstruinen vijftien jaar bestaat.  

Textieltentoonstelling
Ter ere van het jubileum is er een textieltentoonstelling te zien. 

Leden van de kunstvereniging Steekplus verlenen hun medewer-

king hieraan. Zij maken kunstwerken van natuurlijke materialen, 

met het thema ‘Tuin en textiel’. Deze zijn verdeeld onder de 

tuinen. Hélène Derkx, lid van Steekplus en deelnemer van 

Tuinstruinen, vertelt: “Kunstenaars uit het hele land doen mee 

aan de expositie. Deze is tot 31 augustus te zien. Natuurlijk zijn 

we gezamenlijk open tijdens Tuinstruinen, maar daarbuiten kun 

je een afspraak maken om de tentoonstelling te zien.”

Tijdens het tuinevenement is dit jaar ook de eet- en beleeftuin 

bij proeflocatie De Pollepel in De Pol geopend. Bij De Pollepel 

wordt van alles geteeld, zoals biologische groenten en eetbare 

bloemen. Voor twee euro krijgen bezoekers een rondleiding en 

een gratis proeverij. Proef bijvoorbeeld een zelfgemaakte 

hummus met Oost-Indische kers. Meer informatie staat op 

www.proeflocatiedepol-lepel.nl.

De Oevertuin in De Blesse is ook een van de deelnemende 

tuinen van Tuinstruinen. Vanaf pagina 25 in deze Buitenleven 

lichten we die tuin uitgebreider uit. De andere deelnemende 

tuiniers van Tuinstruinen vertellen je op de volgende pagina’s 

meer over wat er allemaal in hun tuin te zien is. 

Kijk voor meer informatie over Tuinstruinen, de locaties en een 

fiets- en autoroute tussen de tuinen op www.tuinstruinen.nl.

Steenwijk

De Pol

Steenwijkerwold
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Paspoort
Naam: Seveniger Zicht 

Soort tuin: stadstuin 

Waar: Gasthuislaan 125, 8331 MV Steenwijk

Open: za 13 en zo 14 augustus. Tot september 

alleen op afspraak

Entree: €2,50. Met Tuinstruinen: €2,-

Grootte: 525 m2

Sinds: 1999/2000

SEVENIGER ZICHT VOL STRONKEN
De deelnemers van Tuinstruinen in Steenwijkerland hebben bijna allemaal 

een gigantische tuin. Uitzondering is Seveniger Zicht van Corda Kampen, 

een natuurlijke stadstuin met tientallen kleuren. Zij bewijst dat je met 

minder ruimte ook een hoop rijkdom kunt bezitten. “In mijn tuin staan veel 

planten op weinig grond. Alles mag hier groeien. Ik heb ook moeite om iets 

te verwijderen. Toch verander ik ieder jaar wel iets. De enige kleur waar ik 

geen gebruik van maak is geel, omdat ik het moeilijk vind om die kleur te 

combineren”, zegt Corda.  

Je ziet verschillende zithoekjes als je langs de smalle paadjes in de tuin 

loopt. In de tuin zijn stukken oud hout verwerkt. Corda gaat speciaal op pad 

om te zoeken naar stronken en takken voor in haar tuin. “Ik zoek naar 

stronken met een bijzondere vorm. Hier doorlopen ze het hele rottingspro-

ces. Het is mooi om te zien hoe het hout begroeid raakt. Na vijf jaar zijn de 

takken vaak helemaal verrot, dan ga ik op zoek naar nieuwe.”   

Seveniger Zicht is een rustoord voor beestjes in de winter, want Corda 

maakt haar tuin niet winterklaar. “Een aantal jaar geleden kwam ik een 

slapende egelfamilie tegen terwijl ik een grassoort aan het verwijderen 

was. Daar schrok ik van! Daarom laat ik de tuin in de winter liever met 

rust.” Dit betekent een hoop werk in het voorjaar. Daarnaast is ze ook 

werkzaam op een dagbehandeling in de verpleging. “Soms is het wel hard 

werken, maar het is te behappen. Tuinieren is heel leuk en ontspannend. 

