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Na een, voor ons gevoel, zeer koud voorjaar wordt het toch echt wel zomer. 

De natuur gaat gewoon door en trekt zich niet zoveel aan van enkele graden 

meer of minder dan gemiddeld. En nu toch steeds meer mensen in ieder 

geval hun eerste COVID-19 prik gehad hebben, kijken we optimistisch 

uit naar de rest van het jaar. Momenteel lopen nog de programma’s van 

digitale bloemschiklessen door Co en Hannie en de indrukwekkende 

resultaten kunt u zien op onze website. Verder wordt nu landelijk ook 

allerlei interessante lezingen en bloemschikdemo’s aangeboden. Zie 

daarvoor ook onze maandelijkse nieuwsbrief waarin actuele zaken worden 

aangeboden. 

Deze editie van Polderbloei kijkt dan ook vooruit naar het seizoen waar 

we toch proberen om buitenactiviteiten op te starten zoals de Zeebodem 

Tuinconcerten begin augustus met Wibi Soerjadi en andere gasten. Kijk 

hiervoor verderop in dit blad. Ook de Opentuin dagen willen we graag 

organiseren, zij het iets later in het jaar.

Voor de leden van Groei&Bloei Noordoostpolder sturen wij apart onze 

jaarlijkse verslaglegging van activiteiten en financiën 2020 als bijlage met 

deze editie mee. U kunt daarop reageren naar de bestuursleden. In onze 

eerstvolgende gezamenlijke bijeenkomst zullen wij dit dan als agendapunt 

meenemen. 

Voor verderop in het jaar zijn we alweer plannen aan het maken zoals een 

vorm van najaarsmarkt of fair, snoeicursus, paddenstoelenexcursie en 

meer. We zullen gedurende het jaar ook meer actief zijn in ledenwerving. 

Wij houden u op de hoogte en wensen u een prachtige zomer toe.

Groet van Wim Feddes

 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE Emmeloord 
 0527 - 69 77 19
 wfeddes@hotmail.com

 Penningmeester: Bob Brug
 Beijerland 32, 8302 NS Emmeloord
 0527 - 61 26 54 
 benabrug@planet.nl

 (Leden)administratie & bloemschikcoördinatie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06 - 51 37 59 18
 d.maris@solcon.nl

 Algemeen lid: Ank Nienhuis 
 Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord
 0527 - 69 94 09
 ankenharrinienhuis@gmail.com

 Algemeen lid: Monique Boer
 Uiterdijkenweg 48, 8316 RS Marknesse
 06 - 13 94 82 58
 gertenmonique83@gmail.com

 Algemeen lid: Marjan Marinissen 
 Uiterdijkenweg 46, 8316 RS Marknesse
 06 - 48 78 11 57
 marjan.marinissen@kpnmail.nl

Van de voorzitterBestuur
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…Lipkje en Elly! Vanaf volgend jaar stoppen zij beiden met het openstellen van hun prachtige 
tuinen. Zo wordt de spoeling met bijzondere tuinen in de Noordoostpolder, die open zijn voor 
publiek steeds een beetje dunner. Bij beide dames ben ik, eind april, op bezoek geweest voor 
een interview. Het was een stralende dag, met een prachtige wolkenlucht, de tulpen onderweg 
bloeiden hier en daar al, maar nog niet zo veel vanwege de voorgaande koude weken.

Zo begon het… voor Lipkje

De eerste afspraak had ik De Tuinen van Lipkje Schat. Lipkje vertelt dat ze is opgegroeid in 

Lemmer. Samen met Arjen zijn ze begin jaren 70, op het bedrijf van zijn ouders in Rutten 

aan de Weg van Ongenade. Alle boerderijtuinen zagen er in die tijd nog behoorlijk hetzelfde 

uit. Gras met een enkele border. En natuurlijk een moestuin. Hier heeft ze het tuinieren 

geleerd. In 1988 zijn ze verhuisd naar de Polenweg 9 in Bant, hier hadden ze meer land bij 

de boerderij.

Groei

De tuin aan de Polenweg was toen nog niet zo groot als ie 

inmiddels geworden is. Lipkje ging aan de slag en al doende 

leert men en zo ook Lipkje. Zij heeft de tuin zelf ontworpen en 

aangelegd: vijvers gegraven, paden gelegd, ze plantte bomen 

en struiken en legde borders aan. Ze had wat planten uit de 

tuin in Rutten meegenomen en over de tijd kwamen er steeds 

meer plantjes bij. Wat het niet deed op de ene plek, kreeg 

het seizoen daarop een nieuwe kans in de tuin in een andere 

border. De tuin gedijde goed 

en werd steeds groter. Heggen werden geplant, Arjen 

lastte de metalen zuilen waar de rozen tegenaan groeien. 

De bogen over het pad naar het huis zijn speciaal extra 

hoog gemaakt, zodat lange mensen, zoals Lipkje zelf, er 

makkelijk onderdoor konden. Op dit moment zitten de 

sierappeltjes, die hierlangs geleid zijn, tegen de bloei aan 

en worden ze al roze. In de border langs dit laantje staan de 

voorjaarsbloeiers die je ook overal in de tuin tegenkomt, 

maar hier voornamelijk in witte tinten. Lipkjes favoriete plek is in de tuin blijkt het terras 

waar we zitten voor ons gesprek. Ik kan het me helemaal voorstellen. Ieder seizoen heeft 

wel weer wat. In september, als de tuin dicht is, geniet Lipkje enorm van een stille nevelige 

morgen in haar dan rustige tuin.

Wat zullen we ze missen...
Blijven proberen

Ik vraag haar of ze nog tips voor ons, als poldertuiniers, heeft. Voor Lipkje is het belangrijk dat 

je vooral doet wat je leuk vindt. Probeer gewoon en als het niet lukt, probeer je het op een 

ander plek of op een ander manier gewoon weer. Grondsoort is een belangrijke basis voor 

je tuin, houd hier dan ook rekening mee bij het tuinieren. Doe je eigen ding, natuurlijk kun je 

uit bepaalde hypes ideeën opdoen en gebruiken, maar geef er vooral je eigen draai aan. Nog 

een tip is dat het belangrijk is dat de lijnen in de tuin ‘goed’ zijn. Wanneer je met een lege tuin 

kunt beginnen, aarzel dan niet een tuinontwerper in te schakelen. 

