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GROEI     BLOEI
Afdeling Groningen & omstreken presenteert

40 tuinen van lief hebbers

Zaterdag 2 juli: 10.00-17.00 uur
Zondag 3 juli:   10.00-17.00 uur

Entree gratis

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         06-21463693
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

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

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

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. 
www.ewsum.info (zie ook sponsor)
Ook open op 18 en 19 juni.

Dorpstuin Den Andel.
De Streekweg 33, 9956 PN Den Andel  06-25129595 
(achter het Dorpshuis)
Voormalig sportveld door vrijwilligers omgetoverd tot een groene 
parel: 3000 m2 dorpstuin! Met slingerpaden langs bloemenweide 
en fruitbomen, grassentuin, sfeervolle borders, groentetuin, zaai en 
stekbedden. Toegankelijk voor rolstoelen.
Ook open op 18 en 19 juni.

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. 
Ook open op 18 en 19 juni.

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
Ook open op 18 en 19 juni.

Fam. Muntinga
Langelandsterweg 83, 9982 BD Uithuizermeeden,  0595-413759 
Gevarieerde tuin 3100 m² met heel veel vaste planten van eigen 
kweek en een moestuin.

Aafke Bakker
Tammingastraat 55, 9978 PB Hornhuizen  0595-481434 
Oude Pastorie met rondom een tuin, gelegen naast de NH-kerk. 
Oude kastanjebomen geplant in de 19e eeuw. Verder perken, bomen, 
struiken en  vaste planten, waaronder kwee, mispel, twee notaris 
hoogstamappelbomen. Moestuin en kweekkasje.
Alleen open op zondag 3 juli.

Tuin Wongema 
Tammingastraat 58, 9978 PD Hornhuizen   
Achter Wongema ligt een smalle strip grond, naast een weiland. Een 
kleine biotoop met grassen, kruiden en stinzenplanten gevoed met 
compost. Geniet op het  tuinterras en van het prachtige uitzicht vanaf 
de kerktoren. www.nieuwwongema.nl

Angelika Lukas
Dijksterweg 42, 9977 TE Kleine Huisjes  06-30009500
Midden in het Hogeland ligt als een kleine oase een tuin van 800 m² 
waar diversiteit, natuur, eenvoud, rust centraal staan. Diverse perken 
met kleurige vaste en wilde planten, geraniums en engelwortel. 
engel-wortel@hotmail.com

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

Bloemenkiosk Fleur UMCG 050-3182183
Hanzeplein 1, Groningen 
Fleurop speciaalzaak - Gecertificeerd 
Duurzame bloemist - Plukbloemen uit eigen tuin
De Bolster bio zaden - Div. bleekpotten en div. vogelpotten
Honingproducten - etc.

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

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 050-5345253
Rijksstraatweg 231, 9752 CA  Haren
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

Gedrukt bij: DEPRINT Winsum www.deprint.nl

Domies Toen
Hoofdstraat 76, 9968 AG Pieterburen  0595-571913
Deze “Tuin van de Dominee” kent een grote verscheidenheid: 
een park met vijvers en oude bomen, buxushagen, kruidentuin en 
vlindertuin, bloemenweiden met inheemse plantensoorten en in de lente 
stinzenplanten. www.domiestoen.nl
Ook open op 18 en 19 juni.

“De digitale fietsroutekaart met de tuinen die meedoen is 
op de website van afdeling Groningen te vinden”’

Inlichtingen:
Coby Swarte  050-5257717
Gretha Reigersberg 06-10104797
www.groningen.groei.nl

Groei en Bloei is een vereniging voor liefhebbers van tuinen, 
bloemen en planten. Behalve 11 keer per jaar het blad Groei en 
Bloei biedt de afdeling Groningen en omstreken U ook:
• interessante lezingen over groene onderwerpen
• workshops, cursussen en excursies



Vlindertuin Lewenborg 
Roer 142K, 9733 AL Groningen  050-5417404 
Een groene parel met méér dan 200 soorten planten, met een groot 
deel vlinder- en insectenlokkers. Inmiddels zijn 16 soorten dagvlinders 
waargenomen, o.a. de Kolibrievlinder en de Kleine Vuurvlinder.
De tuin is dagelijks open. www.vlindertuinlewenborg.nl
Ook open op 18 en 19 juni.

Helen Buwalda
Roerdomp 8, 9728 XP Groningen  06-52652476
Een 1860 m² grote tuin met lavendel, prairieplanten, 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 beplant met diverse vaste planten gecombineerd met 
verschillende soorten siergrassen. Vanuit meerdere zitplekken verrassende 
doorkijkjes. Ook open op 18 en 19 juni.

Volkstuinencomplex 
Piccardtlaan 4, 9728 NE Groningen 
Fokko Jelsma, hoek Maluslaan– Goudenregenlaan 6, 06-23631087 
Kleine sfeervolle Japanse theetuin met veel groene (schaduw)planten. 
Ook open op 18 en 19 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.

Henk en Femke van de Velde
Daniel Ruynemanlaan 55, 9744 DN Groningen,  050-5566891
Een gevarieerde tuin van ca 80 m² met vele soorten rozen en geurende 
planten waar vlinders op af komen. Met een vijver, een hobbykas en een 
grote pruimenboom. Ook open op 18 en 19 juni.

Annette Schreuder
Siersteenlaan 435, 9745 DX Groningen (op het einde rechtsaf naast 
De Held 1 is ook Siersteenlaan)  050-5774123 
Kleine stadstuin van fanatieke tuinierster en schilderes. Langwerpige 
achtertuin met grote verscheidenheid aan vaste planten. In cottage-achtige 
stijl. Verschillende klimplanten. Alleen open op zaterdag 2 juli. 

