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 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE Emmeloord 
 0527 - 69 77 19
 voorzitter@noordoostpolder.groei.nl

 Penningmeester: Bob Brug
 Beijerland 32, 8302 NS Emmeloord
 0527 - 61 26 54 
 penningmeester@noordoostpolder.groei.nl

 (Leden)administratie & bloemschikcoördinatie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06 - 51 37 59 18
 secretaris@noordoostpolder.groei.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
 aanmelden@noordpolder.groei.nl

Van de voorzitterBestuur
Deze zomereditie leest u onder andere over de Open Tuinen Dagen. Er 

staat weer veel op het programma, laten we hopen dat het dan ook mooi 

weer is. Tussendoor verzinnen we onder andere een demonstratie van 

Doet Boersma met letterlijk schilderen met de natuur bij één van onze 

leden in de tuin. En wellicht nog hier en daar een excursie, ook nooit weg. 

Ook staan we stil bij het 150-jarig bestaan van Groei&Bloei in Nederland. 

Dat vieren we door een ledenwerf actie in de Noordoostpolder. Voordeel 

voor u als aanbrenger (cadeaubon €15,-) én ook voor het aanstaande lid, 

met welkomstcadeau. Lees het verderop in dit blad. U leest het, wij zitten 

weer vol energie leuke plannen!

Tijdens corona zijn we begonnen met het regelmatig versturen van onze 

digitale nieuwsbrieven, omdat toen veel plannen twijfelachtig waren en 

we u bijtijds wilden inlichten. Nu we eraan gewend zijn, willen we hiermee 

doorgaan als geheugensteuntje en om tussentijds te informeren. Wij 

proberen de nieuwsbrief steeds ergens begin van de maand te verzenden. 

Als u onze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt, meld u zich dan bij mij 

aan. Mijn e-mailadres staat hiernaast.

Veel plezier met deze alweer 492ste editie!

Groet van Wim Feddes
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Op zaterdag 30 juli geeft de Friese kunstenares Doet Boersma in de Beeldentuin van 

Klein Afrika een schilderdemonstratie over de werkwijze van haar nieuwe werk met 

het thema “Fertile soil”. U kunt haar zien werken in natte lagen verf, waar ze planten uit 

de omgeving in verwerkt. Tijdens de demonstratie vertelt ze over het concept “Fertile 

soil”, de onzichtbare processen in de natuur. U ziet de opbouw van schilderijen in fases 

ontstaan en er is veel tijd om vragen te stellen. 

Doet Boersma is directeur van de Friese kunstacademie in Leeuwarden. Ze werkt  

vaak in haar atelier in Leeuwarden maar ook regelmatig op locatie in de buitenlucht  

(en plein air). Ze geeft workshops op binnen- en buitenlocaties. Doet is pas teruggekeerd 

vanuit Amerika, waar ze gedurende 3 maanden, als Artist- in-Residence heeft gewerkt.

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

De Tuinplanten Markt Ens

Enserweg 4, 8307 PL Ens  de tuinplantenmarkt

DeTuinplantenMarktEns.nl

puurtuingeluk.nl
Shop ons assortiment nu ook online op:

OPEN 
14 APRIL T/M 18 JUNI 10 - 17 UUR

MAANDAG 
GESLOTEN

Groei&Bloei middag
 Beeldentuin Klein Afrika, Uiterdijkenweg 46, 8316 RS Marknesse

 Zaterdag 30 juli 2022

 Start 13.30 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. Niet-leden € 5,00.

Groei&Bloei middag
Zaterdag 30 juli

Schilderdemonstratie door Doet Boersma
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De wereld zag er heel anders uit toen op 17 december 1872 in de Haagse herensociëteit 

‘De Vereeniging’ 28 keurige heerschappen bijeen kwamen om de vereniging op te 

richten die nu Groei&Bloei heet. 150 jaar later is Groei&Bloei ondanks alle crisissen, 

wereldoorlogen en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nog steeds 

springlevend. Edwin Oden dook in de archieven op het hoofdkantoor in Zoetermeer en 

sprak met kenners. Hier het eerste deel van zijn verhaal: hoe het begon...

Tekst Edwin Oden

In 1872 zat Nederland midden in de industriële revolutie. De eerste grote fabrieken 

verrezen en stoomtreinen en stoomboten maakten het leven sneller, drukker en 

efficiënter, maar toch gingen ook veel dingen nog op de oude manier. In 1872 was er 

bijvoorbeeld nog geen elektrisch licht, reden er nog volop koetsen door de straten 

- de fiets en de auto bestonden nog niet - en niemand had nog een typemachine: 

de eerste officiële stukken van de ‘Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en 

Plantkunde NMTP’ (zoals Groei&Bloei toen nog plechtig heette) werden in zwierig 

geschreven krullenletters te boek gesteld.