Kamers

Voor Lipkje werken de kamers 

erg handig. Hier gebruikt ze per 

kamer verschillende kleuren. De 

uitdaging is om dit bij elkaar te 

zoeken. Vaak plukt ze vooraf de 

bloemen en houdt die in de hand 

bij elkaar om te zien wat het doet, 

qua kleur en structuur.

Verbinding

Dankzij haar tuin heeft Lipkje zoveel mensen ontmoet, bijzondere mensen, die ze anders 

nooit ontmoet zou hebben. Hierdoor heeft ze wel een ander kijk gekregen op dingen. Ook is 

ze fan van Linnaeus geworden, door hem is het gebruik van Latijnse plantennamen in de hele 

wereld ingevoerd en kun je dezelfde taal spreken met andere tuinliefhebbers, ook al komen 

ze uit een totaal ander deel van de wereld.

Bezoekers in beide tuinen

Op mijn vraag waar al die duizenden bezoekers die over de jaren langs geweest zijn vandaan 

kwamen, bleek dat de meeste tuinliefhebbers bij beide tuinen langsgingen als ze dan toch 

in de polder waren. De Open Tuinen Weekenden gaven hier natuurlijk wel aanleiding toe. 

De leukste bezoeker, waar zowel Lipkje als Elly over vertelde, vond ik wel de ambassadeur 

van Japan en zijn vrouw, die onderweg naar een bezoek in Groningen, beide tuinen graag 

wilden zien. Zij dachten dat het openbare tuinen waren en vonden het bijzonder dat dit niet 

zo was. Op de terugweg brachten ze nog een doosje heerlijke bonbons langs als dank voor de 

rondleiding door de privé tuin. Verder komen bezoekers uit heel Nederland, natuurlijk, maar 

ook uit België, Duitsland, bussen vol met tuinliefhebbers. Ook mensen uit Spanje, Portugal, 

Griekenland, Italië, Oekraïne, Rusland, Oostenrijk. Maar ook tuinclubs uit bijvoorbeeld 

Pennsylvania (US), Ierland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Finland, Denemarken, Australië 

en Japan. Bij Elly kwam ooit eens een bus met Koreanen langs.

Lees verder op pagina 8 >
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Goldhoorn Gardens

Daarna op naar Elly Kloosterboer, geboren en 

getogen aan het Venepad, nu woonachtig aan 

de Klutenweg 13 in Bant. Hier vinden we haar 

paradijsje, De Goldhoorn Gardens. Op mijn vraag 

waar de naam vandaan komt, volgt een verhaal dat 

ik niet verwacht had. De schoonmoeder van Elly 

kwam uit Groningse Oostwold, die streek heet 

Goldhoorn (uitspreken alsof het Nederlands is). 

Maar het bekt natuurlijk ook lekker in het Engels, 

zeker met de ‘Gardens’ erachter. 

Zo begon het… voor Elly

Haar moeder had in die tijd ook veel plezier in haar tuin, waar ze volgens de ‘tuinmode’ in 

die tijd vooral eenjarige bloeiers had staan. Toen Elly op de lagere school zat, had ze wel wat 

boekjes over tuinieren en vond ze dit ook leuk. Later hielp Elly ook altijd mee, wat ze niet 

altijd even leuk vond als tiener. Eerst is zij samen met haar man tegenover haar schoonouders 

gaan wonen. Toen vond ze tuinieren inmiddels wel weer erg leuk om te doen. In 1980 is ze 

op het huidige erf gaan wonen. 

Eerst was de tuin een echte kindertuin, zandbak en trapveldje ontbraken niet en zijn ze eerst 

begonnen met het verbouwen van de woning. Gaandeweg ontwikkelde ze de moestuin en 

stak ze daar veel tijd in. Maar na zo’n 10 jaar was ze daar wel klaar mee. Maar wat wilde ze 

dan? Het eerste idee was een vijver. Die hebben ze toen uitgegraven en van de grond die eruit 

kwam een wal gemaakt. Snel daarna heeft ze een deel van de tuin, direct om het huis, laten 

ontwerpen en aan laten leggen. Toen was ze om, wauw wat mooi. In de jaren daarna is de 

tuin steeds verder uitgebreid, de aarden wal is 

verdwenen en ook de noordsingel is aangepakt. 

Het tuinenvirus had haar inmiddels goed te 

pakken en tijdens een tuinreis door Engeland 

zag ze hoe je muurtjes prachtig kunt gebruiken 

in je tuin. Dat wilde ze ook wel. Uiteindelijk 

zijn de muurtjes er niet gekomen. Maar haar 

interesse voor tuinontwerp was aangewakkerd 

en in 1998 werd dit in een concrete stap die 

ze zette door weer naar school te gaan en zich 

in Frederiksoord het tuinontwerpen eigen te 

maken. Dit ontwerpen van tuinen blijft ze ook 

doen als de tuin per 1 oktober sluit.

De basis

Tip van Elly is dat je ervoor moet zorgen dat 

de basis van je tuin goed is, dat wil zeggen, 

zorg voor een goede, gezonde grond. Zijzelf 

verbetert hem bijvoorbeeld met champost, 

anders kom je de klei niet in en is het plezier in 

je tuin in een mum van tijd weg.

De tijd van gaan is gekomen

Op mijn vraag waarom ze stopt met de tuin (wat natuurlijk niet helemaal waar is, de tuin 

blijft voor haar en haar gezin om van te genieten), antwoord ze dat het gebonden zijn aan 

huis, aan de tuin en het altijd beschikbaar moeten 

zijn voor bezoekers, nu wel mooi is geweest. 

