Tuincentrum Frank Meester
0594-507125
Handelsweg 6, 9804 TK Noordhorn,
Een ruim en compleet assortiment beplanting en vele accessoires.
Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 9.00 -18.00 uur,
Vrijdag 9.00-21.00 uur, Zaterdag 8.00-17.00 uur.
www.frankmeester.nl

Nieske de Winter
Talmaweg 39, 9981 CW Uithuizen, 0595-431722
Engelse landschapstuin van 5000 m² met o.a. een romantische tuin,
rozentuin en waterpartijen, kuipplanten, fuchsia’s en hanging baskets.
Ook open op 20 en 21 juni. www.tuindewinter.nl
Fam. Muntinga, De Hobbytuin
Langelandsterweg 83, 9982 BD Uithuizermeeden, 0595-413759
Gevarieerde tuin met heel veel vaste planten van eigen kweek en een
moestuin 3100 m².
Aafke Bakker
Tammingastraat 55, 9978 PB Hornhuizen, 0595-481434
Het is een oude Pastorie met rondom een tuin gelegen naast de
NH-kerk. Oude kastanjebomen in de 19e eeuw geplant. Verder
perken, bomen, struiken en vaste planten, waaronder een kwee, en
mispel en twee notaris hoogstamappelbomen. Moestuin en kasje.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Tuin Wongema
Tammingastraat 58, 9978 PD Hornhuizen, 06-45300699
Achter Wongema is een smalle strip grond omgevormd tot een wilde,
veelkleurige tuin. Vanaf het terras kijk je op een mooie verzameling
stinseplanten, Grassen, tuinkruiden en “onkruid”. De strip contrasteert
mooi met het schapenlandje. Wie echt ver wil kijken beklimt de
kerktoren van het dorp. www.wongema.nl
Anne Wine Jansen
Hoofdstraat 69, 9977 RC Kloosterburen, 06-23003025
Een wilde bostuin met allerlei zitjes, bouwsels en beelden, waaronder
een tuinhuis van afvalhout en een folly opgebouwd met wijnflessen.
De bezoekers kunnen ook het atelier bekijken. Expositie met als
thema de tuin van anne wine: “3 fotovisies 1 tuin” door Hans Sas, Ra
van der Hoek en Anne Wine. Ook open op 20 en 21 juni.
Kloostertuin
Sint Jansstraat 25, 9977 RT Kloosterburen, 0595-487777
parkeren Prof. Poststraat 1, entree Sint Jansstraat
Midden op het oude kloosterterrein is deze tuin (1,5 ha.), in 2015
opnieuw ontworpen in de kloostertraditie met een bostuin, een
boomgaard en een groente/kruidentuin. Kleurrijk door bloemenpracht
en stinzenplanten in het voorjaar. De tuin is toegankelijk voor iedereen,
ook voor rolstoelgebruikers. Dagelijks open, op donderdagochtend
verkoop van verse groenten en kruiden. Ook open op 20 en 21 juni

SPONSOREN
Kwekerij Bazuin vaste plantenkwekerij
050-3095751
Esweg 37a, 9761 EP Eelde,
Kwekerij met grote diversiteit aan vaste planten.
Openingstijden: Vrijdag 9.00-18.00 uur, Zaterdag 9.00-17.00 uur.
www.kwekerijbazuin.nl
Kwekerij Brandenburg
0595-425146
Havenweg 10, 9953 PP Baflo,
Ongeveer 600 soorten, waaronder niet-alledaagse vaste planten.
Verkoop van heesters, rozen, coniferen, haagplanten en fruitbomen.
Eigen opkweek.
Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 13.00 -17.00 uur,
Vrijdag en Zaterdag 9.00-17.00 uur.
www.kwekerij-brandenburg.nl
Kwekerij De Beemd
0595-424589
Oudendijk 2, 9989 EM Warffum,
Kwekerij met tuin van 2500 m² en theetuin. Specialiteit: bijzondere
vaste planten en rozen.
Openingstijden: Woensdag t/m Zaterdag 9.00-17.00 uur.
www.kwekerijdebeemd.nl
Van Bergen Tuin -& parkmachines
050-3093352
Meerweg 141a, 9752 XH Haren,
De grootste keuze in tuin- & parkmachines. Compleet programma
professioneel snoeigereedschap.
Pitstop service: en direct weer verder werken!
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 8.00-18.00 uur,
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
www.vanbergen.nl