Hip en vooruitstrevend

De NMTP was in die tijd met haar aandacht voor tuinbouw en plantkunde een hippe, 

vooruitstrevende organisatie. Tot halverwege de 19e eeuw was er altijd gesproken 

over ‘landbouw’ als het ging om de teelt van gewassen; tuinbouw was toen een 

nieuwerwets woord, en behelsde vooral de teelt van groente en fruit - het kweken 

van bloemen en bloembollen was nog maar net een beetje begonnen. De interesse 

voor sierplanten was halverwege de negentiende eeuw ontstaan met de komst van 

de eerste plantenverzamelaars, die de wereld over reisden en honderden gewilde, 

onbekende planten meenamen naar Europa. Rijke families met landgoederen - dat 

waren destijds zo ongeveer de enigen die zich een beetje tuin konden veroorloven 

- wilden hun groene paradijzen maar al te graag verfraaien met die schitterende 

planten en hadden daar veel geld voor over. Dat zorgde ervoor dat de kweek van 

sierplanten voor liefhebbers een eerste push kreeg.

Plantenkennis delen

Aanvankelijk pionierden de landgoedeigenaren ieder voor zich met hun 

mooie nieuwe planten, maar al snel kregen ze behoefte zich te verenigen, om 

gemeenschappelijke belangen te behartigen en plantenkennis te kunnen delen, 

zodat ze de planten in hun tuinen zo goed mogelijk konden laten presteren. 

Uiteindelijk was het de Amsterdamse arts en apotheker dr. D.J. Coster die in 1871 de 

oproep deed een vereniging op te richten van planten- en tuinliefhebbers en mensen 

uit het vak. Coster was als farmaceut erg geïnteresseerd in de geneeskrachtige 

werking van planten en hoofdredacteur van ‘De Gids in het Plantenrijk’, een van 

de eerste Nederlandse tuintijdschriften en dat werd uitgegeven door een Haagse 

bloemist. Op gewichtige toon en in breedsprakige stijl, zoals in die tijd in hogere 

kringen gebruikelijk was, omschreef hij in schoonschrift het ontstaan van zijn idee: 

“Daar zat nu eens de Hoofdredacteur op een winteravond van ‘71 in zijne studiecel 

en toen ontsnapte het volgende aan zijne pen: een bond in het leven te roepen 

voor allen die planten liefhebben.” Een jaar later was de NMTP een feit: de eerste 

tuinbouworganisatie van Nederland was geboren.

Boeren en buitenlui

De ‘Maatschappij’ zoals de leden hun vereniging onderling noemden, bestond 

uit een bont gezelschap heren van uiteenlopende rangen en standen die elkaar 

vonden in hun liefde voor planten en tuinieren. De meesten waren eigenaren 

van landgoederen en buitenplaatsen: het wemelde van de baronnen, jonkheren 

en andere adellijke lieden, met NMTP-’beschermheer’ koning Willem III voorop. 

Onder de leden waren verder bloemenkwekers, bloemisten en bloemen- en 

bollenhandelaren. De minderheid was beroepskweker van groente en fruit, of 

‘tuinbaas’ of ‘tuinknecht’ (tuinman in dienst bij een particulier) - de NMTP gaf hen, 

als arme 'werklieden', heel coulant een fikse korting op de contributie.

Afdelingen worden geboren

In de beginjaren hield de NMTP zich vooral bezig met het organiseren van 

tuinbouwtentoonstellingen. Er werd een heuse ‘Vaste Keurings Commissie’ 

samengesteld die de tentoongestelde bloemen en planten keurde en certificaten 

uitreikte voor nieuw gekweekte planten. De NMTP bleek een gewilde club om lid 

van te zijn: al snel groeide het ledental, en door heel Nederland vormden zich allerlei 

aparte afdelingen die eigen lezingen en tentoonstellingen verzorgden en waar men 

elkaar hielp aan bijzondere planten te komen.

Groei&Bloei
150 jaar
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Boomplantdag en moederdag

Rond 1900 was de NMTP ook uitgegroeid tot adviesorgaan voor de regering op 

het gebied van de beroepstuinbouw, maar daaraan kwam een einde in 1908, toen 

de Nederlandsche Tuinbouwraad ontstond en die rol overnam. De NMTP was 

begin twintigste eeuw de drijvende kracht geweest achter de oprichting van de 

bloemenveiling in Aalsmeer, organiseerde destijds de eerste nationale boomplantdag 

en introduceerde in 1925 Moederdag: door Nederlanders aan te sporen die dag een 

bloemetje voor hun moeder te kopen, probeerde zij de bloementeelt te stimuleren 

- wat achteraf als een geslaagde missie kan worden beschouwd, want nog steeds is 

een bos bloemen het meest verkochte cadeau op Moederdag, en ook de rest van het 

jaar kopen Nederlanders massaal en regelmatig bosjes bloemen.

Club van tuinliefhebbers

Begin vorige eeuw ontstonden er steeds meer beroepsorganisaties in de tuinbouw, 

waardoor de NMTP uiteindelijk definitief een vereniging voor tuinierliefhebbers 

werd. Er werd van alles georganiseerd, zoals dia- en later ook filmvoorstellingen, 

lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen, het keuren van tuinen en het 

uitreiken van medailles daarvoor, en het nationaal kampioenschap bloemschikken.

Prinses Beatrix plant een boom, 

Groei&Bloei Nationale Tuinweek 

2014

Koninklijk

Lange tijd bleef de NMTP ijve-

ren voor tuinbouwonderwijs. 

