
 

 

 

1. Tuin Mies Dagevos en Eddy ter Braak - Dalvoordeweg 40, Daarle (alleen zondag) 

In de oude situatie was de tuin niet bijzonder groot. In 1996 kwam er een groot stuk grond bij. Een deel daarvan 

werd bij de tuin gevoegd en de rest werd hooiland met houtwallen en een poel. In de tuin ontstond aan de 

achterzijde een grote bloemenborder. Aan de voorkant kwamen notenbomen en een houtwal. In 2000 werd de 

tuin uitgebreid met twee vijvers, klimrozen in de houtwallen, meer rododendrons, azalea’s, allerlei rozensoorten,  

heesters en bomen en een kleine boomgaard. In het weiland bij de oude poel zijn wilgen- en bramenbosjes 

aangelegd, populair bij reeën en vogels. 

Onze tuin is een mengsel van wilde en uitheemse plantensoorten. Het gedeelte met de vijvers is wat wilder en 

ruiger dan dat aan de zonzijde van het huis. Meer zien? Ga naar www.tuin-de-wueste.nl. Op Open Tuinen 

Weekend alleen open op zondag 26 juni. 

 

2. Jan en Janneke Ribberink - Tweede Blokweg 19, Vroomshoop (alleen zondag) 

Wij zijn Jan en Janneke Ribberink en wonen al bijna 40 jaar aan de 2e Blokweg in het buitengebied van 

Vroomshoop. Wij doen dit jaar voor het eerst mee met de open tuin dagen. We gaan zelf al jarenlang tuinen 

kijken en vinden het leuk om nu eens te horen wat anderen van onze tuin vinden. Wij hebben in totaal 4300 m2 

grond, het grootste deel is tuin en ligt rondom het huis. Er is ook een moestuin en een deel is weiland. Ook staat 

er een hooiberg op het erf waar omheen we een kruiden- en bloementuin hebben.  De tuin is een echte leeftuin 

en de verschillende delen zijn in de loop der jaren ontstaan. Ook hebben we veel hagen in de tuin wat altijd een 

mooi wintersilhouet geeft. Het is een landelijke tuin waarin we de natuur ook graag zijn gang laten gaan en we 

zijn heel blij met alle vogels en andere dieren waaronder eekhoorntjes die onze tuin bezoeken. We hebben sinds 

februari een tuinkas waarin we al vroeg kunnen beginnen met plantjes kweken voor de moestuin en ook 

bloemen voor de tuin. Dit is heel mooi om zelf te doen. Een aantal jaren geleden hebben we achter het huis een  

veranda aangebouwd en hier zijn we in de zomer veel te vinden. Ook als het wat minder mooi weer is, kunnen 

we dus van de tuin en het buiten zijn genieten. Bezoekers die met de auto komen, kunnen de auto langs de weg 

in de berm parkeren. Wij heten u van harte welkom en hopen op een leuke dag en natuurlijk mooi weer. 

 

  

 



 

 

3. Gerhard Jannink -  Blaaschendiek 8, Itterbeck Duitsland  

Om 2 uur ‘s middags geef ik een rondleiding (lezing/presentatie) over experimenten met het zaaien op 

verschillende momenten. Het moment van zaaien is heel belangrijk voor een goed gewas en is belangrijker dan 

chemie en kunstmest. Vroeger in de landbouw was het zo dat opa bepaalde wanneer er werd gezaaid. Hij had de 

meeste ervaring wanneer het beste moment was. Uit een zaaiproef met 100 dagen rogge zaaien kan ik laten zien 

dat er verschil is. 

 

Als de bossen sterven dan sterft de aarde   

De tweede druk van dit boek is uitgekomen. Er staan QR codes in; 

met de mobiel kunt u dan scannen en op YouTube filmpjes kijken  

hoe het milieu verandert.  

 
Biologische landbouw experimenten 
De maan en planeten hebben invloed op de plantengroei. 
Het juiste zaaimoment brengt een gezonder gewas teweeg. Zonder extra kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen! En het kost niets extra’s. 
Harken en schoffelen als bemesting, kan dat? Op gezonde grond geen probleem! 
Het perfecte, zit in de primitieve eenvoud van de natuur. 
`Beter 100 boeren die biologisch produceren, dan 1 boer die denkt dat hij het zelfde kan met veel 
bestrijdingsmiddelen.’ 
Er zijn veel te weinig mensen in de landbouw werkzaam. 
De mensen die denken dat Round Up (het doodspuitmiddel) geen schade aanricht aan de natuur zijn 
net zo dom als de keizer die geen kleren aan heeft!  
Ook is er ergonomisch tuingereedschap. 
 

