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plek waar je zijn moet, en dan wel de gemeente Bronckhorst. Eind augustus 

is daar het Open Tuinenweekend met maar liefst 37 deelnemende tuinen.

Op zoek naar de perfecte afsluiting van de zomer? De Achterhoek is de 

in Bronckhorst



Het Open Tuinenweekend in 

Bronckhorst is een initiatief van 

Het Toeristisch Platform DHK om 

de mooie tuinen en natuurgebie-

den in het gebied meer aandacht 

te schenken. Dit jaar is de vierde 

editie van het evenement. Ieder 

jaar zijn er twee weekenden 

waarin de hekjes van zo’n veertig 

tuinen openstaan. 

Het eerste weekend is al achter 

de rug en op zaterdag 27 en 

zondag 28 augustus kun je weer 

je hart ophalen bij al het moois 

dat dit Gelderse gebied te bieden 

heeft. 37 tuinen zijn geopend van 

11 tot 17 uur. Ze zijn bijna 

allemaal vrij toegankelijk. 

Diversiteit
De deelnemende tuinen zijn 

meestal van particulieren, maar 

ook kwekerijen, molen-, kruiden- 

en stadstuinen zijn te bezoeken. 

Twee particuliere tuinen, een 

molentuin en een bijzondere 

bamboekwekerij staan in deze 

Buitenleven in de spotlight. De 

tuineigenaars leggen uit waar het 

in hun tuin om draait. Op de 

website van het Open Tuinen-

weekend is veel informatie te 

vinden over het evenement. Een 

routekaart en een informatie-

boekje is daar verkrijgbaar. Kijk 

op www.achterommetjes.nl/

open-tuindagen-2016. 

Laag-Keppel

Hummelo
Steenwijk
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Paspoort
Naam: Keppelse Molen Tuin

Soort tuin: landschappelijke tuin

Waar: Dorpsstraat 30, 6998 AB 

Laag-Keppel

Open: za 27 & zo 28 augustus. 

Verder altijd open

Entree: gratis

Grootte: halve hectare

Sinds: 1978

Info: www.keppelsemolens.nl

Bij de Keppelse molens, een spinnenkopmolen en een watermolen, ligt een 

idyllische tuin. Molenaarskoppel Dirk en Ans Minor wonen al 38 jaar op het 

mooi plekje aan het water in de polder. Hoewel de molens niet altijd 

draaien, is dat met het Open Tuinenweekend wel het geval. Het is de 

vierde keer dat de molentuin meedoet. Een veldje met wilde bloemen en 

een paar moestuinweides is wat je aantreft. Alles wat mooi is, mag blijven. 

Natuurlijk wel met mate. “We hebben veel last van onkruid, zoals heer-

moes. Ik spit het om, maar het is bijna niet te bestrijden. Je blijft ermee 

bezig, elke dag doe ik iets”, zegt Ans. In de groentetuin groeien onder meer 

boontjes, erwten, peultjes, sla, bietjes en pompoenen. “Momenteel is er een 

veldje met damastbloem, margrieten, vingerhoedskruid en klaprozen. In het 

najaar zijn die natuurlijk weg, dan wissel ik door.”  

Eén van de vier veldjes is een bloemenperkje, de overige moestuin. Ans en 

haar man kunnen eigenlijk het hele jaar van de oogst eten. “Ik heb het 

werken in de moestuin afgekeken van mijn vader, met hem werkte ik op 

het land. Ook had ik een schoonmoeder die er veel van wist. Zo leerde ik 

dat wisselteelt met wortelen en uien helpt tegen de wortelvlieg.” 

Meedoen aan het Open Tuinenweekend is voor Ans een stok achter de 

deur. “Ik zorg ervoor dat alles keurig is. Het is altijd spannend wie er komt 

kijken naar de molens en de tuin.”

MAGISCHE MOLENTUIN 



De zandgrond in de tuin is slecht en arm. Toch wisten Graat Metz en Nida Beelaerts van 

kampeerboerderij Groot Zande een vruchtbare moes- en bloementuin te kweken. Graat neemt 

de tuin voor haar rekening en werkt biologisch en ecologisch. Compost en hummus maakt ze 

over het algemeen zelf. Bestrijdingsmiddelen? Daar doet ze niet aan. “Ik probeer biologische 

groenten die in de winkel duur zijn zelf te verbouwen, zoals komkommer, aubergines en 

paprika. Ik kijk naar wat mij het meeste oplevert en naar wat we vaak eten”, zegt Graat. 

Sommige groenten, zoals prei en bleekselderij, groeien niet goed. Door de jaren heen is de grond 

wel verbeterd. “Dat komt door het constant afmaaien van gras en stro en het wieden van 

onkruid. Ik vind het leuk om dingen uit te proberen. Afgelopen jaar had ik een berg afval met 

stro gemengd, na een tijdje wemelde het er van de wormen. Daar kunnen dan weer groenten op 

die veel compost nodig hebben, zoals courgette en augurk.” Graat plant altijd bloemen tussen de 

groenten, omdat ze het mooi vindt, maar ook functioneel. “Afrikaantjes helpen tegen bodemaal-

tjes, ze passen goed tussen aardappelen of boerenkool. Borage zaai ik omdat er bijen op 

afkomen en omdat ze diep wortelen. Daardoor komt er zuurstof in de grond.”  

Graat zaait haar groenten en planten volgens de kalender van Maria Thun, gebaseerd op de 

maanstanden. “In de winter kijk ik naar wat ik wil zaaien, vervolgens reken ik uit wanneer dit 

het beste kan. Als ik de kalender volg, komen de planten sneller op. Dit heeft te maken met de 

aantrekkingskracht van de maan op de aarde.” Dit jaar is Groot Zande helaas niet open met het  

Open Tuinenweekend. “Maar op afspraak ben je altijd welkom, we laten graag onze tuin zien.”