Ze heeft het altijd met veel plezier gedaan, 

maar nu is het tijd voor iets anders. Ze zal al de 

collega-tuinliefhebbers die op bezoek kwamen 

wel missen. Iemand stelde haar dan nu voor een 

Bed & Breakfast te beginnen, maar dat is niet 

Elly’s plan. Samen met Piet Boersma blijft ze wel 

graag de tuinontwerpcursussen voor onze polder 

Groei&Bloei geven. Zodra de COVID-19 omstandigheden het toelaten, zal hier weer 

informatie over gedeeld worden aan de leden.

Inspiratie

Wat haar op mooie ideeën heeft gebracht zijn o.a de boeken van Elisabeth De Lestrieux, 

maar ook bijvoorbeeld ‘onze eigen’ Piet Oudolf.

Marjan Marinissen

Pak je kans!
Dit jaar kun je nog een keer een kijkje nemen bij de Goldhoorn Gardens en De Tuinen 

van Lipkje Schat. Je bent van harte welkom tijdens de Open Weekenden (zie pagina 32) 

op 5 & 6 juni, 14 & 15 augustus of op afspraak. Kijk voor meer (up-to-date) informatie op de 

website van Lipkje: lipkjeschat.nl en de website van Elly: goldhoorngardens.nl 

Tijdens deze weekenden kun je ook terecht bij De Stekkentuin 

(Noordermiddenweg 13, Espel) én de Pegasushof (Klutenweg 5, Bant). 
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Programma 2021
Wim schrijft in zijn 'woord van de voorzitter': ”Voor verderop in 

het jaar zijn we alweer plannen aan het maken zoals een vorm 

van najaarsmarkt of Fair, snoeicursus, paddenstoelenexcursie 

en meer”. Hieronder een overzicht van onze plannen.

AUGUSTUS Zeebodem Tuinconcerten met een  concert van Wibi Soerjadi 

 en een concert van Iris Kroes met Jan Vayne. Zie pagina 16.

 

 We hopen een dagreis naar de Veluwe en Utrecht te maken 

 om De Vlinderhof, De tuin van Polhuis en kwekerij 

 De Hessenhof te bezoeken.

SEPTEMBER Groei & Bloei avond met (waarschijnlijk) als 

 onderwerp pompoenen

 Open Tuin Dagen in en rondom Nagele

OKTOBER Paddenstoelenexcursie 

 Najaar buitenmarkt

NOVEMBER  Groei & Bloei avond met als onderwerp schaduwplanten

 Snoeiworkshop

Alle dan geldende maatregelen van het RIVM i.v.m. het coronavirus zijn van 

toepassing en hierdoor zijn nog niet alle data exact bekend. Over een aantal 

programma’s vindt u meer informatie verderop in deze Polderbloei.
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Op 25 April was het ‘de dag van de Paardenbloem’. 

April is vanouds de maand van de paardenbloem, dan kleurden 

vroeger de weilanden, grasvelden, bermen en slootkanten geel van de 

paardenbloemen. Dat is nu wel anders. Op de dag van de paardenbloem 

lette ik in het buiten-gebied juist op deze bloem en ik zag ze alarmerend 

weinig. Was een groen weiland met gele spikkels twintig jaar geleden 

nog het summum van intensieve veehouderij, nu is een hoekje geel in 

het weiland al een botanische opsteker. 

“Helaas komt de paardenbloem steeds minder voor”, beaamt Karst 

Meijer, ’s lands paardenbloemenkenner bij uitstek. Als het aan hem ligt, 

stoppen we om te beginnen met dat onzinnige maaien en bemesten van 

bermen en velden en laten we de paardenbloemen weer gewoon staan. 

Allicht dat andere soorten bloemen dan ook weer een kans krijgen. 

Karst wil er overigens graag op wijzen dat dè paardenbloem niet 

bestaat. In mijn gazon komen maar enkele soorten aan paardenbloemen 

op. Alleen al in Nederland zijn ruim 250 soorten paardenbloemen. “in 

zo’n geel gekleurd weiland, dat je je vast wel van vroeger herinnert, 

stonden wel 60 verschillende soorten paardenbloemen”, zegt Karst. 

De paardenbloem kan als de huismus onder de planten zelfs bij 

natuurfreaks vaak op maar weinig begeestering rekenen. Volledig 

onterecht, vindt Karst, “want de paardenbloem is niet alleen mooi, 

maar ook belangrijk voor onze vlinders, wilde bijen, zweefvliegen 

en andere insecten. Geen wonder dat die verdwijnen, en daarmee 

onze weidevogels. Als we zelfs de paardenbloem geen ruimte meer 

gunnen, kunnen we de hele boerennatuur wel opgeven. Ik roep op: de 

weidevogels terug in de wei, om te beginnen met de paardenbloem!” 

Paardenbloem moet terug!

Koos Dijksterhuis, Trouw, 28 april 2021

Voor u gelezen

visitekaart-2019-voor.pdf   1   14-3-2019   14:20:47

tuinadvies en ontwerp   •   tuinaanleg   •   tuinonderhoud

Vragen over uw tuin? 
Neem contact op met hoveniersbedrijf Hendrickx, te Espel. T. 0527-271088 of E. info@hendrickx.nu

Het bedrijf voor uw tuin!

13



W A T E R B A K B A L K O N

A A P A R A S O L N N P K E

J A T U I N P E O E N A D IJ

N K F E D F R Z M O M N L B

A E I Z R E O M T P A E I K

R L E E M P E N E R U O A Z

L I T I N W I R T C E M T W

E R S T Z M E S E E P N K E

O B E N D N R B T V I S C M

T E N A T G R A U O R N O B

S N B K R A A U W A O IJ C A

G N O A B S R E P P I L S D

I O S V Z E E J S A R R E T

L Z L L E E T S A K D N A Z

P U Z Z E L

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................

Woonplaats: .............................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................