Kwekerij De kleine Plantage
0595-491604
Handerweg 1, 9967 TC Eenrum,
Een groene en kleurrijke oase vol van grote en robuuste (schaduw)
planten, elegante en dromerige grassen, uitbundige rozen,
clematissen en éénjarigen.
Openingstijden: Woensdag t/m Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
www.dekleineplantage.nl
Ritsema Sierbestrating
050-3138600
Bornholmstraat 4, Houtweg 3, 9723 AX Groningen,
Houtweg 3, 9936 BT Farmsum,
0596-632293
Wij helpen u graag om van uw tuin een comfortabele, persoonlijke en
gezellige leefruimte te maken.
Hoe? Door de decoratieve en functionele elementen harmonieus met
elkaar te combineren. Niemand vermoedt het, Ritsema doet het.
info@ritsema-transport.nl
Tubantia Tuincentrum
Rijksstraatweg 231, 9752 CA Haren,
050-5345253
Gespecialiseerd in bloembollen. De grootste sortering in
Noord-Nederland
Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur, Dinsdag t/m Vrijdag
9.00–18.00 uur, Zaterdag 9.00-17.00 uur
www.tuincentrumtubantia.nl

Inlichtingen:
Coby Swarte		
Gretha Reigersberg
www.groningen.groei.nl

050-5257717
06-10104797

Gedrukt bij: DEPRINT Winsum

www.deprint.nl
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Borgterrein Ewsum
0595-552195
Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum,
Borgterrein Ewsum is in de verte al zichtbaar tussen de eeuwenoude
lindebomen met prachtige tuinen en theeschenkerij.
Tevens een mooie trouwlocatie.
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 11.00-17.00 uur,
Zaterdag - Zondag van 11.00-17.00 uur.
www.ewsum.info

Familie Westerhuis, Voormalige slingertuin ‘Cleveringaheert’
Streeksterweg 101, 9988 RK Usquert, 0595-431315
In 2005 is met behulp van subsidie onderhoud gepleegd en is de tuin
gedeeltelijk hersteld. Het oude voorhuis is terug te vinden in de vorm
van beukenheggetjes, die de verschillende kamers aangeven en op
kleur zijn aangeplant.
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Smederij Atelier Caspers
0595-423366
Hoofdstraat 8, 9989 AN Warffum,
Ron Caspers ontwerpt en maakt unieke metalen tuinobjecten en
sculpturen in zijn smederij en atelier te Warffum.
Zijn “Carol Caspers Collectie” is hier een voorbeeld van.
www.roncaspers.nl; info@roncaspers.nl
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Domies Toen
Hoofdstraat 76, 9968 AG Pieterburen
Deze „Tuin van de Dominee“ kent een grote verscheidenheid: een
park met vijvers en oude bomen, formele vormen met buxushagen en
rozenperken, bloemenweiden met inheemse plantensoorten en in de
lente stinzenplanten. Ook open op 20 en 21 juni. www.domiestoen.nl

OPEN T

Theetuin De Zonnehoed, bij kwekerij De Beemd
Albertje en Rik Boehlé
Oudendijk 25, 9989 EM Warffum, 0595-424589
Tuin totaal 2500 m², gesitueerd rond woonhuis, borders rondom
een terras, een veranda en een rozentuin. Achter de kwekerij een
lange smalle tuin met Stinze border, een Engelse border, enkele
verhoogde borders en een rozenallee. Parkeren aan de Schaapweg,
de doodlopende Oudendijk inlopen naar de kwekerij.
Ook open op 20 en 21 juni. (zie ook sponsor)

GROEI BLOEI
Afdeling Groningen & omstreken presenteert

43 tuinen van liefhebbers
Zaterdag 1 augustus.: 10.00-17.00 uur
Zondag 2 augustus.: 10.00-17.00 uur