Ze zorgde aanvankelijk voor 

‘wandelleraren’ die door het 

land trokken om aan werklieden voorlichting te geven over bodem en planten, en 

werkte later mee aan de oprichting van rijkstuinbouwscholen en bloemsierkunst- 

en hoveniers opleidingen, die er toen amper waren in Nederland. De NMTP richtte 

zelfs haar eigen tuinbouwscholen op. Al die maatschappelijke betrokkenheid van 

de NMTP ontging het koningshuis niet: vanaf 1923 mocht de NMTP zich ‘koninklijk’ 

noemen er veranderde de naam in KMTP. Al sinds 1875 was koning Willem III be-

schermheer van de vereniging, en na hem had de ‘Maatschappij’ altijd een koningin 

als beschermvrouw. Anno 2022 is dat prinses Beatrix, die na haar abdicatie aangaf 

graag beschermvrouw te willen blijven. Niet verwonderlijk dat ze daarom verzocht, 

want zelf is ze ook enthousiast tuinier - als ze wel eens een Groei&Bloei evenement 

bezoekt, praat ze graag met mede tuiniers over de beste verzorging 

van de planten die ze in haar tuin heeft staan.

Het tijdschrift; Het Nederlandsche Tuinbouwblad

Vandaag de dag is een abonnement op Groei&Bloei voor veruit de meeste 

mensen de voornaamste reden om lid te worden van de vereniging Groei&Bloei; 

het abonnement is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap. Het blad - of 

‘orgaan’, zoals het vroeger door de leden deftig werd genoemd - heeft altijd een 

belangrijke rol gespeeld binnen de vereniging. Al vlak na de oprichting van de 

NMTP spraken de leden de wens uit een eigen blad te hebben, om daarmee 

de binding tussen de leden te versterken en kennis over planten en tuinieren 

te verspreiden. Dertien jaar later was het zover: het eerste nummer van ‘Het 

Nederlandsche Tuinbouwblad - orgaan van de NMTP’ verscheen. Het zag er 

heel anders uit dan de kleurrijke ‘Groei&Bloei’ die we nu kennen: een dun, wat 

flodderig krantje op A3-formaat, met veel tekst in kleine lettertjes en slechts 

een paar eenvoudige kleurloze pentekeningen als illustratiemateriaal. Maar 

de artikelen die in dat allereerste nummer stonden, over het kweken van 

perenbomen en de oorsprong van de dahlia, zijn - hoewel in oubollige schrijfstijl 

- nog net zo informatief als toen.

 Het Nederlandsche Tuinbouwblad 1e jaargang 1885

Bergen en dalen

Het ‘orgaan’ van de KMTP voorzag meteen duidelijk in een behoefte, maar is 

meerdere keren in haar geschiedenis ook op sterven na dood geweest. Er waren 

zelfs periodes dat het even helemaal niet meer verscheen, zoals van 1943 tot 

1945, toen de Duitse bezetter het verbood. Ook het ledenaantal van de KMTP 

heeft wel grote dips gekend, zoals de moeilijke jaren van 1930 tot ongeveer 
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1960, toen crisis, oorlog en wederopbouw het hobbytuinieren naar de achtergrond 

drongen - het was een periode waarin bloementeelt en tuinieren weer vooral 

groenteteelt-vanuit-noodzaak werd. Maar toen vanaf de jaren vijftig de welvaart 

steeg, sloeg de gemiddelde Nederlander weer aan het siertuinieren, waardoor de 

KMTP groeide als kool. De almaar uitdijende groep tuin- en plantenliefhebbers 

werd graag lid van de KMTP omdat ze daar mede tuinders konden ontmoeten en 

van vakmensen konden leren over planten en tuinieren. De vakmensen op hun beurt 

werkten graag samen met de KMTP omdat die hen beter in contact bracht met hun 

klanten.

1960: Groei&Bloei het maandblad 

Vanwege het weer uit het dal klimmen van de KMTP werd in 1960 besloten het 

blad, dat tot dan toe jarenlang als noodlijdend 

katern was verschenen bij het tweewekelijkse 

Vakblad voor de Bloemisterij, weer uit te geven 

als zelfstandig maandblad met een nieuwe, 

moderne naam: Groei&Bloei. Die naam was als 

beste uit de bus gekomen na een prijsvraag onder 

de leden. Maar liefst vijf leden waren met de titel 

‘Groei&Bloei’ op de proppen gekomen; na loting 

werd de heer J. Bijl van Duyvenbode uit Hillegom 

tot winnaar uitgeroepen. Hij was al jarenlang trouw 

lid, voorzitter van de afdeling Bennekom en ex-

secretaris van de Nederlandse Dahlia Vereniging: 

een man die de prijs verdiende.