BADMINTON

BALKON

BARBECUE

BOS

BIJEN

COCKTAIL

FIETSEN

FONTEIN

GRAS

KAMPEREN

KAMPVUUR

LIGSTOEL

MEREL

PARASOL

RANJA

SLIPPERS

SPROEIER

STRAND

TERRASJE

TUIN

VAKANTIE

WARM

WATERBAK

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL

ZEE

ZON

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

ZWEMMEN

IJS

Stuur de oplossing en uw gegevens voor 15 juli naar:

Groei&Bloei Noordoostpolder

Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord

Of mail de oplossing en uw gegevens naar

info@noordoostpolder.groei.nl 

Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar 

die Het boek 'Hoe maakt u van uw tuin of balkon een 

vogelparadijs' van Nico de Haan en Marjolein Bastin 

ontvangt. De winnaar ontvangt hier bericht van. 

Oplossing:  

W
o

o
rd

zo
ek

er
fa

b
ri

ek
.n

l
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Vrijdag 6 augustus
Wibi Soerjadi

Zondag 8 augustus

Aanvang 19.30 uur (tuin open om 19.00 uur)

Aanvang 14.00 uur (tuin open om 13.30 uur)

Lancaster Garden

Het rechtlijnige polderlandschap is de inspiratie-

bron voor de moderne landschapstuin met een 

eigentijds karakter door rechte lijnen en strak 

gesnoeide hagen. Maar binnen deze begrenzing 

een weelderige en losse beplanting die van mei 

tot ver in de herfst in bloei staat. De tuin ligt rond 

de boerderij en bestaat uit verschillende delen, 

kleurijke borders en een glooiend gazon.Schelpenpaden lopen stijlvol door de vijvertuin langs 

de roestvrijstalen vijver. Tussen de beplanting door staan zitjes waar men kan genieten van 

de temperamentvolle tuin met op de achtergrond de vergezichten van het polderlandschap.

Al 40 jaar zit Wibi in het vak. Dit jaar staat daarom ook in het teken van zijn 40 jarig jubileum. 

Hij zal tijdens het Zeebodem Tuinconcert hoogtepunten uit zijn carrière spelen, met o.a. 

klassieke werken, eigen composities en filmtranscripties gebaseerd op bekende filmwerken 

en zal dit als een orkest ten gehore brengen aan zijn publiek.

Wanneer je muzikaal talent en liefde voor improvisatie samenbrengt ont-

staat een wereld zonder muzikale grenzen. Jan Vayne neemt je mee naar 

die wereld. En dat leidt tot een onvergetelijke unieke ervaring. Jan kiest 

voor vrijheid. Een muzikaal bestaan zonder restricties waarin ruimte is voor 

alle soorten muziek. Een bestaan vol intuïtie en improvisatie, waarin het 

vooral draait om de essentie van zijn vak: zo veel mogelijk mensen raken 

met muziek.

Iris is afkomstig uit Drachten en zingt al sinds zij kon praten en speelt al 

ruim 15 jaar harp. Hierbij heeft Iris een unieke combinatie gevonden. Met 

haar stem raakt ze de gevoelige snaar. Zij trok met haar verbluffende deel-

name aan The Voice of Holland meteen de aandacht en bijna vier miljoen 

Nederlanders zagen haar de finale 2012 winnen. Een zeer emotioneel 

moment uit haar carrière was het optreden tijdens de herdenkingsdienst 

van de vliegramp MH17.

Wij organiseren weer twee unieke Zeebodem tuinconcerten! 
Het eerste concert met Wibi Soerjadi is vrijdagavond 
6 augustus het tweede concert met Iris Kroes en Jan Vayne op 
zondagmiddag 8 augustus. 

De concerten vinden plaats in de tuin van Lancaster Garden 
aan de Lindeweg 6 in Emmeloord. Het concert op vrijdag 
begint om19.30 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur. 
De tuin is een half uur voor aanvang open en er zal een ruime 
pauze worden gehouden zodat de concertbezoekers ook van 
de fraai aangelegde tuin kunnen genieten.

Zeker zijn van een plekje? Koop je kaarten in de voorverkoop!
De entreekosten zijn € 25,- p.p. per concert.

VOORVERKOOP KAARTEN VOOR GROEI & BLOEI-LEDEN
Leden van Groei&Bloei Noordoostpolder kunnen al vanaf 5 juni kaarten bestellen en 
ontvangen op vertoon van de lidmaatschapskaart (per toegangsbewijs) 3 consumptiemunten. 
Max. 2 kaarten per lidmaatschap. Maak de entreekosten over op NL04 ABNA 0405 6542 94 
o.v.v. uw n.a.w.-gegevens en het aantal kaarten voor welk concert. 
De kaartjes liggen dan klaar bij de entree van de tuin. 

VOORVERKOOP KAARTEN VOOR NIET-LEDEN
Kaarten kunnen vanaf 15 juni besteld worden. Maak de entreekosten over op 
NL04 ABNA 0405 6542 94 o.v.v. van uw n.a.w.- gegevens en het aantal kaarten voor welk 
concert. De kaartjes liggen dan klaar bij de entree van de tuin. 

KAARTJES AAN DE DEUR
Kaarten zijn op de avond of middag in de Lancaster Garden alleen nog te koop vanaf een 
half uur voor aanvang van de concerten als deze nog niet zijn uitverkocht in de voorverkoop. 
Raadpleeg altijd onze website noordoostpolder.groei 

Mede mogelijk 

gemaakt door:

 zeebodemtuinconcerten

 noordoostpolder.groei.nl

Wibi Soerjadi

Jan Vayne

Iris Kroes

Jan Vayne & Iris Kroes

6 & 8 augustus
2021
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Hoe zat het ook al weer  met die ijsheiligen en 

de tuin? Kunnen we de bloemetjes buiten gaan zetten? Of 

moeten we nog even wachten? 

IJsheiligen is een bekend en oud begrip uit de 

volksweerkunde. Het verwijst naar de naamdagen van 

een groepje katholieke heiligen die vallen in de periode 

van 11 tot en met 15 mei. Het begon met vier ijsheiligen, 

die ook wel ‘strenge heren’ werden genoemd. Het gaat om 

Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) 

en Bonifatius (14 mei). Later kwam er nog een ijsheilige bij, 

Sophia of Sophie, ook wel ‘koude Sophie’ genoemd. Met 

Sophia (15 mei), als beschermvrouwe tegen de nachtvorst 

wordt onder andere bij onze Duitse buren nog steeds 

rekening gehouden. Pflanze nie vor der kalten Sophie, 

oftewel de jonge plantjes nog niet planten voor 15 mei. 