Entree gratis

Vlindertuin Lewenborg
Roer 142K, 9733 AL Groningen
Vlindertuin Lewenborg is een groene parel midden in de wijk. In de
tuin staan méér dan 200 soorten planten, waarvan een groot deel
vlinder- en insectenlokkers zijn. Inmiddels hebben we 16 soorten
dagvlinders waargenomen, waaronder de Kolibrievlinder en de Kleine
Vuurvlinder. De tuin is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
www.vlindertuinlewenborg.nl
Joukje Pees
Churchillstraat 7, 9728 SE Groningen, 06-27583715
Een intieme, knusse tuin achter de atelierwoning in de Hoornse Meer. Het
bijzondere kleurpalet op de schuttingen geeft de tuin in ieder seizoen een
warme uitstraling. De voortuin is klein en gevarieerd met minituintjes in
de boomspiegels. Alleen open op zondag 2 augustus. www.joukjepees.nl
Helen Buwalda
Roerdomp 8, 9728 XP Groningen, 06-52652476
Een 1860 m2 grote tuin met lavendel, prairie-planten, rozen en moestuintje.
Een groot deel is omgeven door riet en water van een natuurgebied van
Natuurmonumenten. Niet toegankelijk voor rolstoelen, geen kinderen en
honden. (Vanwege het ondiepe riet)
Volkstuinencomplex Piccardtlaan 4, 9728 NE Groningen
Bea Woldring, Goudenregenlaan 6, 06-48933540
650 m² grote tuin met diagonale lijnen, zodat er rechthoekige vakken zijn
ontstaan. Deze zijn geplant met diverse vaste planten gecombineerd met
verschillende soorten siergrassen. Vanuit meerdere zitplekken verrassende
doorkijkjes. Ook open op 20 en 21 juni.
Volkstuinencomplex Piccardtlaan 4, 9728 NE Groningen
Fokko Jelsma, hoek Maluslaan – Goudenregenlaan 6, 06-23631087
Kleine Japanse theetuin met veel groene planten. Ook open op 20 en 21
juni.
Volkstuinencomplex Piccardtlaan 4, 9728 NE Groningen
Linda en Leo Haak, Maluslaan 5, 06-10870476
Prachtig gelegen, grenzend aan een natuurgebied ligt het zomerhuis
tussen fraai aangelegde terrassen, kleurige borders en een grote vijver.
Jittie Wildeman
Lauwersstraat 5, 9725 HD Groningen, 06-28505550
Verrassende stadstuin met kleine vijver. Verborgen achter portiekflat. Mooi
vormgegeven met kleine niveauverschillen.
Diverse soorten vaste planten. Druif aan oude parasol frame.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Maaike Bergsma
Scheldestraat 36, 9725 KR Groningen, 06-45742168
Kleine stadstuin met fruitbomen, bessen, vogel- en insectenvriendelijke
beplanting. Achterom de tuin in, let op de bordjes.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Henk en Femke van de Velde
Daniel Ruynemanlaan 55, 9744 DN Groningen, 050-5566891
Een gevarieerde tuin van ca 40 m2 met vele soorten rozen en geurende
planten waar vlinders op af komen. Met een vijver, een hobbykas en een
grote pruimenboom.

Annette Schreuder
Siersteenlaan 435, 9745 DX Groningen (op het einde rechtsaf naast
De Held 1 is ook Siersteenlaan), 050-5774123
Kleine stadstuin van een fanatiek tuinierster en schilderes. Langwerpige
achtertuin met grote verscheidenheid aan vaste planten. In cottageachtige
stijl, in de kleuren roze en blauw en ook verschillende klimplanten.
Alleen open op zaterdag 1 augustus.

Marijke Akerboom (Ninabel)
Hoge Tilweg 47, 9362 VC Boerakker, 06-41861962
Ninabel bestaat uit een grote tuin, een natuurgebiedje en een kwekerij
gespecialiseerd in vaste biologische planten voor (wilde) bijen, vlinders
en andere insecten. De tuin heeft natuurlijke borders, speciaal voor
insecten, vogels en andere dieren. www.ninabel.nl
Ook open op 20 en 21 juni.