Afdelingen en evenementen

Bij het honderdjarig bestaan, in 1972, was Groei&Bloei (‘de vereniging waar je 

nooit uitgeleerd raakt en je hobby kunt delen met anderen’) nog nooit zo groot 

geweest: dertigduizend leden, verspreid over liefst 149 afdelingen die allerlei 

activiteiten organiseerden, zoals bijeenkomsten om tuinproblemen te bespreken, 

het uitwisselen van stekjes op stekjesbeurzen, het testen van planten, cursussen 

(van snoeien en rozenverzorging tot tuinarchitectuur en bloemschikken), lezingen, 

en excursies naar mooie tuinen in binnen- en buitenland. Er kwamen op den duur 

ook landelijke evenementen bij, zoals een tuin- en landleven beurs, en later het 

open tuinen weekend, de Nationale Tuinweek en tuinfestival Gardenista. Ook heeft 

Groei&Bloei de grootste open tuinen website van Nederland: bezoekmijntuin.nl.

 

Tuinieren als hobby

In het jaar 2003 bereikte het ledenaantal het hoogste punt ooit: 

76.000. Dat kwam onder andere doordat nog meer mensen de 

middelen en tijd hadden gekregen iets aan hun tuin te doen, maar ook omdat 

het blad Groei&Bloei zich onderscheidde van de vele andere tuintijdschriften 

die zich inmiddels op de schappen waren gaan verdringen. In de meeste van die 

tuinbladen ging het er vooral om hoe de tuin eruit zag als eindresultaat, terwijl de 

Groei&Bloei zich richtte op de groep voor wie tuinieren een hobby is en daarmee 

een gat in de markt bediende. Dat was terug te zien in de verkoopcijfers: 

Groei&Bloei oversteeg alle andere tuinbladen. Je kon aan de Groei&Bloei zien 

dat de hobby tuinieren in 

het nieuwe millennium 

als veelzijdiger werd 

opgevat: het blad ging 

niet meer alleen over 

de vertrouwde degelijke 

informatie over planten 

en tuinaanleg, maar ook 

over plezier beleven aan 

schoonheid, het buiten zijn, beweging, contact met aarde en natuur, rust, en de 

uitdaging iets moois te creëren.

Anno 2022 nog springlevend

Nu, in 2022, staat de ledenteller van Groei&Bloei op 27.000 en zijn er nog altijd 

127 afdelingen. Ook al is het ledental de laatste negentien jaar met meer dan de 

helft teruggelopen, Groei&Bloei is nog steeds het grootste tuintijdschrift en de 

grootste vereniging voor tuinierliefhebbers. De krimp lijkt een onvermijdelijk 

gevolg te zijn van de instortende bladenmarkt en de alomtegenwoordigheid 

van het internet, waar je snel informatie kunt vinden over tuinieren - hoewel 

die lang niet altijd even betrouwbaar is als die van good old Groei&Bloei. Ook 

de individualisering speelt mee: er is veel minder behoefte je te binden aan een 

vereniging. Mensen hebben de laatste decennia ook minder tijd gekregen voor 

tuinieren omdat er nu veel meer keus is in vrijetijdsbesteding.

Maar dat Groei&Bloei na 150 jaar ondanks alle crisissen, wereldoorlogen en 

technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nog steeds springlevend 

is, bewijst wel dat de behoefte aan ‘alles over tuinen en tuinieren’ - zoals de 

ondertitel van Groei&Bloei vandaag luidt - onverwoestbaar is.
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Breng een nieuw 
Groei&Bloei lid aan en 
ontvang een Intratuin 
cadeaukaart van € 15,-

Laat uw vrienden, buren of 

familie de vele voordelen 

van Groei&Bloei ontdekken 

met een abonnement op het 

tijdschrift en het lidmaatschap 

van de vereniging met cursussen, 

workshops, excursies en nog veel meer!

Als lid van onze vereniging ontvangt u dan een Intratuin cadeaukaart 

ter waarde van € 15, te besteden bij Intratuin in Emmeloord. 

Zie pagina 35 voor het aanbod voor een nieuw lid voor 2022. 

Lever de bon in bij de ledenadministratie van Groei&Bloei 

Noordoostpolder (Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord). 

Vermeld dan ook uw naam en lidnummer op de bon.

Het nieuwe lid dat u aanmeldt moet in de Noordoostpolder wonen.

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!
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op zoek naar de luxe variant 
van met een groep op stap??
Netl biedt 3 groepshotels aan met:

 Privacy hotelkamer met gemak eigen badkamer
 Grote groepsruimte met tafels en loungehoek
 Professionele keuken
 Privétuin met kampvuur en BBQ plaats 
 Catering optioneel en in café restaurant
 Groepshotel in park met ook 2 kampeerterreinen
 Inspirerende locatie bij Voorsterbos en 
 Rijksmonument Waterloopbos
 Beachvolleybalvelden, obstacle parcours,
 open zwem- en viswater
 Doordeweeks te boeken voor één of meer nachten 
 Voor heisessie, presentatie, training, cursus en familiedagen  

Info en boekingen: 
Lara Halman
Hospitality Coördinator

Leemringweg 19 - 8317 RD Kraggenburg - T. 0527-203043 - E. info@netl.nl - netl.nl

voor familie,, 
vereniging en bedrijf
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De 25 meterlange muur van onze boerderij, bij de achterdeur, was jarenlang 

‘kaal’ en daardoor een doorn in mijn oog. Er lag nog wel een strook grond naast 

van 40 cm breed, waar mijn schoonmoeder altijd haar lievelingsbloemen, 

afrikaantjes, inzaaide. Op zich wel fleurig, maar eentonig en het had geen 

hoogte. Volgens haar wilde er echt niets beters groeien, omdat de zon daar 

vanaf twaalf uur onbarmhartig scheen. Eigenwijs als ik (toen ook al) was, ging 

ik daar toch met diverse soorten halfhoge en hoge planten aan de slag, die 

muur moest en zou een wat vriendelijker uitstraling krijgen. 