In de meeste landen rekent men met 3 ijsheiligen. Het 

getal drie is een heilig getal, vandaar. De heiligen hebben 

op zichzelf niet iets te maken met vorst of kou. Maar de 

periode waarin hun naamdagen vallen wel. Ze geven 

de overgang aan naar een periode waarbij de kans op 

nachtvorst heel klein wordt. Na deze periode kunnen 

de eenjarige bloemen en kuipplanten naar buiten. En de 

zelfgezaaide opgekweekte plantjes kunnen na het afharden 

naar buiten. Houdt de periode na ijsheiligen ruim aan, dan 

zit je goed. Wordt er toch nog vorst voorspeld, bescherm 

dan je plantjes met bijvoorbeeld vliesdoek of noppenfolie. 

En haal je eenjarigen en kuipplanten naar binnen.

IJsheiligen

Uit: denederlandsejager, mei 2021

Voor u gelezen

Siergras en Bamboe voor
in de tuin en op het terras.

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

Voor al uw hangpotten en perkplanten. 
Kwaliteit is onze reclame en de prijs uw voordeel!

De Tuinplanten Markt Ens

OPEN 
15 APRIL TOT 12 JUNI 10 - 17 UUR

MAANDAG 
GESLOTEN

Enserweg 4, 8307 PL Ens  de tuinplantenmarkt

Detuinplantenmarktens.nl
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Goldhoorn Gardens en Engels landleven winkel  www.goldhoorngardens.nl  
Klutenweg 13, 8314 PB Bant Tel. 0527-261525 Mob. 0622413627

BEZOEKERSTUIN

TUINONTWERP – ADVIES

WORKSHOPS

DIA PRESENTATIE

ENGELS LANDLEVEN WINKEL

BOMENVERKOOP

.EU

DakbomenLeibomen Bolvormen Solitair

Leverbaar zowel in pot als uit vollegrond

Boomkwekerij Versprille
Hertenweg 25, Kraggenburg • Tel. 0527 25 25 86 / 06 22 30 28 57

Email: info@bomenverkoop.eu
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

www.bomenverkoop.eu



9 mei en wat een dag: na weken van kou, met regelmatig nachtvorsten, veel wind 

en welkome buien, schoot de thermometer vandaag omhoog naar de 22 graden. 

Heerlijk om ’s morgens op Moederdag buiten van de koffie met aardbeienvlaai te 

genieten. Toch ben ik blij, dat die warmte maar voor één dag is. Het relatief koude 

voorjaar heeft mijn voorkeur, alles bloeit zo lekker lang. 

De bollenborder met de 150 soorten narcissen, omringd met o.a. Anemone blanda 

en blauwe druifjes in diverse soorten, zorgt nog steeds voor veel kleur. Zelfs de 

helleborussen weten van geen ophouden. De prachtige zaaddozen zijn ook nu nog 

echte blikvangers tussen de kleurrijke rode-, bonte-, grijze- en groene bladeren 

van andere vaste planten. 

Stonden in maart/april de knol- en bolvormende Corydalis soorten (zie maart 

nummer) hier te bloeien, nu is het de beurt aan hun langbloeiende pollenvormende 

familieleden. 

Corydalis Ochroleuca is volgens mij de vroegst en de 

langst bloeiende in zijn soort, vanaf april tot in de 

winter zijn de 30 centimeter hoge planten getooid met 

roomwitte buisvormige bloemetjes. Het varenachtige, 

grijsgroene, blad blijft het hele jaar mooi. In zachte 

winters sterven de planten namelijk niet af. Ochroleuca 

gedijt zowel in de zon als in de schaduw en houdt 

van onze kalkachtige, zavelige grond, vooral in het 

voorjaar vind ik hier ontelbare zaailingen. 

Corydalis Lutea heeft knalgele bloemetjes en is de 

tegenhanger van de Ochroleuca: net zolang bloeiend 

en net zo uitbundig zaaiend. Het onderscheid zit ‘m 

in de bladkleur, Lutea heeft groene blaadjes.

Corydalis Cheilanthifolia is een kortlevende vaste 

plant. Het bronsgroene varenachtige blad wordt 

groener in de zomer en bijna zilvergroen in de 

herfst en sterft alleen in strenge winters af. Aan de 

30 centimeter lange bloemstelen verschijnen van 

april tot juli mooie lichtgele buisbloemen. Cheilanthifolia houdt van lichte schaduw 

en zaait zich hier makkelijk uit.

Corydalis Flexuosa ‘Purple Leaf’ is een schitterende, van april tot in mei bloeiende 

plant, met opvallende hemelsblauwe bloemen boven bijzonder bronsgroen 

geveerd blad. Hij houdt van een lichte beschaduwde plek. In droge zomers 

verdwijnt het blad, om in september weer te voorschijn te komen en soms bloeit 

de plant dan nog een tweede keer, zij het in mindere mate. Purple Leaf wordt hier 

ongeveer 25 centimeter en heeft het blijkbaar goed naar zijn zin. Zaaien doet hij 

niet, maar beetje bij beetje eigent hij zich steeds meer grond toe. Maar van dit 

soort planten heb je niet gauw te veel. 

Zolang de Corydalis Quantmeyerana ‘Chocolate Star’ niet bloeit, ziet hij er niet 

bepaald "Corydalis-achtig" uit. Het opvallende roodbruine blad, dat de plant 

siert in maart-april, doet menig bezoeker 

stilstaan. Pas als de buisvormige lila-blauwe 

bloemetjes verschijnen, herken je hem als 

zijnde ‘familie van’... Chocolate Star bereikt een 

hoogte van ruim 40 centimeter. Jammer dat 

de bijzondere roodbruine bladkleur richting 

zomer naar groen verkleurt. Daardoor 

verliest hij een beetje zijn bijzondere waarde 

waarvoor ik jaren geleden gevallen ben. Op 

een niet te droge plek in de zon breidt hij zich 

hier gestaag uit. 

