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GROEN LINKS EN RECHTSGROEN LINKS EN RECHTSGROEN LINKS EN RECHTSGROEN LINKS EN RECHTS    
Tips voor groen-smakelijke uitstapjes 
 
Er zijn in Nederland en Vlaanderen honderden adressen die je in de vakantieperiode graag 
informeren over hun betrokkenheid op het gebied van groenten, fruit, kruiden en/of bloemen. Van 
groenteveiling tot bloemencorso, van kruidenkwekerij tot fruitmuseum en van voedselevenement 
tot botanische tuin. Er zijn diverse voedselwandelingen uitgezet waarbij in de vrije natuur eetbaar 
lekkers – zonder op de bon te worden geslingerd! -  geplukt kan worden. Nieuwsgierig of er in de 
door jou gewenste omgeving ook iets groen en smakelijk is te vinden? Vraag het aan Groenmoes 
(info@groenmoes.nl)  en je bent vast op het goede spoor te zetten. Er zijn er een 750-tal van 
verzameld, te veel dus om in dit kader op te noemen. Een voorproefje vind je hierna: 

 
100 IDEEËN VOOR EEN GROEN DAGJE UIT 

 
 

GRONINGEN 
 
UITHUIZEN 
MENKEMABORG 
De Menkemaborg is sinds 1927 een museum. De volledig 
ingerichte kamers en stijlvolle tuinen geven een beeld 
van de adellijke bewoning in de achttiende eeuw.   

 
Naast de siertuinen zijn er nutstuinen, zoals de fruithof 
met perenberceau en een keukentuin. In deze 
symmetrisch ingedeelde tuin worden in de, met 
buxushaagjes omzoomde, vakken groenten (oude 
rassen) en kruiden (medicinale en voor de keuken) 
verbouwd. De groente- en kruidenrassen zijn gekozen op 
grond van het feit dat ze in de 17e en 18e eeuw gebruikt 
werden. Dit kon o.a. worden vastgesteld op basis van het 
18e-eeuwse kookboek van de familie Alberda. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN van dinsdag t/m zondag, in juli 
en augustus dagelijks geopend (januari en februari 
gesloten) 
 

ENTREE:  < 10,00 (gratis met MJK) 
 

Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen 
tel. 0595-431 970 
e-mail via contactformulier / www.menkemaborg.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR GRONINGEN 
1. Groningen, Prinsenhoftuin 
Turfsingel 1017, geen website 
2. Groningen, Stadsakkerwinkel 
Oude Kijk in ’t Jatstraat 38, www.stadsakker.nl   

 
3. Molenrij, De Groene Luwte 
Mosterdpad 1, www.degroeneluwte.nl  
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4. Pieterburen, Domies Toen 
Hoofdstraat 76, www.domiestoen.nl  
5. Ter Apel, kruidentuin klooster Ter Apel 
Boslaan 3-5, 9561, www.kloosterterapel.nl  
 

FRIESLAND 
 
BUITENPOST 
DE KRUIDHOF 
Als kruidentuin in de beginjaren van de vorige eeuw 
begonnen is De Kruidhof uitgegroeid tot een botanische 

 
tuin van ca. 3,5 ha. groot. Je vindt er nu 1.500 soorten  
en ruim 2.000 verschillende andere planten. 
Het terrein is ingedeeld in 17 thematuinen met o.a. 
kruiden, rozen, varens, fruit en groente. Tuinen zijn 
gegroepeerd in o.a. een geneeskrachtige kruidentuin, 
keukenkruidentuin,  Bijbelse plantentuin, 
verfplantentuin en Berenburg(kruiden)border. Gratis 
toegang tot grote verkooptuin. Op het terrein bevinden 
zich ook een IJstijdenmuseum, een speeltuin en tuincafé. 
 
BEZOEKMOGELIJKHEDEN op dinsdag t/m zondag van 
begin april tot half oktober; er worden – op aanvraag - 
rondleidingen gehouden en iedere zondag om 14.00 uur 
kan er bij een rondleiding aangesloten worden. 
 

ENTREE:(gratis met MJK; zondagrondleiding 14.00 uur < 
2,50; normaal tarief < 5,00; kosten groepsrondleiding > 
10,00. 
 