Ik vind het heerlijk om ’s avonds met mijn handen in de aarde te zitten.” 
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KUNST LANGS KRONKELPADEN
Henk Gelmers heeft zijn droom nageleefd. Hij gaf zijn eigen bloemenzaak op om een prachtige 

tuin aan te leggen. Zijn droom? Een dwaaltuin met veel vogels. “Ik heb de gok gewaagd en mijn 

wens verwezenlijkt.” Een kaal weiland van een hectare werd Fantasietuin De Kronkel. “Inmid-

dels heb ik een gigantisch plantenassortiment. Het is absoluut geworden zoals ik wilde, ik ben 

trots.” Henk vergelijkt zijn tuin met een groot bloemstuk waar je constant aan werkt. Bezoekers 

kunnen via kronkelende paadjes de gehele tuin bekijken.  

Drie vijvers zijn een levensbron in het geheel. Henk heeft er het liefst duizenden kikkers bij, 

zodat op zwoele zomeravonden een heus kikkerconcert te horen is. Naast de vijvers, bloemen, 

planten, struiken en bomen zijn ook kunstzinnige elementen in de tuin aangebracht. Theepotten 

op hoge palen, poppetjes aan boomtakken en een haag in stoelvorm. Kleine kunstwerkjes 

overal, die een speels effect geven aan de tuin. “Die maak ik van materialen die ik bij de 

kringloop zie, bijvoorbeeld. Het idee zit in je hoofd, begint te borrelen en je gaat ermee aan de 

slag.” Het mag geen naam hebben, letterlijk, want Henk geeft zijn kunst geen titel. Dwalende 

bezoekers mogen zelf invullen wat de betekenis of gedachtegang erbij is.  

Zo’n vrije invulling krijgt ook de natuur in Fantasietuin De Kronkel. Het ene jaar staan er 

tientallen klaprozen in de tuin, het volgende jaar zijn ze volledig verdwenen. “Je moet het doen 

met de grond die je hebt. Wij wonen op een leemlaag van vijftien to twintig meter dik met 

daarop zwarte grond. Soms blijft er water in het leem staan, dus per meter is de geschiktheid 

voor planten anders. Tuinieren is heel inwisselbaar wat dat betreft.” De hele winter is Henk in 

de tuin aan het werk. Snoeien kost veel tijd en alles wat vergaan of verrot is, moet worden 

hersteld. Maar dan is Fantasietuin De Kronkel klaar voor alle bezoekers. 

Paspoort
Naam: Fantasietuin De Kronkel 

Soort tuin: landelijke tuin

Waar: Koloniepad 1, 8337 KV De Pol

Open: 1 mei tot di 1 november op do 

t/m zo van 10-17 uur. Tijdens Tuin-

struinen op za 13 en zo 14 augustus 

van 10.30-17 uur. Daarbuiten op 

telefonische afspraak

Entree: €5,-. Met Tuinstruinen: €3,50

Grootte: 10.000 m2

Sinds: 1995

Info: www.fantasietuindekronkel.nl



VRIJHEID IN DE VREDINGHE
Ineke Overwijk kent het belang van een goed verzorgde tuin. Jaren geleden 

maakte ze van haar passie haar baan, toen ze stopte als kapster en aan de slag 

ging als tuinontwerpster. Ze zat echter nog niet in het vak toen haar eigen tuin, 

De Vredinghe, werd aangelegd. Hoewel het ontwerp van haar tuin niet van haar 

komt, neemt Ineke wel de beplanting onder haar hoede. Als geen ander weet ze 

wat er nodig is voor een mooie tuin. “Zelf houd ik vooral van vaste planten, maar 

door de jaren heen ben ik bomen en struiken erg gaan waarderen”, zegt Ineke. 

Niet alleen bloeiende bloemen of zomerse sferen geven een tuin karakter. “Als  

‘s winters niks bloeit, kan de structuur van takken en de habitus van een struik 

juist sfeer geven. In onze tuin staan ook een aantal bomen met een bijzondere 

stam. De slangenesdoorn bijvoorbeeld, zijn bast lijkt net op slangenvel.”  