Corydalis Nobilis: Siberische Holwortel: bloeit in april/mei met crème geelgroene 

buisbloemetjes, met in het hart een bruinpaarse vlek. De dikke bloemtrossen 

bestaan soms wel uit ruim 40 buisbloemetjes. Nobilis houdt van halfschaduw en 

wordt ongeveer 50 centimeter hoog. 

Dan de laatste in de rij van Corydalis soorten die hier te vinden is: Corydalis 
‘Spinners’. Dit is een kruising tussen Corydalis elata en Corydalis Flexuosa. Sinds 

enkele jaren staat deze op meerdere plaatsen in de ‘blad’border. Vanaf het 

vroege voorjaar is het al een echte eye-catcher met zijn rood/bruine stengels 

en helgroen varenachtige blad met rode nerven. Spinners houdt van een plek in 

de halfschaduw, wordt 40 centimeter hoog en bloeit hemelsblauw van mei tot 

augustus. 

De natuur loopt ruim 14 dagen achter op vorig jaar, hierdoor genieten we nog 

steeds van kleurrijke tulpenvelden om ons heen. Vanavond ben ik nog even een 

naar de Tulpensoortentuin van Henk van Drie bij Espel geweest. Ongelooflijk hoe 

mooi de meeste van de 1.900 soorten er nog steeds bij staan, velen zelfs nog in 

de knop. Ook diverse velden onderweg hebben de hoofdbloei nog niet bereikt, 

terwijl anderen al gekopt zijn. Als het frisse weer nog aan blijft houden kunnen 

we in juni nog van de tulpen genieten. Van mij mag het. Allemaal een kleurrijke en 

b(l)oeiende zomer toegewenst!

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Corydalis. Deel 2

Corydalis 
Ochroleuca

Corydalis 
'Spinners'

Corydalis Quantmeyerana 
‘Chocolate Star’ 

Corydalis 
Lutea
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“Spiegeltje, spiegeltje aan de  wand, wie is de mooiste van dit land? Dat 

bent u! Beleef magische modemomenten door deze jeans aan te trekken! Het speciale 

materiaal zorgt in een mum van tijd voor een sprookjesachtig figuur – boze probleemzones 

hebben geen kans!”

Ik zit wat te snuffelen in een modeblad. Je kunt je tuin wel leuk aankleden, maar zelf 

moet je ook wat om het lijf hebben, immers. Maar met stijgende verbazing lees ik 

de manier waarop de kleding aangeprezen wordt. Alles wordt uit de kast getrokken 

om je het gevoel te geven dat je de knapste, de mooiste en de stralendste bent. In 

een mum van tijd beleef je het magische moment dat je figuur een sprookje wordt. 

Om te eindigen met wat kreten over push-up, up-to-date zijn en shinen. Zeg nou 

zelf: de Engelse kreten klinken toch een stuk interessanter dan opkrikken, bij de tijd 

zijn en stralen?

Is het u wel eens opgevallen dat ook de kleuren in een nieuw jasje zijn gestoken? Het 

is niet meer gewoon blauw, rood, groen etc., nee, we spreken nu van taupe, prune, 

mauve, indigo, framboise, smokey-grey, poudre. En bij een shirt lees ik: op rozenhout 

geprint.

Dat rozenhout brengt mij bij de tuinwereld. Welke termen worden daar zoal 

gebezigd om het groene gevoel aan te prijzen? Een kleine zoektocht brengt me 

bij de Tuintrends van 2021. De eerste 

stijltrend is de ‘Human Touch’, veilig, 

warm en menselijk. Ronde vormen en 

zachtheid. Met een warm kleurenpalet 

van lichte en donkere huidtinten. De 

kleur ‘Brave Ground’ is uitgeroepen tot 

kleur van het jaar, een neutrale kleur 

die ons opnieuw verbindt met de 

natuur en de eenvoudige zaken in 

het leven. 

We gaan naar Tuintrend 2: Vooruitstrevend en rebels. 

Wellicht kunt u zich vinden in de stijltrend ‘Recentered 

stage’. Realiteit en verbeelding gaan in elkaar over en 

prikkelen de fantasie. Monochrome, maar krachtige 

kleurvlakken geven de tuin een eigengereid accent.

En dan nog Tuintrend 3: De 

tuin als biotoop. Daarin valt 

de term ‘Woke’. Dat we ons met z’n allen bewust zijn 

geworden van de klimaatcrisis. De tuin wordt ingericht 

als een klein ecosysteem. Duurzaamheid en de natuur 

staan hoog in het vaandel. Een tuin volledig betegelen, is 

als het nieuwe roken!

En dan nu de prangende vraag: Zijn kwekers ook zo zweverig over hun planten? Wat 

voor termen gebruiken zij om planten onder de aandacht te brengen? Wederom een 

kleine zoektocht brengt me bij het duo Henk Gerritsen en Piet Oudolf, Romke van 

de Kaa en Coen Jansen. Dan blijkt maar weer dat kwekers goudeerlijk zijn. Recht 

voor zijn raap en rechttoe rechtaan. Henk en Piet bespreken categorieën die er 

niet om liegen: ‘Nukkige planten die niet door de examencommissie heenkomen’ en 

‘Zeepbellen’, kortstondig geluk, en dan ‘pats’ zijn ze weg. Ook Romke kan er wat van. 

Doorspekt met humor verhaalt hij over de beste en slechtste kanten van planten. 

Zijn Astilbe-haat, de Chelone als de kampioen der nietszeggendheid. Zijn oordeel 

over sommige planten als het toonbeeld van somberheid, in staat om een goed 

humeur in één klap te bederven. 