Er werd gemest en gieters water heen gesleept, maar het 

werd nooit een succes. Toch was opgeven geen optie.

Toen vrienden van vakantie uit Denemarken terugkwamen, 

met foto’s van huizen met witte gevels, waartegen de meest 

kleurrijke stokrozen bloeiden, dacht ik: ”Dat wil ik hier ook’’. 

Van een volkstuin-bezitter met stokrozenpassie kreeg ik in 

augustus zaden van vele stokroosvariëteiten, met het advies 

om ze gelijk ter plekke te zaaien. Binnen een week stonden 

de eerste zaailingen boven en in november waren het al 

mooie stevige planten. Het jaar erop gingen ze flink aan 

de groei en vanaf eind juni kon ik genieten van de eersten 

bloemen: allerlei kleuren in diverse schakeringen zorgden 

voor een echt vrolijk zomer spektakel. Ze werden dat jaar 

ruim 2 meter hoog en ik was ´beretrots´, vooral wanneer 

mijn schoonmoeder bewonderend langs de stokrozen liep.

De wonderlijke Stokroos, Alcea Rosea, komt uit de 

kaasjeskruidfamilie. Als je kijkt naar de bloemen van o.a. 

Alcea, Althaea, Abutilon, Lavatera, Hibiscus en Malva, zie je 

gelijk dat ze familie van elkaar zijn. 

Er zijn eigenlijk 3 soorten stokrozen.

1. De vaste plant stokroos: Alcea x Althaea, een kruising van 

een stokroos met heemst, is er in vier variëteiten: 

• De crème-witte Park Allee;

• De lichtroze Park Frieden;

• De lila-roze Park Rondell;
• De dieproze Poetry.

Ze zijn goed winterhard, maar na een strenge, of langdurige koude winter, 

zie je soms pas in mei de eerste groeipuntjes: daardoor bloeien ze ook 

later. Voordeel is dan wel weer, dat je tot aan de eerste nachtvorsten van 

de bijzondere bloemen kunt genieten. 

2. De twee- of meerjarige stokroos: Alcea rosea. Deze staan 

hier in diverse variëteiten, zowel enkel- als dubbelbloemig en 

zijn dus allemaal uit zaad verkregen. Ze bloeien van eind juni 

tot begin september (ligt aan het weer) en doordat ze druk 

bezocht worden door hommels en bijen, die van bloem naar 

bloem vliegen, produceren nieuwe zaailingen vaak bloemen 

in de meest schitterende kleurcombinaties.

De bekendsten zijn:

• Ficifoli: met vijgenbladachtige bladeren;

• Pallida: bleke stokroos met hartvormige bloemblaadjes;

• Rugosa: gekreukte stokroos, die zeer vertakt is;

• Chaters: dubbelbloemigen. 

3. De éénjarige stokroos. Alcea rosea annua, een stokroos 

die, als ik ze vroeg in het jaar zaai, in juli al zullen gaan 

bloeien. Deze planten worden minder hoog, maar er zitten 

meer bloemen aan een ‘stok’.

Stokroosbladeren zijn gevoelig voor een soort schimmel 

of ‘roest’: oranje vlekjes, die bij erge aantasting ervoor 

zorgen, dat de planten er niet zo florissant uitzien. Dat is niet helemaal 

te voorkomen, zeker niet bij grote aantallen. Je moet er in elk geval voor 

zorgen, dat de planten in het voorjaar een ´schone’ start kunnen maken. Dat 

kan door het aangetaste blad er allemaal er af te trekken. Ook helpt het, als 

je bij het (eventueel) water geven er op let, dat de bladeren niet nat worden 

door opspattend water. 

Stokrozen houden van zon en van goed gedraineerde vruchtbare grond. 

Mesten doen we ook: met wat champost worden ze 2,50 meter hoog met 

dikke stevige stokken. Toch moeten we ze wel vastbinden: het zijn niet 

alleen echte ‘blikvangers’, maar ook echte ‘windvangers’! 

Meestal gaan ze jarenlang mee, maar toch zijn het geen langlevende planten. 

Je kunt ze wel een handje helpen om sterk de winter door te komen, door ze 

in augustus af te knippen tot een hoogte van 15-20 cm. Zodoende verspillen 

de planten geen energie in het maken van teveel zaad. In november staan er 

dan weer mooie, sterke, volle, exemplaren. 

Elk jaar, tijdens de Stokroos- en Hortensia-dagen in juli, steelt de stalmuur 

de show en zorgt voor een ‘warm welkom’ voor de bezoekers! 