4. Familie Mulder - Höcklenkamper Strasse 5A, Halle-Duitsland (alleen zaterdag)           

Wij wonen nu ruim 10 jaar net over de grens in Duitsland.  De tuin is in de loop der jaren beetje bij beetje 

aangelegd. Eerst hebben we een grote vijver gegraven en de basisvorm bepaald van de rest van de kavel. 

Naast een kleine boomgaard hebben we rondom het gazon borders met veel vaste planten. In het gazon hebben 

we 3 ‘eilandjes’ aangelegd. Veel van de planten zijn zelf gekweekt in de nieuwe kas die de eerste alweer vervangt 

omdat die te klein bleek. Naast kuipplanten geven o.a. dahlia’s kleur aan de tuin en kiezen we o.a. varens, 

grassen en bijvoorbeeld irissen om hun bladkleur en vorm. Op enkele delen mag de natuur in beperkte mate zijn 

gang gaan. Dit zorgt voor bezoek van vogels en insecten. Kortom een tuin die past bij ons en hopelijk in de 

omgeving. 

 

5. ’t Kruudnhöfke - Vasse (alleen zaterdag) 

De kruidentuin van Vasse is een oase van rust, midden in het dorp Vasse. In ’t Kruudnhöfke vindt u zo’n 130 

soorten kruiden met een geneeskrachtige of culinaire functie. Opgericht in de jaren ’90, wordt deze tuin nog 

wekelijks onderhouden door enthousiaste vrijwilligers.  

Op zaterdag 25 juni zijn de vrijwilligers van de Heemkundevereniging in de tuin aanwezig om uitleg te geven over 

de soorten die u in de bloemrijke tuin kunt vinden. Kom genieten van de bloemenrijkdom, de bewoners van ons 

insectenhotel, de geuren en laat u vooral verrassen. Wij vertellen u over het gebruik van de vele soorten in de 

keuken of voor uw gezondheid. Daarnaast kunt u stekjes uit de tuin kopen, evenals zaden en zelfgemaakte jam. 

Zo neemt u een stukje kruidentuin mee naar huis. 

De kruidentuin bevindt zich achter de kerk van Vasse en is toegankelijk vanaf de Hooidijk, via ’t Zusterpädke.    



 

 

6. Familie Langeveld - Geesterseveldweg 6, Geesteren 

Onze tuin is een beetje in Engelse stijl en in verschillende gedeeltes. Er is een bostuin, een kruidentuin, een 

cottagetuin en een gazon met borders. Verder is het zicht vrij open gehouden om ook een mooi uitzicht te 

behouden op de vijvers en de verschillende eenden- en ganzenverblijven. De tuin is gelegen rond een oude 

boerderij en is een echte hobbytuin, geen strak plan, maar sfeer en gezelligheid.  

U bent van harte welkom in onze tuin en zeker ook om de vele soorten eenden, ganzen en andere vogels te 

komen bewonderen. 

 

7. Ann Toplis en Gert van Dorssen - Knoefsweg 1, Almelo  

Als de nieuwe eigenaren van een perceel van bijna 1.5 ha bestaande uit een hectare bos en voor het overige een 

aangelegde tuin, zijn wij aan het ontdekken wat er momenteel groeit en bloeit. Het bos willen we terugbrengen 

naar een meer natuurlijke staat, passend bij het landschap en om insecten vogels en andere dieren aan te 

trekken. In de aangelegde tuin hebben wij een start gemaakt met het aanpassen van de beplanting naar onze 

ideeën, een tuin die natuurlijk overgaat in het bos. Daarnaast willen wij een moestuin creëren die verspreid is 

door de tuin. 

 

8. Erwin van der Wal & Margot Fietje - Christoffelstraat 20, Almelo  

Mijn man (Erwin) en ik wonen sinds 2000 in dit huis. Wij genieten nu erg van de tuin. 

De afmeting is 10,5 x 38 meter, dus een echte pijpenla. Een tuin die niet eenvoudig is in te richten. 

We hebben er toch wat moois van gemaakt. 