Paspoort
Naam: Kampeerboerderij Groot Zande

Soort tuin: boerentuin

Waar: Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo

Open: op aanvraag te bezoeken

Entree: gratis

Grootte: 3.000 m2

Sinds: 1996

Info: www.kampeerboerderijgrootzande.nl

MAANSTAND EN MOESTUIN
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Bij kwekerij Bandus van Robbert van Til, lijkt het alsof je je in het Amazoneregenwoud 

begeeft. Bandus specialiseert zich in het kweken van bamboe en andere winterharde 

exotische planten. Het bedrijf heeft een van de grootste collecties in Europa, bestaande 

uit 240 soorten, waarvan sommige twaalf meter hoog zijn. Het resultaat is een heus 

bamboebos. “Tien jaar geleden startte ik met het verzamelen van bamboe. Ik ben een 

stuk bouwgrond gaan inplanten en heb me verdiept in de wereld van de plant. Ik ben 

van kleins af aan gek op planten met een enorme groeikracht. Als je een bamboescheut 

zeventig centimeter ziet groeien op een dag, vind ik dat prachtig”, vertelt Robbert. Hij is 

nog geen dertig, maar Bandus is zijn levenswerk. “We blijven nieuwe soorten testen 

voor de Nederlandse bodem en de kleinere tuin. Hier staat bamboe vers uit China, Tibet 

en Zuid-Amerika.” Bij Bandus kweken ze de bamboe vanuit de wortelstok. Dit is anders 

dan bij de meeste tuincentra. “Daar gebruiken ze vaak weefselkweek, waar hormonen 

en stoffen aan zijn toegevoegd. Onze manier duurt langer, maar levert kwaliteit.” 

Robbert kweekt ook Victoria reuzenwaterlelies. “We hebben de Victoria cruziana met 

de Victoria amazonica gekruist tot een hybride soort: ‘Longwood hybrid’. Het lukt maar 

weinigen om hem goed te kweken. Dit jaar hebben we de eerste planten.” Robbert is 

trots op zijn kwekerij en collectie van bamboe, lotussen, waterlelies en eucalyptus. “Het 

hele plaatje is mooi. Ik wil laten zien wat er allemaal mogelijk is met bamboe. De 

bewondering die ik voel bij planten, die magie probeer ik de bezoeker mee te geven.”

Paspoort
Naam: Bandus bamboekwekerij 

Soort tuin: kwekerij en jungletuin

Waar: Sliekstraat 7, 6999 DX 

Hummelo

Open: za 27 en zo 28 augustus. 

Daarbuiten op dinsdag, woens-

dag, donderdag en op afspraak

Entree: gratis

Grootte: 6.600 m2

Sinds: 2006

Info: www.bandus.nl

JUNGLETUIN MET BAMBOEBOS
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Paspoort
Naam: Tuin van Trudy van Eeuwijk

Soort tuin: landschappelijke tuin

Waar: Binnenweg 3, 6996 DB Drempt

Open: za 27 en zo 28 augustus. 

Daarbuiten op afspraak 

Entree: gratis

Grootte: 1.000 m2 en een boomgaard 

van 1.000 m2

Sinds: 2004, boomgaard sinds 2006

Info: www.achterommetjes.nl

Haar tuin heeft een beetje van alles: een moestuin, een 

aantal kleurige borders en een boomgaard. Daaromheen 

ligt een weiland waar koeien en pony’s lopen. ’s Zomers 

kunnen Trudy van Eeuwijk en haar man eten van de 

groenten uit de tuin. “Op het moment staan er veel 

courgettes in, maar ook dahlia’s. Het echte moestuinwerk 

heb ik een beetje gezien. Ik kies nu voor gemakkelijke 

planten”, zegt Trudy. Niet alleen groenten groeien binnen 

handbereik, in de boomgaard staan appel- en peren-

bomen, mispel en een abrikoos. De vruchten zijn 

bruikbaar voor jam, chutney en taart. “Ik voel me gelukkig 

met de hele tuin, er komen mooie dingen tevoorschijn.” 

Trudy is vaak bezig met het trekken van onkruid en het 

verwijderen van slakken. “Het groeit hier ontzettend hard 

en er is een hoop uitzaaiing. De tuin staat vreselijk vol, de 

slakken moeten bovenlangs lopen bij wijze van spreken”, 

zegt ze lachend. Om de beestjes te vangen, staat Trudy 

om zeven uur op. Ze probeert overal vroeg bij te zijn. 

“Sommige bloeiende planten knip ik af, omdat ik anders 

te veel soorten krijg. Áls ik planten koop, koop ik er 

ééntje. Die zaait zich uit of ik raak hem kwijt, zo gaat 

dat.” Toen Trudy gevraagd werd voor het Open Tuinen-

weekend, dacht ze niet dat haar tuin geschikt was. “Ik 

heb een bekijktuin. Het is heerlijk om te gaan zitten en in 

stilte om je heen te kijken.” De tuin bleek een welkome 

aanvulling op de route. Naast dat Trudy graag haar 

passie laat zien, is het weekend een motivatie. “Ik was 

op een punt waarop ik me uit de naad werkte, maar niet 

wist waarvoor. Nu kan ik efficiënt werken en zorgen dat 

de tuin er goed uit ziet voor bezoekers.” 

BOMVOLLE BEKIJKTUIN
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