Maar Coen Jansen met zijn vrolijke grijze krullen… die spant de kroon. Na eerst wat 

Pimpernellen geprezen te hebben, zegt hij opeens over de ‘Lilac Squirrel’: ‘Een Paarse 

Eekhoorn? Zo’n beest heb ik nog nooit gezien en hoop dat ook niet te doen’. Om zijn 

betoog over de Pimpernellen (bijna profetisch) te eindigen met: ‘Vele zijn geroepen, 

slechts weinige uitverkoren. De weg naar de composthoop is breed en kort…’

Als laatste zijn vernietigend oordeel over lage Monarda’s: ‘De mode tendeert naar 

kleintjes, soms maar 35 cm hoog, maar die vind ik – geheel persoonlijke mening! – 

mismaakte dwergen, gekrompen, alsof er iemand op is gaan staan’. Dit is toch om te 

gillen! Daar is geen woord ‘Frans’ bij!

Femmy van Urk

Om te gillen...
Column

 Brave Ground
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Sinds enkele jaren zijn wij aan de slag met alles rondom 

robotmaaiers. Advies, verkoop, aanleg en onderhoud. Hierin zijn 

wij goed getraind, hebben het juiste gereedschap. Dit alles komt 

uiteindelijk voort uit hobby, interesse in techniek, en passie voor 

nette tuin. In mijn jonge jaren maaide ik, met de zitmaaier, altijd 

al het gras in de buurt van Blokzijl. En dit doen we nu dus nog 

steeds, maar dan anders. 

Een mooi gemaaid gazon is een plaatje, met een 

robotmaaier heeft u elk moment een vers gemaaid 

gazon. Ook de kwaliteit van de grasmat blijft op 

een goed niveau, en wordt in veel gevallen zelfs 

beter. Dit komt vooral omdat telkens de kleine 

grassnippers dienen als natuurlijke voeding. Dit 

heeft een groot positief effect op het gehele gazon. 

De maaier gaat dagelijks een kleine periode door uw tuin. Dit bespaart u veel tijd, tijd die 

u goed kunt gebruiken in de rest van de tuin. Het eenmalig instellen van de maaier doen 

we samen, volgens uw wensen. Denk hierbij aan de gewenste maaitijden, en maaihoogte. 

Want elk gazon verdient zijn eigen specifieke instellingen. 

Wij werken met twee personen. Hierdoor 

zijn de lijnen kort, dit wordt door velen 

als prettig ervaren. Verder zijn wij zowel 

overdag als ´s avonds bereikbaar voor 

onze klanten. 

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend 

contact op. Wij hebben veel ervaring en 

kunnen u goed op weg helpen in elke fase. 

Van oriëntatie tot oplevering. 

Adverteerder vertelt

Vier keer adverteren in Polderbloei kost € 150,- voor 1/2 pagina of € 250,- voor 1/1 pagina. Er is nog ruimte 
voor nieuwe adverteerders. Neem voor meer info contact op met Bob Brug (benabrug@planet.nl)

ACTIE voor lezers van 

Groei&Bloei Noordoostpolder

25% KORTING 
OP DE MONTAGE VAN 

EEN ROBOTMAAIER

Dat kan een voordeel zijn van 
enkele honderden euro’s!

Actie geldt t/m augustus 2021

Het gazon altijd 
moeiteloos strak 
met uw robot

STRAKGAZON.NL

Het gemak
van perfectie

Advies & contact
T 06 - 47 85 24 79   |   info@strakgazon.nl

Het gazon altijd 
moeiteloos strak 
met uw robot

STRAKGAZON.NL

Het gemak
van perfectie

Advies & contact
T 06 - 47 85 24 79   |   info@strakgazon.nl

 Gerbrand Smedes

 Barend Loosweg 59, Blokzijl 
 06 - 47 85 24 79

 info@strakgazon.nl
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5 & 6 juni  Open Tuinen - vier kleurrijke poldertuinen

12 & 13 juni  Bij-zondere tuinen gaan open

3 & 4 juli  Bij-zondere tuinen gaan open

6 & 8 augustus  Zeebodem Tuinconcerten

14 & 15 augustus  Open Tuinen - vier kleurrijke poldertuinen

21 & 22 augustus  Bij-zondere tuinen gaan open

September  Groei & Bloei Avond

25 & 26 september  Open Tuindagen in en rondom Nagele

22 t/m 26 september  Gardenista

Oktober  Paddenstoelenexcursie

Oktober  Najaar buitenmarkt

November  Groei & Bloei Avond

November  Snoeicursus

14 april - 9 oktober 2022  Floriade Expo 2022

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder? Mail dit dan voor 2 augustus a.s. naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer een nieuw lid mogen 

verwelkomen binnen onze afdeling. We hopen u een 

keer te zien tijdens één van onze activiteiten!

 

Mw. H.T. Plomp-Landlust

Voor al uw vaste tuinbeplanting
         met advies op maat!

Rianne: 06 30 13 12 21  |  Tel: (0527) 20 28 08  |  info@grimmegroencentrum.nl

Kalenbergerweg 11-1  |  8315 PD  Luttelgeest

Kijk voor actuele openingstijden op onze website.
Vaartweg 83
8311 AA  Espel

T 06 - 38 78 98 91
F 0527 - 27 18 30

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 



 In augustus is de zomer volop aanwezig in vier Poldertuinen 
in Espel en Bant. Het is in deze tijd altijd genieten van geurige 
vlinderstruiken, hortensia’s, grootmoeders oorbellen, pindakaas 
struiken en planten zoals anemonen, andoorn en zonnehoeden. Ook 
bijzondere sierdistels en prachtige grassen ontbreken niet. De tuinen 
zijn ware snoepwinkels voor allerlei insecten. De kolibrievlinder 
wordt hier regelmatig gespot. Ook vogels komen aan hun trekken. 
Zij struinen rond op zoek naar zaden, bessen, slakken en insecten. Ja, 

ook in een tuin is het vaak: eten en gegeten worden. De vier boerderijtuinen 
zijn door de eigenaren zelf ontworpen en eigenhandig aangelegd en zijn 
totaal verschillend van elkaar. Elke tuin heeft zijn eigen sfeer en karakter. 
U vindt er een veelvoud aan opvallende kleurrijke bladplanten, heesters en 
bomen in unieke combinaties in harmonieuze borders. 