Schoolstraat 29B, 9285 NE Buitenpost, tel. 0511-541 252 
info@dekruidhof.nl / www.dekruidhof.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR FRIESLAND 
1. Beetsterzwaag, De Tropische kas 
Locatie: t.o. Hoofdstraat 80, www.tropischekas.nl 

2. Damwâld (Damwoude), De Sûkerei 
Trekwei 8a, www.desukerei.nl 
3. Feanwâlden (Veenwouden), Op de fiets door 
bramenland; start bij station, www.foodwalks.nl  

4. Jelsum, Dekemastate 
Dekemawei 5, www.dekemastate.nl  
5. Snakkerburen (Snakkerbuorren), De 
Dorpstún 
Oan’e Dyk 56, www.dedoarpstun.nl  
 

DRENTHE 
 
VEENHUIZEN 
DE TUINEN VAN WELDADIGHEID 
In 2007 zijn de Tuinen van Weldadigheid aangelegd op 
een moestuinhistorisch gezien opmerkelijke plaats. Hier 
werkte tot 2006 Ruurd Walrecht aan zijn levenswerk: 
een zadenbank van oude, met uitsterven bedreigde 
groente- en graansoorten. 
 

 

Toen Ruurd vervolgens emigreerde investeerden 
Lambert Sijens en Jolanda Loonstra in de teelt van 
vergeten groenten. Je vindt er een enorme diversiteit 
aan aardappelrassen (90 soorten), bonenrassen (80 
soorten), tomatenrassen (40 soorten) en knoflookrassen 
(50 soorten). Ze worden ter plaatse vermeerderd en 
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verkocht. Het tuincomplex, dat zo’n 3 ha. groot is, is 
overzichtelijk ingedeeld in ‘tuinkamers’ zoals een 
eeuwigmoestuin, een keukenkruidentuin, een fruittuin 
en een bloemenpluktuin. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN de tuinen zijn elke zaterdag en 
zondag geopend in de periode juni t/m september; 
groepen kunnen een afspraak maken; raadpleeg de 
website voor extra openstellingen 
 

ENTREE: < 5,00  
 

Oude Gracht 38, 9341 AB Veenhuizen 
tel. 0592 – 388 414  
info@detuinenvanweldadigheid.nl 
www.detuinenvanweldadigheid.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR DRENTHE 
1. Frederiksoord, Fruithof  
van Swietenlaan 1a, www.fruithof-frederiksoord.nl  
2. Nieuwediep, lavendelboerderij Ruitenborgh 
Nieuwediep 58, www.lavendelboerderij.nl  
3. Roden, Landskeuken 
Mensingheweg 3, www.delandskeuken.nl  

 
4. Ruinerwold, museumboerderij Karstenhoeve 
Dr. Larijweg 21, www.karstenhoeve.nl  
5. Zuidlaren, markt van melk en honing 
Locatie: Brink, www.bijpraot.nl  
 

OVERIJSSEL 
 

DELDEN 
HISTORISCHE MOESTUIN LANDGOED TWICKEL 
Historische, ommuurde moestuin met pronkkas, leifruit 
en ‘gebruikstuin’ voor kasteel en bezoekers. De oude 
moestuin uit 1891 is gerestaureerd en biedt weer als 
vanouds leifruit langs de muren, sla onder cloches en 
rabarber die in potten wordt gebleekt. Er zijn bijzondere 

kassen waarvan het Ironhouse een beschermd 
monument is.  

 
Elk jaar is er een Moestuindag, een evenement waar in 
een gemoedelijke sfeer van alles te zien, te leren en te 
proeven is, aangereikt door hoveniers en 
moestuinvrijwilligers van Twickel, samen met  pachters 
en allerlei ‘groene’ verenigingen.  
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN op woensdag- en 
vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur in de periode mei t/m 
november; 3e zondag van september is Moestuindag 
 

ENTREE gratis  
 

Twickelerlaan 11,  7495 VG Ambt Delden 
Informatie: Landgoedwinkel Twickel, Twickelerlaan7, 
7495 VG  Ambt Delden, tel. 074 – 376 10 20 
info@twickel.nl / www.twickel.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR OVERIJSSEL 
1. Balkbrug, De Kruidenhoeve 
Den Oosterhuis 10, www.kruidenhoeve.nl  
2. Hengelo, Heemtuin 
Stadspark Weusthag, www.ivnhengelo.nl  
3. Ootmarsum, Flora Ootmarsum 
Smithuisstraat 2, www.floraootmarsum.nl  
4. Raalte, eco landbouwbedrijf Overesch 
Hondemotsweg 40, www.overesch.nl  
5. Zwolle, Doepark Nooterhof 
Goertjesweg 1, www.doeparknooterhof.nl  
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GELDERLAND 
 

