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De Herfsttuinenmarathon leid je door Nederlandse

tuinen in Groningen en Drenthe, maar ook over de Duitse grens.

Wie mooie tuinen wil zien, ziet met een ruime blik meer.



Stichting Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten bestaat 

sinds 1984 en zet zich in voor het openstellen van 

bezienswaardige tuinen van particulieren en van 

openbare parken en tuinen. Eerst was de stichting alleen 

actief in Groningen als werkgroep. In 1988 werd het een 

echte stichting met een bestuur.

In 1992 is ook Noordwest-Duitsland toegevoegd aan de 

stichting. Toen veranderde de naam in Het Tuinpad Op/In 

Nachbars Garten. Ook Drenthe kwam erbij in 2008, omdat 

daar Stichting Tuinkunst Drenthe werd opgeheven. 

Inmiddels zijn er 150 tuinen aangesloten. Om de twee 

jaar komt er een tweetalige tuinengids uit. Ieder jaar is 

er een aantal tuinenmarathons in het weekend, zo is 

er een in de lente, zomer en in de herfst. Drie Neder-

landse tuiniers van de Herfsttuinenmarathon vertellen 

over hun passie en trots. Ook de tuin Roos van Hijken 

(p.108) is te bezichtigen tijdens dit weekend.

Twintig tuinen
“Voor de Herfsttuinenmarathon op 1 en 2 oktober 

hebben we een leuk lijstje met tuinen. Waarschijnlijk 

komen er nog wel wat bij”, vertelt Jannie Bos, 

bestuurslid van de stichting. Op dit moment staan er 

twintig aangemelde tuinen op de website.

De deelnemers kennen elkaar inmiddels goed. Jannie: 

“Dat is zo leuk aan Het Tuinpad Op. Twee keer per jaar 

komen we samen met de tuineigenaren om iets te 

gaan doen. We huren een zaal of bezoeken een paar 

tuinen. Onderling wisselen we tips uit. Het is heel leuk 

en gezellig om elkaar dan te zien. Ik ga graag op 

bezoek bij de Duitse tuinen. De vrouwen daar bakken 

geweldige taarten voor hun gasten.”

Op de website van Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten 

staat een volledige agenda met alle tuinevenementen 

in het betreffende gebied. Ook lees je daar welke 

tuinen deelnemen aan de Herfsttuinenmarathon. 

www.hettuinpadop.nl

Uithuizen

De Wilp Winschoten
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Paspoort
Soort tuin: siergrassen- en prairietuin

Waar: Jan Gosseswijk 31, 9367 TE De Wilp

Open: op 1 en 2 oktober van 10 tot 17 uur. Vanaf 13 

april 2017 elke donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Daarnaast op aanvraag open voor groepen

Entree: €3,50 voor prairietuin, overige tuinen gratis

Grootte: 7.500 m2

Sinds: 2000

Info: www.siergras.nl 

Lianne Pot heeft een gigantische collectie aan planten. Ze begon ooit met het verzamelen 

van siergrassen en in 2007 laaide de passie voor prairie op. “Nadat ik Prachtig gras van Piet 

Oudolf had gelezen, groeide de fascinatie voor siergrassen. Ik wilde er meer over weten en 

ben ze gaan verzamelen”, vertelt Lianne. “Ik ging bekijken welke grassen er zijn, hoe je ze 

kunt gebruiken en uiteindelijk liep mijn verzameling een beetje uit de hand”, zegt Lianne 

lachend. Een opleiding was een logische vervolgstap, Lianne werd tuinontwerpster. Na een 

bezoek aan Hermannshof in het Duitse Weinheim en de echte prairie in Noord-Amerika, 

besloot ze een prairietuin van 3.500 m2 op een nieuw aangekocht stuk grond te realiseren. 

“Wat ik zo interessant vind, is de duurzaamheidsgedachte. De planten gaan zelf op zoek 

naar voeding en water, ik help ze niet. Door de variatie in beplanting hebben ze minder last 

van ziektes en hoef ik geen pesticiden te gebruiken. Ze zijn krachtig en het landschap is in 

evenwicht. Daar ben ik trots op.” De prairietuin is een open tuin, Vanaf een verhoging zie je 

de verschillende thema’s. In de siergrassentuin worden vaste planten en siergrassen 

gecombineerd. “Ik laat de mogelijkheden zien met bijvoorbeeld kleuren en hoogtes. Grassen 

kun je niet alleen als sierplant gebruiken, maar ook als bodembedekker of weefplant.” Naast 

de siergrassen- en prairietuin, is Lianne sinds 2005 Nederlandse Plantencollectiehoudster 

van siergrassen. “In een apart gedeelte staan meer dan 350 verschillende siergrassen met 

naambordjes en daarop de bloeiperiode.” Lianne maakt gebruik van lava, waardoor onkruid 

onderdrukt wordt. “Het scheelt zestig procent van de werkzaamheden, maar onkruid van 

buitenaf blijf je houden. Dat verwijder ik. Voor de rest is mijn tuin zo ontworpen dat het 

volgens het systeem werkt. Hij blijft me kennis en inspiratie geven.”