Op zaterdag 14 en op 15 zondag augustus zijn plantenliefhebbers welkom 
om te genieten van deze zomerse geur- en kleurenpracht. U kunt dwalen 
door hobbykwekerijtjes, een kleine schilderijen- en tuinkeramiek expositie 
bekijken en rondneuzen in een landleven winkeltje met mooie huis- en 
tuindecoraties.

NB. De Tuinen van Lipkje Schat en De Goldhoorn Gardens zijn dit weekend voor het laatst open, in 
2022 kunt u hier niet meer terecht! De andere tuinen zijn na dit weekend nog open tot oktober. 
De Stekkentuin elke vrijdag en zaterdag, de Pegasushof alleen op afspraak. 

Meer info? Mail naar wies@destekkentuin.nl of kijk op destekkentuin.nl

OpenTuinen 
Kleurrijke poldertuinen vol geur

14 & 15 augustus

Let op!
 Check de website(s) voor u van huis gaat. 
 De tuinen zijn rolstoelonvriendelijk.
 Er wordt entree gevraagd.

Tip!
Deze tuinenroute is ook prima op de fiets 

te doen: van tuin 1, via tuin 2 en 3 naar 
tuin 4 is ongeveer 20 kilometer. 

De Stekkentuin 
 Noordermiddenweg 13, Espel
 destekkentuin.nl 

De Tuinen van Lipkje Schat 
 Polenweg 9, Bant    
 lipkjeschat.nl 

De Goldhoorn Gardens 
 Klutenweg 13, Bant
 goldhoorngardens.nl 

De Pegasushof
 Klutenweg 5, Bant
 pegasushof.nl

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM

Deelnemende tuinen

Verspreid door de polder liggen 6 pareltjes. Dit gaat van 
stadstuin tot boerderijtuin tot grassenkwekerij. Iedere tuin heeft een heel eigen karakter. 
In de ene tuin zijn het de strakke vormen. In een andere tuin is het een robuuste pergola 
die de aandacht trekt. Zo zijn er ronde vormen gebruikt en dan weer zijn er behoorlijke 
hoogteverschillen. Hier worden plantjes gekweekt en verkocht voor het goede doel. Daar 
is brocante te koop. De kwekerij heeft een prachtige showtuin. Wat ze allemaal met elkaar 
gemeen hebben is de passie voor tuinieren en de weelderige, kleurrijke beplanting. Ook 
Pronkjewail op 't Nije Laand is één dag per open weekend open. Dit is een tuin met weelderige 
en natuurlijke uitstraling. Wij nodigen u van harte uit om de tuinen te bezoeken!

Bij-zondere
tuinen gaan open...

12 & 13 juni
3 & 4 juli
21 & 22 augustus

Let op!
 Niet alle tuinen doen alle dagen mee. 
 Er wordt entree geheven,  die vaak ten 
 behoeve van een goed doel is. 

De open weekeinden zijn op 
12 & 13 juni, 3 & 4 juli en 

21 & 22 augustus. De tuinen zijn te 
bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM

Datum  za zo za zo za zo
   12 juni 13 juni 3 juli 4 juli 21 aug 22 aug

Appelhof
 Blokzijlerdwarsweg 2, Marknesse

De Achtertuin
 Zuidwesterringweg 26B, Tollebeek

Ellen's Tuin
 Het Waterland 56, Emmeloord

Flevo siergras
 Kalenbergerweg 12/1, Luttelgeest

Het Zwaluwhuis
 Zwijnsweg 31, Ens 

Lancaster Garden
 Lindeweg 6, Emmeloord

Pronkjewail op 't Nije Laand
 Hertenweg 5, Kraggenburg













    

    

    

    

   

  

Informatie en schema deelnemende tuinen

Meer info?  facebook.com/bij-zonderetuinenopdebodemvandezuiderzee
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Boomkwekerij R. Stolwijk
Lindeweg 8, 8315 RC Luttelgeest
www.boomkwekerijstolwijk.nl 
info@boomkwekerijstolwijk.nl 06-28143828

Voor een bloeiende, groene tuin 
bent u bij boomkwekerij 

Stolwijk aan het juiste adres!

• Laurierstruiken
• Coniferen en taxus

• Sierheesters
Zowel voor bedrijven als particulieren! 

We zien u graag op de kwekerij!

Een abonnement op Groei&Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei&Bloei 
en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere 
afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Opzeggingen dienen ons voor 1 oktober van het lopende jaar te bereiken. 

Vul onderstaande bon ingevuld op naar:

Ledenadministratie Groei&Bloei
Afdeling Noordoostpolder
Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord

U kunt uw gegevens ook mailen naar d.maris@solcon.nl

✁
Ja, ik word lid van Groei&Bloei

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode  ....................................................................... Plaats: ......................................................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

IBAN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik betaal middels automatische machtiging en machtig daartoe Groei&Bloei het verschul-

digde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

Ledenactie
Word lid van Groei&Bloei voor slechts 

€ 27,95 voor 2021

Of voor € 37,- en ontvang een Metallo 

snoeizaag voor tot 125mm dikke 

stammen t.w.v. € 43,80! 

Sterk en handig. Met holster. 
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Oosterringweg 2A, Marknesse,   
Tel 0527-201823

www.vanbentemsierteelt.nl
Hele jaar geopend van ma t/m za 9.00-18.00 uur

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Bloemisterij en kwekerijwinkel

Voor kleur in huis en tuin moet u bij 
van Bentem zijn!

Bloemen en planten van de kweker 
zijn goedkoper en beter!

Naar gelang het seizoen 
hebben wij oa. in onze 
kwekerijwinkel:
Violen
Vaste planten  
Bloembollen
Div. potterie  
Sfeer en kado artikelen
Potgrond  
Meststoffen
Zomerperkgoed (grootste 
sortiment in de regio, met 
aparte soorten en kleuren)

Nu ook voor al uw 
bloemwerk
Verse snijbloemen
Boeketten                                 
Rouw- en trouwwerk 
Balieboeketten
Zaalversieringen 
Abonnementen  
Wij bezorgen ook!

Wij hebben ook 
een webshop