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Stokrozen

Park Allee

Chaters

Poetry

Poetry

Rugosa
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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

Openingstijden:

Rozenmuur
dagelijks 6.00-22.00 u

Thuisverkoop
ma t/m vr 7.00-16.00 u  
zaterdag 7.00-12.00 u

Bestellingen:
thuisverkoop@bernhard.nl
0527-758034

Oosterringweg 26
8315 PT Luttelgeest

Van de bestuurstafel
Wij feliciteren bloemisterij Kleefstra met hun 

mooie nieuwe winkel aan de Lange Nering 87 te Emmeloord. Een 

prachtige zaak op een mooie locatie. Een winkel waar jullie trots op 

mogen zijn!

Het organiseren van de Zeebodem Tuinconcerten 2022 verloopt niet 

helemaal zoals we wilden. De financiering van dit evenement ging 

niet vlekkeloos en pas laat hadden we dat rond. Om daarna nog in het 

eerste weekend van augustus twee concerten te organiseren viel tegen 

omdat heel veel artiesten na corona al een volle agenda hadden of hun 

vakantie gepland hebben. Tijdens het door ons geplande weekend 

vindt er in de Noordoostpolder ook een ander klassiek muziek festival 

plaats. Bij uitstel naar later dit jaar moesten we ook nog op zoek naar 

een andere locatie. We zijn dan ook genoodzaakt de concerten te 

verplaatsen naar volgend jaar. De financiering blijft staan en we hebben 

voldoende tijd om in 2023 weer de Zeebodem Tuinconcerten op een 

nieuwe locatie te organiseren.

De afgelopen maanden hebben we 2 nieuwe leden mogen 

verwelkomen. We hopen ze te mogen begroeten op één of meerdere 

evenementen van onze vereniging.

Het bestuur van Groei&Bloei Noordoostpolder
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Ik schiet overeind. Verdwaasd kijk ik om me heen. Het is donker. De wekker 

wijst mij een diep nachtelijk uur; links van mij een slapende berg. Ik kijk nog eens 

rond. Geen palmbomen, geen groene olijven, rieten rokjes en vogelprint-shirtjes. 

Gelukkig… opgelucht verdwijn ik weer onder het dekbed.

Wat is er mis met palmbomen en rieten rokjes? Niks! Zolang ze maar waaien en 

zwaaien op Madeira, La Palma of andere warme oorden, ‘but not in my backyard’. 

Hoor je!

In de maand mei barst ik in de regel uit mijn voegen van vreugde. Want hoe mooi en 

veelbelovend is mei met al dat uitspruitend groen. Was ik nog niet zo lang geleden 

verheugd over de eerste groene puntjes die uit de grond piepten, nu staat alles 

alweer rijkelijk in het blad en hebben de voorjaarsbollen en de vroege planten mij 

hun geheimen alweer prijsgegeven. En als ik eraan denk hoe van de zomer mijn 

bijzondere Salvia’s en knalrode Monarda’s erbij zullen staan… of mijn Veronica’s, 

Phloxen en Kogeldistels, en nog zoveel fleurigs meer, tja, dan zou ik wensen dat 

alles zo blijven kon zoals het was. Want zo was het goed.

Maar helaas, het leven stroomt en niets blijft hetzelfde. Er zijn grote veranderingen 

op komst volgens deskundigen. Ik las een artikel over klimaatverandering. Over 

de invloed van de mens daarop. Daar word je niet vrolijk van. Het ging over het 

uitputten van de aarde, overstromingen en droogtes, smeltende ijskappen en 

een stijgende zeespiegel. Eerlijk gezegd heb ik er nog nooit één nacht van wakker 

gelegen. U wel?

Alsof het zo moest zijn, las ik een paar dagen later weer iets over deze problemen. 

Vluchtig, want je weet het zo langzamerhand wel, maar deze keer viel mijn oog 

op een onheilspellend zinnetje: ‘Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor 

tuinliefhebbers…’ En toen ging er wat rinkelen.

Ik citeer: “De tuincultuur zal gaan veranderen vanwege de lange en (zeer) 

droge zomers. We zullen anders moeten gaan tuinieren. Maar… geen nood 

(geen nood?), daar heeft men al wat op gevonden: de klimaatbestendige tuin. 

In deze tuin wordt geen water gegeven, de gebruikte planten zijn allemaal 

goed tegen droogte bestand. De ‘cottage garden’ (die veel water nodig heeft) 

gaat verdwijnen. Een tuin met minder planten en meer verharde materialen, 

gravel of een laag split, met paden van dolomiet.”

Als geschikte planten werd de palmboom genoemd, de zijdeboom en allerlei 

andere exoten. Snapt u dat ik me rot schrok? Bepaald geen ‘roos’kleurig 

vooruitzicht voor de cottagetuinier die ik ben, met zoveel mogelijk 

verschillende planten op een klein stukje grond. Planten die verzorging nodig 

hebben en vooral water. 