GEWELDIG GRASLAND

Als je 2 oktober 2016 

Lianne’s tuin bezoekt, 

krijg je 20% korting 

op planten op 

vertoon van deze 

Buitenleven. 

Na 2 oktober is de 

tuin op afspraak te 

bezichtigen.
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Twintig jaar geleden zochten Jannie Bos en haar man Harry 

Wubs meer ruimte. Ze werden verliefd op een bijzonder stukje 

Winschoten, vandaag de dag bekend als ‘Wubsbos’. Jannie 

heeft een bostuin. In de tuin is een karakteristiek hoogtever-

schil van vijf meter. “Dit ontstond nadat in 1920 fijn zand 

werd ontdekt onder de teeltlaag in de grond. Dit metselzand 

bleek goed te verkopen, waardoor het werd weggegraven 

tussen de huizen. Toentertijd konden ze niet verder graven 

dan tot het grondwater, dus zijn ze daar gestopt”, vertelt 

Jannie. In de crisistijd werd vervolgens een park aangelegd. 

Wubsbos ligt er middenin. “Het is net even anders dan de 

doorsneetuin. Er is veel schaduw en bos. De tuin heeft zijn 

eigen sferen, geuren en kleuren.” Een bijzondere boom in de 

tuin is een Canadese esdoorn. “Samen met mijn man ben ik 

ooit naar Canada geweest, speciaal om de Indian summer te 

zien. Op een parkeerplaats vond ik toen zaailingen van 

esdoorns. Ik heb er eentje meegenomen en bij ons in de tuin 

geplant. De esdoorn is inmiddels heel groot. Hij wordt 

oranjerood in de herfst, dat is echt kicken! Je ziet de verkleu-

ring bovenin beginnen en langzaam valt er een herfsttapijt.” 

Jannie stond vroeger uren te sproeien met een tuinslang. Daar 

is ze nu mee gestopt. “Ik denk maar zo: wat doodgaat, hoort 

niet in deze bostuin. Mesten doe ik ook niet, maar in de herfst 

laat ik een laagje blad liggen. Beestjes trekken de bladeren 

vanzelf in de grond, dat is dan de voeding. Ik vind het zó leuk 

om mijn passie te delen met anderen.”

Paspoort
Soort tuin: bostuin

Waar: St. Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten

Open: op 2 oktober van 10 tot 17 uur. Vanaf eind februari 

tot september op afspraak

Entree: vrije gift

Grootte: 1.700 m2

Sinds: 1996

Info: www.wubsbos.nl 

BIJZONDERE BOSTUIN



Paspoort
Soort tuin: romantische, Engelse tuin

Waar: Talmaweg 39, 9981 CW Uithuizen

Open: op 1 en 2 oktober van 10 tot 17 uur. 

Mei-september dagelijks van 10-17 uur. 

Groepen op afspraak. Kabouterbos dagelijks 

van 10-17 uur (april-oktober)

Entree: gratis

Grootte: 5.000 m2

Sinds: 1985

Info: www.tuindewinter.nl 

Een rustige sfeer in een romantisch Engelse tuin. Tuin de Winter van 

Nieske de Winter is, zoals de Duitsers hem noemen, een Ruhegarten. De 

tuin heeft een natuurlijke vijver en borders op kleur. “De kleuren in de 

borders passen bij elkaar, wat ook een rust geeft. Verder heb ik veel 

heesters en mooie bomen in de tuin”, zegt Nieske. Wat erg belangrijk is 

in Nieskes tuin, is een goed verzorgd gazon. “Als ik door mijn tuin loop 

en de borders zie, vind ik dat heel mooi. Maar dat is niks zonder een net 

gazon en de bomen die in mijn tuin staan. Het is het hele plaatje waar 

ik trots op ben.” De grond in Nieskes tuin is van zavel, waardoor 

eigenlijk alles wel groeit, behalve planten die zure grond nodig hebben. 

In het voorjaar zie je veel bollen, in de herfst bloeien er asters. “De 

bomen krijgen dan ook een prachtige herfstkleur. De Parrotia persica 

en de Ginkgo bijvoorbeeld. De tuin krijgt opeens een heel ander 

uiterlijk.” Nieske heeft een dagtaak aan het onderhouden van haar tuin. 

“Ik zaai veel plantenzaden voor de vaste border, daar begin ik in het 

voorjaar mee. In februari begin ik met het verpotten en bemesten van 

plantenstekken. Ik heb in mijn tuin inmiddels kuipplanten en fuchsia’s 

staan van dertig jaar oud! De eenjarigen plaats ik voor in de tuin, ook 

op kleur. Dan heb je nog het planten van bollen en het schoonhouden 

van de tuin in het algemeen. Een heel ander gedeelte vind je in de 

windsingel rondom Nieskes tuin. Daar ligt een kabouterbos. “Je ziet er 

in de tuin niks van. De windsingel is ruim dertig jaar geleden aange-

legd, omdat we vlak bij zee liggen en zo beschutting hebben. Voor de 

kleinkinderen hebben we er toen een kabouterbos van gemaakt. Ik 

denk dat er inmiddels meer dan driehonderd kabouterfiguren, huisjes 

en dieren staan”, zegt Nieske lachend. 

ROMANTISCH EN RUSTIG
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