Wim en Margriet Bussemaker
Snip 83, 9728 XP Groningen
Mooie stadstuin, 10 bijzondere fruitbomen en prachtig aangelegde borders.
Alleen open op 18 juni.

Jaap Paauw
De Stelling 1, 9774 RB Adorp  06-20434985 
Rond een moderne woning is een formele tuin  van 1200 m² met veel 
kleurige planten en een open landschapstuin van 900 m² te bekijken. Wat 
de twee tuinen bijzonder maakt zijn 16 monumentale kunstwerken en 14 
kleine beelden. j.paauw@hotmail.com Ook open op 18 en 19 juni.

Tineke Scheedler 
Damsterdiep NZ 2, 9791 TC Ten Boer  06-55516541
Een bezoek- en beeldentuin van 3000 m², mooi gelegen aan het 
Damsterdiep. Veel verschillende borders en wandelpaden, met beelden 
van staal. Er is ook een keramiste aanwezig met diverse beelden. 
www.ruigstaal.nl

Jan Bouma
Verlaatweg 19, 9791 DR Ten Boer
Een kleine kleurige tuin bij een tiny house in Woldwijk Ten Boer, met 
aangebracht reliëf, een kleine vijver, planten en kunstwerken. Bij  
boerderij Woldwijk een moestuin en pluktuin.

Yvonne en Chrétien Schouteten
Lageweg 26, 9797 TB Thesinge
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.

Menno en Dineke Oosterhoff
G.N. Schutterlaan 20, 9797 PC Thesinge 
Een natuurtuin van 4000 m² met zorg voor biodiversiteit, verschillende 
ecosystemen, allerlei soorten bomen, struiken, wilde planten, 
cultuurplanten en ook rozen, een grote vijver, paden en heuvels, 
bruggetjes.

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 (8000 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.

Engelse Landschapstuin
Oudeweg 32, 9608 PM Westerbroek  050-4041233 
Deze Engelse landschapstuin 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 18 en 19 juni. 

Annie Beukema en Wim Pastoor 
Zuiderweg 12, 9801 TD Zuidhorn 06-30779151 
Rondom de kop-hals-rompboerderij is een neoclassicistische tuin. 
De overtuin bestaat uit bloementuin, moestuin en slingerperk met 
witte pioenrozen. De vorm van de gesnoeide hagen, naar 19e-eeuws 
ontwerp, is uniek in Nederland. 
Alleen open op zondag 19 juni en zondag 3 juli.

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. Tuin met natuurlijke borders voor 
insecten en vogels. www.ninabel.nl
Alleen open op de landelijke dagen 18 en 19 juni.

‘De Groene Gast’
Jouwerweg 2, 9825 TK Lucaswolde  0594-520089 
Een kijktuin annex kleinschalige kwekerij van niet-alledaagse planten. 
Boomgaard, vijver en een verschraalde wei (met orchideeën) 
completeren de plantenborders met natuurlijke uitstraling. 
www.degroenegast.nl Ook open op 18 en 19 juni.

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 bloem-schikken.

Annet Timmermans
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 3 juli.

Garma Been
Zandumerweg 54, 9821 TH Oldekerk  0594-507911
Een verrassende bostuin op 20.000 m² met gevarieerde plantenvakken, 
die ecologisch worden beheerd. Op een wandeling door de tuin en 
het bos kom je langs verschillende vijvers, heuvels, terrassen en een 
moestuin. 

Mary en Bert Posthumus
Taling 19, 9843GH Grijpskerk  06-20682542
Een sfeervolle wandeltuin die we rond het jaar 2000 zelf hebben 
ontworpen. Je loopt via de voortuin langs de Makkelijke Moestuin naar 
de achtertuin waar je op verschillende terrasjes kunt genieten van de 
bloemen rondom het gazon en aangrenzend aan het water, de groenten 
en kruiden en verschillende fruitsoorten. Ook een kijkje in de kas waar 
je zelfs plantjes kunt kopen. De opbrengst is voor ‘het vergeten kind’.
Ook open op 18 en 19 juni. 19 juni open om 13.00 uur. 

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 3 juli.

Margriet Barends en Harm van der Meulen 
Noorderstraat 14, 9971 AC Ulrum                                0595-401032 
Een geheel omsloten dorpstuin midden in Ulrum. In de winter met 
een roestplaats voor meerdere ransuilen. In de zomer een oase met 
beelden van brons en cortenstaal. www.bijdekunstenaars.nl

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 3 juli.

Landgoed Verhildersum Leens 
Wierde 40, 9965 TB Leens  0595-571430
Een tuin met rozen- en clematistunnel, kruidentuin, beelden van Eddy 
Roos, oude fruitrassen in de boomgaard, oude landbouwgewassen, 
weiden met Groninger koeien. Museum, boerderij, arbeidershuisje en 
exposities. www.verhildersum.nl
Ook open op 18 en 19 juni.

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 19 juni en zondag 3 juli.

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 een knus zitje. 
Alleen open op zondag 19 juni en zondag 3 juli.

Nicoline van de Brink
Ds. Uilkensstraat 20, 9967 RG Eenrum                       06-22187453
Leuke aangelegde dorpstuin van ± 50 m². Borders met vaste planten. 
Kleine vijver en tuinhuis. Voortuin met niveauverschil en gedeelde 
groentetuin.
Alleen open op zondag 3 juli.

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.
Ook open op 18 en 19 juni.

OPEN TUINEN ESTAFETTE 
van het Rayon Groningen 2022van het Rayon Groningen 2022

zaterdag  2  en  zondag  3  juli  www.groningen.groei.nlzaterdag  2  en  zondag  3  juli  www.groningen.groei.nl
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