’s Morgens zitten we graag in het zonnetje onder de overkapping en ’s middags in de ligstoelen die we op het 

gazon zetten. Als de zon schijnt, hebben we de hele dag zon in de achtertuin. Aan het eind van de werkdag zitten 

we zomers vaak op de veranda helemaal achterin de tuin. Onze kat mag ook graag een dutje doen in de tuin en 

zij zoekt dan ook alle zonnige plekjes op. Onze tuin ligt op het oosten. 

We hebben nog een klein vijvertje in de tuin, vroeger was die groter, maar regelmatig komen er bij ons reigers 

overvliegen en op een gegeven moment waren alle vissen weg. Door die reigers was de vijver om de zoveel jaar 

lek. Nu hebben we een hard kunststoffen vijvertje. We houden ook van diverse dieren in de tuin. We hebben veel 

aanloop van diverse vogels en de kat houdt heel erg van regen (vijver) water. 

De tuin verandert elk jaar wel. Naast diverse bomen, heesters, vaste planten, hebben we ook veel bloembollen in 

het voorjaar in de tuin. We hebben eigenlijk altijd wel wat in de bloei staan. 

Op het moment volg ik een opleiding voor Aankomend Hovenier (1e jaars MBO) en t.z.t. hoop ik in het 3e jaar te 

kunnen slagen voor Vakbekwaam Hovenier/Tuinontwerper. 

Ik ben mijn hele leven al bezig geweest met plantjes, stekken, zaaien etc. Dit doe ik nog steeds en ik beleef hier 

veel plezier aan. Onlangs heb ik een wormenton aangeschaft en met ons organisch afval en met behulp van 

tijgerwormen wordt er prachtig fijn compost gemaakt voor in de tuin. Met het vocht uit het organisch afval (dit 

kan uit het kraantje worden getapt) ontstaat er een zeer rijke compostthee voor de planten binnen en buiten. 

Naast het tuinieren, heb ik nog een hobby nl. het maken van keramiek (en het glazuren hiervan). U zult in onze 

tuin veel van dit zelfgemaakte keramiek aantreffen. 

Ik hoop dat u veel plezier beleeft in onze tuin, koffie/thee/fris en wat lekkers staan klaar. 

 



 

 

9.  Mini Eshuis - Reviuslaan 12, Almelo (alleen zaterdag) 

Een heerlijke stadstuin, ter grootte van 800 m2, in de prettige woonwijk de Hofkamp. Mijn tuin heeft voor elk 

moment van de dag en voor elk jaargetijde een passend terras, waarvan meerdere overdekt zijn en zicht bieden 

op de vijver. Veel waterplanten en natuurlijke verversing van het water zorgen voor een goede balans in de 

vijver. De tuin biedt veel doorkijkjes en kunstzinnige verrassingen. Een grote sequoia zorgt voor een droge hoek 

en de houtwal voor veel schaduw, steeds ben ik weer op zoek naar de meest geschikte beplanting. De borders 

bieden een grote verscheidenheid aan vaste planten en struiken, hierdoor kan ik mij uitleven met het schikken 

van boeketten. Aan de straatzijde zorgt een grote berberis-heg voor de nodige intimiteit en de achterzijde sluit 

aan bij een gemeentelijke houtwal. Het genieten en werken in de tuin is mede door de aanwezigheid van vogels, 

vlinders en alles wat groeit en bloeit een groot genoegen! Dit wil ik graag met u delen!  

 

10. Doepark de Hagen - Hagenborgh 4, Almelo 

Het Hagenpark in Almelo ligt aan de Almelose Aa tegen de binnenstad aan. Het is de laatste jaren door een grote 

groep vrijwilligers omgetoverd tot een Natuur- en Milieu-Educatief Doepark voor jong en oud. 

De vrijwilligers zijn vertegenwoordigers van 6 lokale natuurverenigingen, IVN, KNNV, G&B, Astrona, NIVON en ’t 

Iemenschoer. De overkoepelende Stichting Natuurhus Almelo coördineert de jaarprogramma’s van de 6 

participerende verenigingen en voert het dagelijks beheer van het park uit. 

 

De uitdaging was, met dit bijzondere burgerinitiatief, om het park zowel qua gebruik als belevingswaarde 

tegemoet te laten komen aan de wensen van elke club. 