De heer De Jong
Groningerweg 119, 9766 TM Eelderwolde, 050-5274606
Rond de boerderij ligt een tuin met een grote verscheidenheid aan
bloemen en planten. Er is verder een bijzondere plantenkas half verzonken
aangelegd.

De Groene Gast
Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde, 0594-520089
De Groene Gast is een kijktuin annex kleinschalige kwekerij van
niet-alledaagse planten. Boomgaard, vijver en een verschraalde wei
(met orchideeën) completeren de vele borders met daarin vooral planten
met natuurlijke uitstraling. Wij onderhouden de tuin op natuurvriendelijke
wijze. Ook open op 20 en 21 juni. www.degroenegast.nl

Jaap Paauw
De Stelling 1, 9774 RB Adorp, 06-20434985
Rond de moderne woning ligt een formele tuin van ca. 1100 m² met veel
kleurige vaste planten partijen en veel monumentale kunst. Achter de
woning ligt tevens een doorlopende bloeiende bloemen tuin van 700 m² en
een landelijk uitzicht. j.paauw@hotmail.com
Yvonne en Chrétien Schouteten
Lageweg 26, 9797 TB Thesinge, 050-3022086
In een openweidelandschap ligt de tuin 3600 m2 rondom het huis
Klunderhof. De tuin bestaat uit fleurige borders met vaste planten, een
kleine moestuin, struiken met allerlei bessen, een klein bos met mooie
doorkijkjes en een kippenverblijf.
Joop en Metha Behrendt
G.N.Schutterlaan 16, 9797 PC Thesinge, 050-3023217
Een gezellige tuin met diverse borders van ca 3000 m2 met twee vijvers,
een kleine moestuin en een boomgaard. De tuin heeft mooie doorkijkjes
en een fraai tuinhuis/gastenverblijf met prachtig uitzicht over het weiland
en een vijver.
Eveline Hilhorst en Theo de Wit
Kapelstraat 6, 9797 PJ Thesinge, 050-3022852
De tuin bij een pastorie, op oud kloosterterrein, is na de verwijdering
van de monumentale kastanjebomen opnieuw vormgegeven met
niveauverschillen, vaste planten in borders, klein fruit en fruitbomen.
Fam. Rotgers
Kooilaan 1a, 9614 TC Harkstede GN, 050-5416218
Een zeer royale (6000 m²) liefhebberstuin met o.a. 100 soorten
hemerocallis, een border met hortensia’s, een rood-gele border, een
natuurlijke vijver, karaktervolle jonge bomen en uitzicht over het land. Er is
een mooie kweekkas.

Klaaske en Johan Beekhuis
Fluitekruid 2, 9861 EM Grootegast, 0594-611685
Rondom onze woning hebben wij een mooie tuin.
Veel vaste planten die geschikt zijn voor bloemschikken.
Annet Timmerman
Westerzand 16, 9862 TN Sebaldeburen, 06-38416398
Een gezellige plattelandstuin waarin sfeer een belangrijke rol speelt. De
insteek was om een grote tuin grotendeels low budget in te richten.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Garma Been
Zandumerweg 54, 9821 TH Oldekerk, 0594-507911
Op een terrein van 20.000 m² is een verrassende bostuin gecreëerd
met gevarieerde plantvakken, die ecologisch worden beheerd. Op een
wandeling door de tuin en het bos kom je langs verschillende vijvers,
heuvels, terrassen en een moestuin.
Tineke v.d. Feijst
Lageweg 34, 9843 TJ Grijpskerk, 0594-213310
Engelse cottagetuin in kamers ingedeeld, de tuin loopt over in een
natuurlijke omgeving met veel rozenperken en bogen, omsloten door
hagen.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Margriet Barends en Harm van der Meulen
Noorderstraat 14, 9971 AC Ulrum, 0595-401032
Een geheel omsloten dorpstuin midden in Ulrum. In de winter roestplaats
voor meerdere ransuilen. In de zomer een oase met beelden van brons
en cortenstaal. Ook open op 20 en 21 juni. www.bijdekunstenaars.nl