Die nacht droomde ik. Ik zat op een rieten stoeltje in het gravel. Vanwege 

de hitte was ik onder mijn palmboom gaan zitten. Hier en daar wat rode 

en oranje exoten. Het zou zomaar een Callistemon geweest kunnen zijn 

en Strelitzia’s. Wie zal het zeggen! Met heimwee dacht ik terug aan mijn 

weelderige cottagetuin met mijn ratjetoe aan planten en op zijn tijd een 

heerlijke regenbui.

Dat was het moment dat ik wakker schrok en verdwaasd om me heen keek. 

De wekker mij een diep nachtelijk uur wees en links van mij een slapende 

berg. En ik opgelucht weer onder mijn dekbed verdween, wetende dat buiten 

alles in orde was en dat er die dag zonneschijn zou zijn en een milde regen.

Nog wel.

Femmy van Urk

Tuin van de toekomst
Column
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Boerderijwinkel Verhage
Oosterringweg 33 Luttelgeest 
T 0527 - 20 24 80  •  www.verhagefruit.nl

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

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018



De Dahlia
Voor u gelezen

Het liefst zou ik natuurlijk over de Narcis schrijven, maar ik moet ook bij de les 

blijven en u, voor de Dahlia proberen te enthousiasmeren. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de afgelopen jaren best wel een beetje verliefd 

geworden ben op de Dahlia. Natuurlijk, de Narcis blijft mijn favoriete bolgewas 

maar wat de Dahlia ’s zomers aan bloemenpracht laat zien is echt ongekend. 

Applaus voor de Dahlia. 

(‘Applaus voor de Dahlia’ is trouwens een heel leuk en vrolijk geschreven boek 

van Marie Mul. Goegel het maar eens, echt een hebbe-boekje voor de Dahlia 

liefhebber). Jaren geleden zou ik u met verbaasde ogen aangekeken hebben als 

u mij zou vertellen dat ik ooit nog eens helemaal weg zou zijn van de Dahlia. Ik 

zou het u niet gezegd hebben maar op zeker dat ik zou denken ‘dat lieve mens is 

een beetje koekoek’. Al dat lawaai in de tuin van die patserige kleurrijke bloemen, 

dat hoeft echt van mij. 

Maar ja, als je een bloembollen webwinkel begint gaan je klanten ook vragen 

of je geen zomerbloeiende bolgewassen verkoopt. Dus toch maar eens naar de 

Dahlia showtuin om te kijken wat er allemaal te verkrijgen is. Dat viel lang niet 

tegen, lang niet alle Dahlia’s maakten de drukte waarvan ik ze verdacht dat ze die 

zouden maken. Sterker nog, er stonden hele mooie tussen met verfijnde bloemen 

op mooie gezonde planten, ik genoot er echt van. Maar de grote verrassing kwam 

twee weken later; ze waren nog mooier. En weer twee weken later waren ze nog 

steeds zo mooi, er leek wel nooit een einde te komen aan de bloei van de Dahlia’s. 

Na een paar bezoekjes aan de Dahlia showtuin was ik verkocht. 

Ik zal even uitleggen wat de Dahlia showtuin is. De Dahlia kwekers planten 

gezamenlijk ieder jaar een tuin aan waarin zij al hun soorten laten zien. Dit doen 

zij voornamelijk om de bloembollen handelaren te laten zien wat er allemaal 

voorradig is. De laatste jaren doen ze dit op een akkertje naast De Tulperij aan 

de Oude Herenweg 16B in Voorhout, vlak bij Lisse. Ik zet expres dit adres erbij 

omdat u als Dahlia liefhebber ook van harte welkom bent om te komen genieten 

van de Dahlia’s. 

Mocht u in de maanden augustus of september in de buurt van Lisse zijn, echt 

ga een kijkje nemen. De beheerders van de Tulperij, Anja en Daan Jansze, 

schenken nog een lekker bakkie koffie ook. 

En wat ook leuk is als je geïnteresseerd bent in een bepaalde plant is dat je 

er meer over gaat lezen en praten. Je komt erachter dat er een hele wereld 

schuilgaat achter de Dahlia; er zijn zomerse bloemencorso’s rond de Dahlia, 

Dahlia verenigingen en zelfs de Keukenhof heeft rondom haar Kasteel 

Keukenhof in de zomermaanden een prachtige Dahliatuin, zeker een bezoekje 

waard voor de Dahlia liefhebber.

Wat mij opviel is dat de botanici de Dahlia net als de Narcis ingedeeld hebben 

in allemaal verschillende groepen. Aan de hand van de vorm van de bloem 

van de Dahlia wordt zij onderverdeeld in een bepaalde groep. Zo is er een 

groep voor de Enkelbloemige Dahlia’s, de Anemoonbloemige, de Waterlelie, 

de Decoratieve, de Pompom, de Cactus, de Fimbriata… en zo kan ik doorgaan 

tot wel 14 verschillende groepen van Dahlia’s.

In de Fluwel webwinkel maak ik dit onderscheid allemaal niet, het is mij 

allemaal net even te ingewikkeld en ik vermoed dat de meeste tuinliefhebbers 

gewoon zin hebben in mooie Dahlia bloemen en het zal ze om het even zijn of 

deze Dahlia bloem in de groep van de Cactus Dahlia’s valt of dat zij nou juist 

in de groep van de Semi-cactus Dahlia’s thuishoort. 