De startsituatie was een vrij sober, onveilig en langs de randen dichtgegroeid park met een rij lindebomen die het 

park in tweeën deelde. Daarnaast vind je verspreid over het park een verzameling bijzondere exotische 

parkbomen, die bijna allemaal vanaf de bodem nog vertakt zijn.  

Deze prachtige verzameling bomen bood een ideale basis om er een Engels landschapspark van te maken. Een 

park met organische lijnen, hoogte verschillen, waterpartijen en fraaie zichtlijnen in en uit het park.  

Omdat bijna alle natuur in Twente een cultuur-historische achtergrond heeft, is dit Engelse park ingevuld met 

een reeks elementen die iets vertellen over hoe wij vroeger het landschap gebruikt hebben en het daarmee 

identiteit hebben gegeven. 

Elk jaar zullen er ook tijdelijke elementen aan het park toegevoegd kunnen worden als uitingen van 

verenigingsactiviteiten gekoppeld aan bijvoorbeeld jaarthema’s en mogelijk ook kunstexposities. 

Op 15 mei werd voor het eerst in het Hagenpark de Lentefair georganiseerd door Groei & Bloei. Het was een 

prachtige dag. Het weer was formidabel en de opkomst groot.  

Wat een prachtige locatie om op het terras wat te drinken en de kinderen te zien spelen op en rond het water al 

klimmen en klauterend op de boomstammen. U bent van harte welkom! 

Voor meer informatie over het Natuurhus zie de website: www.natuurhusalmelo.nl 

 

11. Familie Van Vooren - De Delle 1A, Almelo 

Onze tuin is een redelijk grote stadstuin, gelegen op het zuiden. 

De indeling is vrij formeel: gazon, borders, een klein moestuintje en een vijver. Aan de rand van de tuin staan 

enkele kleine fruitboompjes. Met name onze pruimenboom geeft jaarlijks al een goede opbrengst. Tegen het huis 

groeit een kiwi. 

In de borders staan hoofdzakelijk bloeiende vaste planten, aangevuld met bollen en eenjarigen. Al vroeg in het 

voorjaar kunnen we dan ook  genieten van de eerste bloeiende planten. Verspreid over de borders is tussen de 

planten een flink aantal dahlia's gepoot. Later dit jaar brengen deze bloemen tot diep in de herfst veel  kleur in de 

tuin.  

Ieder jaar is het weer afwachten hoe de tuin zich gaat ontwikkelen. Het is steeds weer een verrassing. Saai wordt 

de tuin voor ons in ieder geval nooit. 

 

 

http://www.natuurhusalmelo.nl/


 

 

12. Volkstuin ’t Landje - Windmolenbroek, Almelo (tegenover de Condor 50) 

Regelmatig horen we van omwonenden, dat onze tuinen er weer zo mooi bij liggen.  

Daarom willen we graag door middel van deelname aan het Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei ons 

tuinencomplex onder de aandacht brengen van een breder publiek. 

De afgelopen jaren merkten we dat er meer vraag was naar kleinere kavels van ca. 60 m2. Dit hebben we kunnen 

realiseren en zo is het moestuinieren toegankelijker geworden voor jongere mensen. Het is mooi om te zien dat 

iedereen, op zijn eigen manier enthousiast bezig is met tuinieren. Momenteel hebben we leden in alle 

leeftijdscategorieën en er is zelfs een wachtlijst. 

 

Ons tuinencomplex is te vinden aan de rand van het Windmolenbroek in Almelo, tegenover de Condor 50 aan de 

linkerkant, grenzend aan het Twentekanaal. 

 

13. De Wintertuin - Gravenweg 7, Aadorp (alleen zaterdag) 

De Wintertuin in Aadorp is een parktuin. In de 5 jaar die wij er nu wonen is het echt 'onze' tuin geworden. Elk jaar 

is er wel het een en ander aangepast. De grote borders in de achtertuin zijn door diverse kronkelpaadjes 

gescheiden, waar steeds meer verschillende soorten planten een plekje hebben gekregen. In de geplaatste 

kweekkast zijn wij éénjarige zomerbloeiers gaan kweken zodat het straks een kleurrijk geheel wordt. De voortuin 

is gedeeltelijk aangepast. Er zijn mooie borders ontstaan waar ook vaste planten en éénjarigen gaan stralen in de 

zon. Ook benieuwd en nieuwsgierig geworden? Kom dan onze tuin bewonderen en geniet mee!  

Een fleurige groet, 

Anita en Luuk 

 

 