Engelse Landschapstuin
Oudeweg 32, 9608 PM Westerbroek Groningen, 050-4041233
Engelse landschapstuin. De tuin is voor alle leeftijden het bezoeken waard.
Het is een veelzijdige tuin van 3000 m2 met groentetuin, boomgaard en
siertuin. www.engelselandschapstuin.nl Ook open op 20 en 21 juni.
Annie Beukema en Wim Pastoor
Zuiderweg 12, 9801 TD Zuidhorn, 06-30779151
Rondom een geheel omgrachte kop-hals-romp boerderij van begin
19e-eeuw bevindt zich een neoclassicistische tuin met hoogstam
fruitboomgaard en een kruidentuin. De overtuin bestaat uit bloementuin,
moestuin en een slingerperk met witte pioenrozen. De vorm van de
gesnoeide hagen langs het toegangspad, naar een 19e-eeuws ontwerp is
uniek in Nederland.
Alleen open op zondag 2 augustus.

OPEN TUINEN ESTAFETTE
van het Rayon Groningen 2020
zaterdag 1 en zondag 2 augustus www.groningen.groei.nl
Deelnemers en informatie over de tuinen is te vinden op de
websites van de afdelingen. TOEGANG GRATIS

Trudie en Arjen Schepenaar
Wierde 28, 9965 TB Leens, 0595-572100
Vlakbij Verhildersum ligt een tuin op een wierde. Het bevat vaste
planten en struiken en veel planten in potten. Het is vooral een
gezellige tuin waar je uitkijkt op landerijen.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Landgoed Verhildersum Leens
Wierde 40, 9965 TB Leens
Dit landgoed biedt voor elk wat wils. Een tuin met rozen-en clematistunnel,
kruidentuin, tuinhuisje, beelden van Eddy Roos, oprijlaan en singels.
Maar ook ruim 100 oude fruitrassen in de boomgaard, oude
landbouwgewassen en weiden met Groninger blaarkoppen en
lakenvelders. Daarnaast een museum, boerderij, arbeidershuisje en
exposities. www.verhildersum.nl
Ook open op 20 en 21 juni.
Kwekerij De Kleine Plantage
Handerweg 1, 9967 TC Eenrum, 0595-491604
Een groene en kleurrijke oase vol spektakel en spanning, met de
meest bijzondere planten en nog veel meer. Ook open op 20 en 21 juni.
www.dekleineplantage.nl (zie ook sponsor)
Willy Mooiweer
Oude oosterweg 9, 9967 RZ Eenrum, 0595-491509
Aan de rand van Eenrum een tuin van 15 are met landelijk uitzicht.
Siertuin met veel eenjarigen, een kleine boomgaard en groentetuin.
In de kas wordt alles zelf gekweekt.
Alleen open op zondag 2 augustus.
Fam. Scholtens, Oudeweg 39, 9967 SG Eenrum, 0595-491972
Een gezellige tuin achter het huis met diverse borders met vaste
planten, fruitbomen en struiken. Achter in de tuin verschillende
grassen met knus zitje. Alleen open op zondag 2 augustus.
Ook open op zondag 21 juni.
Elly Buist-Heller
Halteweg 2, 9991 TH Middelstum, 0595-551316
(dichtbij Westerwijtwerd)
Boerderijtuin voor ons huis met een ruim gazon, omzoomd door
borders met bloemen en struiken. Naast het huis een kleine
groentetuin en kas. Verder zijn hier hortensia’s en rodgersia’s. Achter
het huis staan hoogstam vruchtbomen.
Borgterrein Ewsum
Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum, 0595-552195
Op een historische plek met daarin veel aandacht voor bijzondere
soorten fruit en groente. In de zomer een explosie aan bloemen.
Ook open op 20 en 21 juni. www.ewsum.info (zie ook sponsor)
Els de Boer
Smeltenspad 10, 9989 AR Warffum, 0595-422426
Een tuin van 3000 m² verdeeld in tuinkamers op kleur met elk hun
eigen karakter, een verdiepte vijvertuin en een moestuin.
Trudy Beekman
Hoofdstraat 5, 9989 AM Warffum, 06-30288306
Een tuin met een Botanisch Atelier. De tuin bevat een verzameling
bijzondere planten die gebruikt worden in de tekenlessen en
workshops. Het is vooral een tekentuin. www.trudybeekman.nl