Met de Narcis heb ik ook de ervaring dat er geen behoefte bij de tuinier is aan 

dergelijke informatie. Ook zie ik dat diegene die er wel interesse in hebben 

zich al veel meer verdiept hebben in de Narcis of de Dahlia. Zij zijn vaak de 

mensen die ik benader als ik iets wil weten.

Maar dit is allemaal achtergrondinformatie waar de Dahlia die u in uw tuin 

gaat planten waarschijnlijk helemaal niets om geeft. Die trekt zich dit alles 

niets aan en gaat gewoon lekker staan bloeien bij u in de tuin. Echt, mocht u 

nog geen ervaring hebben met de Dahlia, probeer haar een keer, wie weet 

wordt u er net zo gek op als ik. Let na het planten wel op de slakken.

Met vriendelijke groeten,

Carlos van der Veek
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0527 61 64 81    info@drukwinkel.nl    www.drukwinkel.nl

Op zaterdag en zondag 

25 en 26 juni 2022 vinden de Open Tuinen Dagen 

Noordoostpolder plaats. Dit groene evenement heeft inmiddels een vaste plek op 

onze agenda verworven. 

De Open Tuinen Dagen Noordoostpolder geeft geïnteresseerden een unieke 

gelegenheid om van deze bijzondere tuinen te genieten die de rest van het jaar 

niet toegankelijk zijn. Iedere tuin heeft een uniek karakter, of het nu gaat om grote 

tuinen bij boerderijen of kleine particuliere tuinen, verborgen pareltjes, tuinen 

met een sobere architectuur, of tuinen met beelden en een zwemvijver. 

Tijdens deze dagen worden ongeveer 10 bezienswaardige tuinen opengesteld.  

Toegangsbewijs

Op de Open Tuinendagen zijn de deelnemende tuinen tussen 10 en 17 uur te 

bezoeken op vertoon van een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs kunt u kopen 

bij de starttuin van Gerrit en Gre Muis aan de Tollebekerweg 13. Daar krijgt u 

ook een programmaboekje mee met een beschrijving van iedere locatie en een 

handige plattegrond.

Open Tuinen Dagen
Noordoostpolder

Open Tuinen Dagen Noordoostpolder

 Startadres: Tollebekerweg 13

 8309 RJ Tollebeek

 25 en 26 juni 2022 

 10.00 tot 17.00 uur

 Gratis voor leden van Groei&Bloei op vertoon van ledenpas. 

 Niet-leden € 5,00 (graag contant voldoen).

25 & 26 juni 2022

Meer informatie:
facebook.com/opentuindagenNOP
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t/m 9 okt  Floriade 2022

25 & 26 juni  Open Tuinen Dagen Noordoostpolder

30 juli  Schilderdemonstratie Doet Boersma

18 augustus  Eéndaagse tuinenruis omgeving Utrecht & Gelderland

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder? Mail dit dan voor 1 augustus naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer 2 nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze afdeling. 

We hopen u een keer te zien tijdens één van onze activiteiten!

 

Hét adres voor...
     honden- en kattenliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert 
een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken aan een compleet 
voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires. 

Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel!

EMMELOORD Industrieweg 6 Tel.: 0527 - 69962930



Vaartweg 83
8311 AA  Espel

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

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 

 

Lange nering 87 
8302 EZ Emmeloord 
Tel: 0527- 613577 

www.kleefstrabloemen.nl 
 

Een handig overzicht van de tuinen die deze zomer in de Noordoostpolder te bewonderen zijn. 

Naast deze data zijn een aantal tuinen ook op afspraak te bezoeken.

Van 10.00 tot 17.00 uur open
za

11 juni
zo

12 juni
za

18 juni

Appelhof • Blokzijlerdwarsstraat 2, Marknesse

De Achtertuin • Zuidwesterringweg 26b, Tollebeek  
De oude Keurhof • Johannes Postweg 6, Tollebeek

De Stekkentuin • Noordermiddenweg 13, Espel 
Ellen's Tuin • Het Waterland 56, Emmeloord  
Het Zwaluwhuis • Zwijnsweg 31, Ens 
Lancaster Garden • Lindeweg 6, Emmeloord  
Pegasushof • Klutenweg 5, Bant 
Pronjewail op 't Nije Laand • Hertenweg 5, Kraggenburg  (vanaf 11 uur) 
Si dimmi • Hertenweg 18, Kraggenburg 
Open Tuinen in en rond Tollebeek

zo
19 juni

za
25 juni

zo
26 juni

vr
8 juli

za
9 juli

zo
10 juli

za
13 aug

zo
14 aug

za
10 sept

zo
11 sept

 
   

 
     

   
      

   
  

 

 

Open Tuinen in de Noordoostpolder



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: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Aangebracht door

Naam:  ................................................................................................................................... Lidnummer:...................................................................................................

Ledenactie
Word lid van Groei&Bloei voor slechts 

€ 28,95 voor 2022

Of voor € 38,- en ontvang 

een 14-delige kweekset t.w.v. 

€ 59,95 om groente, kruiden 

en bloemen te kweken.
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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