GROESBEEK 
BOSBESSENROUTE 
De route wordt gemarkeerd door witte paaltjes. Vanuit 
het centrum van Groesbeek word je het Groesbeekse 
Bos in geleid. Dit bos was vroeger het walhalla van de 
(arme) Groesbeekse bevolking die er met de pluk van 
bosbessen het karige inkomen mee aanvulde. De 
bosbessenpluk is nu een prettig tijdverdrijf. Kies er de 
maand juli of augustus voor.  Later in het jaar zijn er 
weer andere plukmogelijkheden. Het Groesbeekse Bos is 
tegenwoordig veel gevarieerder samengesteld dan toen 
het nog als productiebos gold. 

 
Naast bosbessen zijn er nog de volgende planten en 
vruchten te plukken: beukennootjes, brandnetels, 
dovenetels, lijsterbessen, look-zonder-look, tamme 
kastanjes, vlierbessen en vlierbloesem. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: de route is het hele jaar door 
te lopen maar je kunt de keuze van het ‘seizoensmenu’  
ervan laten afhangen. 
 

ENTREE: gratis  
 

Start de wandelroute in het centrum, naast het 
gemeentehuis waar de oude spoorlijn de Dorpsstraat 
kruist. Een uitgebreide routebeschrijving is te vinden op 
www.foodwalks.nl.  
 
5 EXTRA TIPS VOOR GELDERLAND 
1. Arnhem, Stadstuin Kweekland 
 Dalweg 70a, www.stadstuinkweekland.nl  
2. Brakel, De Oude Moestuin 
Dwarssteeg 1, www.oudemoestuin.nl 
3. Doesburg, ’t Olde Ras 
Parallelweg Den Helder 1, www.tolderas.nl  
4. Ochten, Nationaal Fruitpark Ochten 
Bonegraafseweg 59, www.fruitpark.nl  

5. Twello, Hof van Twello 
Rijksstraatweg 17, www.hofvantwello.nl  

 
foto: De Oude Moestuin in Brakel 

 

UTRECHT 
 
UTRECHT 
BOTANISCHE TUINEN FORT HOOFDDIJK 

 
Bij fort Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen van de 
Universiteit Utrecht. In deze Tuinen van 9 ha. zijn ook 
veel eetbare planten te vinden. In de Thematuin is er 
bijvoorbeeld een groentenborder en een stuk met 
allerhande eetbare gewassen waar ook zilte groenten te 
zien zijn. In de Kassen zijn eetbare tropische planten te 
vinden. Verder is er een tuincafé en een tuinwinkel 
aanwezig met zaden, planten, tuinartikelen en 
tuinboeken. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN de tuinen zijn van 1 maart tot 1 
december dagelijks te bezichtigen. 
 

ENTREE: < 10,00 (MJK en kinderen  t/m 12 jr. gratis) 
 

Budapestlaan 17 (fort Hoofddijk), 3584 HD Utrecht 
tel. 030-253 1826 
botanische.tuinen@uu.nl; 
www.uu.nl/botanischetuinen 
facebook.com/botanischetuinenuu  
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5 EXTRA TIPS VOOR UTRECHT 
1. Doorn, moestuin instituut Bartimeus 
Driebergsestraatweg 44 (tuin via Broekweg),   
www.bartimeus.nl/moestuin   

 
2. Houten, permacultuurtuinen park 
Makeblijde; Oud Wulfseweg 3, www.makeblijde.nl  
3. Utrecht, moestuin Maarschalkerweerd 
Laan van Maarschalkerweerd 2 www.moestuinutrecht.nl  
4. Utrecht, pandhof Sinte Marie 
locatie: Mariaplaats, www.pandhofsintemarie.nl  
5. Woerden, educatieve tuin Gerard Stout, 
Locatie: bij Kievitstraat 42, www.inbredius.nl  
 

FLEVOLAND 
 
ALMERE 
ONZE VOLKSTUIN IN DE KAS 
In het kassengebied van Almere Buiten heeft een 
ondernemer het initiatief genomen om een deel van zijn 
kas ter beschikking te stellen aan volkstuinders. 
 

 
 
De kweker adviseert de volkstuinders waar nodig. De 
kweker teelt daarnaast zelf groenten en heeft dan ook in 
de kas een streekwinkel.  
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN elke zaterdagochtend wordt 
een rondleiding gegeven; je kunt er ook een afspraak 
voor maken. 
 