Ineke heeft inmiddels veel ervaring met tuinieren. “Je leert ontzettend van het 

invullen van een tuin. Ik let daarbij ook op bladtextuur. Persoonlijk vind ik het 

prachtig als siergrassen naast hosta’s of varens staan, of als er een opbouw in 

hoogtes zichtbaar is. Ik kan iedereen aanraden om een ontwerpplan te laten 

maken, dat geeft een goede basis.” Ineke heeft haar groene vingers niet van een 

vreemde. “Mijn moeder was een echt plantenmens, net als ik. Mijn vader hield 

ervan om buiten werktijd met orchideeën in de kas te hobbyen.” Ineke werkt zelf 

met een natuurlijke onderhoudsmethode, ze probeert de grond zo min mogelijk te 

bewerken. “Als je veel schoffelt, krijgt de grond geen rust. Ik maak dagelijks een 

ronde om te zien wat er nodig is aan onderhoud.” De Vredinghe is landelijk 

gelegen, rondom een boerderij en een verbouwd veeschuurtje, Inekes atelier. De 

tuin is heel ruimtelijk. “Ik vind het belangrijk dat bezoekers een natuurlijk gevoel 

krijgen bij de tuin en ik probeer met iedereen een praatje te maken.” 

Paspoort
Naam: De Vredinghe

Soort tuin: landschappelijke tuin

Waar: Oldemarktseweg 165, 8341 SE 

Steenwijkerwold

Open: za 13 en zo 14 augustus. Daarbuiten 

op afspraak voor groepen van minimaal 

tien personen

Entree: €3,50. Tijdens Tuinstruinen: €2,-

Grootte: 3500 m2

Sinds: 1991

Info: www.devredinghe.nl 
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BIOLOGISCHE BEESTJESTUIN 
Roel en Hélène Derkx gaven hun tuin een passende 

naam. Aan de Paddenpoel grenst aan een paringsvij-

ver voor padden. De tuin bestaat uit meerdere 

terrassen. In het midden ligt een verhoogde vijver en 

vanaf het huis zie je twee vijvers. Hélène omschrijft 

hun achtertuin als een cottagetuin: de planten staan 

door elkaar, zonder specifieke orde. Meer dan twintig 

jaar geleden bouwden Roel en Hélène hun tuin op een 

steile helling, trapsgewijs. “Ik besloot om geen gif of 

kunstmest te gebruiken. De eerste jaren waren 

dramatisch. De slakken gleden met plantjes op hun 

rug de tuin uit, maar het is alsnog een succes 

geworden.” In de tuin zijn een hoop plekken waar 

dieren zich kunnen verschuilen. “Zo lokken we ook 

slakkeneters. Egels vinden naaktslakken bijvoorbeeld 

heerlijk. Het is eten en gegeten worden.” Hélène is 

trots dat beestjes zich hier thuis voelen. “Elke dag 

loop ik rond om te zien wat er gebeurt. Ik vind het 

fantastisch als ik een kluit padden in de poel tref.” 

Hélène en Roel zijn beiden kunstenaar. Zij maakt 

textielkunst en hij schildert landschappen. Voor 

kook- én textielkunsten gebruikt Hélène kruiden uit 

de tuin. “Onze kruidentuin heeft planten uit de 

middeleeuwen en is ingedeeld naar de elementen 

vuur, lucht, water en aarde. Sommige kruiden gebruik 

ik als verf.” Aan de Paddenpoel is voor het vijftiende 

jaar geopend met Tuinstruinen. “Ik vind het fijn om 

mensen te inspireren of advies te geven. Ik sprak met 

Roel af één keer mee te doen. Als het niet leuk was, 

stopten we. Maar ja, dat liep anders”, lacht Hélène.  

Paspoort
Naam: Aan de Paddenpoel

Soort tuin: cottagetuin

Waar: Kraaiheide 8, 8331 ZD 

Steenwijk

Open: za 13 en zo 14 augustus. 

Tot 15 september op afspraak

Entree: €2,50. Tijdens Tuinstrui-

nen: €2,- 

Grootte: 600 m2 

Sinds: 1996

Info: www.tuinvanroelenhelene.nl
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