ENTREE: gratis 
 

Linnaeusweg 20a, 1331 AC Almere Buiten 
tel. 06-51 526 586 (Ron van Zwet) 
info@onzevolkstuinen.nl 
www.onzevolkstuinen.nl  
 
5 EXTRA TIPS VOOR FLEVOLAND 
1. Almere Stad, Stadsboerderij 
Kemphaanpad 14, www.stadsboerderijalmere.nl  
2. Dronten, Warmonderhof 
Wisentweg 12, www.warmonderhof.nl  
3. Emmeloord, boerderij Groeizaam 
Pilotenweg 7a, www.zorgboer.nl  
4. Schokland, Foodwalk Schokkerbos 
Startpunt: Keileemweg 1, www.foodwalks.nl  
5. Zeewolde, Foodwalk kruiden, vruchten en 
noten; Startpunt: Gelderseweg 30, www.foodwalks.nl.  

 
 

 
NOORD-HOLLAND 
 
MUIDEN 
HISTORISCHE TUINEN MUIDERSLOT 
De tuinen van het Muiderslot ademen de sfeer van de 
Hollandse renaissance, de tijd van P.C. Hooft. Deze 17e 
eeuwse bewoner liet omstreeks 1620 sier- en nutstuinen 
aanleggen op de oude voorburcht van het kasteel. 
Rondom de burcht werd een omvangrijke pruimen-
boomgaard aangeplant. De Warmoeshof is de eerste 
reconstructie in Nederland van een renaissance  
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groentetuin. Achter de nutstuinen bevinden zich de 
kweektuinen met jonge aanwas en het historische 
‘vaescruydt’. 

 

Gedurende de zomermaanden vervaardigen de Muzen 
van het Muiderslot reconstructies van historisch 
bloemwerk in de kamers en zalen van het Hoge Huys.  
De warmoezeniers, de tuinvrijwilligers, onderhouden de 
tuinen en informeren de bezoekers over de oorsprong 
van het biologisch dynamisch tuinieren in de 17e eeuw.  
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: op zaterdag en zondag van 
12.00 – 17.00 uur; in de periode 1 april t/m 31 oktober 
eveneens van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 
uur. 
 

ENTREE: > 10,00 (gratis met MJK) 
 

Herengracht 1, 1398 AA Muiden 
Tel. 0294-256 262  
Contactformulier via  www.muiderslot.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR NOORD-HOLLAND 
1.  Aalsmeer, Historische Tuin Aalsmeer 
Praamplein, www.htaalsmeer.org  

 
2. Alkmaar, Hortus Alkmaar 
Berenkoog 35b/37, www.hortusalkmaar.nl  
3. Amsterdam. Bijenpaleis 
Westerpark, tegenover kinderboerderij, 
www.ilovebeeing.nl  

4. Broek op Langedijk, museum Broekerveiling;  
Museumweg 2, www.broekerveiling.nl  
5. Hoofddorp, wildeplantentuin De 
Heimanshof;  
Wieger Bruinlaan 1-7, www.deheimanshof.nl  
 

ZUID-HOLLAND 
 
KWINTSHEUL 
HISTORISCHE DRUIVENKWEKERIJ 
SONNEHOECK 
Kwekerij en rijksmonument Sonnehoeck bestaat uit acht 
druivenkassen, een watertoren, twee ketelhuisjes met 
schoorstenen, twee fruitmuren en een boomgaard. 

 

 
 

Het oudste gedeelte dateert uit 1729. Met recht een 
kwekerijmuseum al wordt dat woord niet gebruikt 
omdat er nog steeds druiven worden gekweekt. De 
kassen zijn van verschillende typen (kniekas, complexkas 
en aan elkaar gelaste muurkassen). De fruitmuur is 100 
m. lang. Er groeien appels, peren en perziken. 
Sonnehoeck is dus een levend monument. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN van 1 april tot 15 oktober voor 
groepen vanaf 10 personen. Afspraken kunnen dagelijk 
worden gemaakt, behalve op zondag. Individueel bezoek 
is alleen op open monumentendag mogelijk. 
 

ENTREE: < 5,00 (gratis op open monumentendag) 
 

Hollewatering 26, 2295 LW Kwintsheul 
tel. 06-53 318 121 of 06-53 373 046 
info@sonnehoeck.nl / www.sonnehoeck.nl  
 
5 EXTRA TIPS VOOR ZUID-HOLLAND 
1. Delft, Botanische tuin TU-Delft 
Poortlandplein 6, www.botanischetuin.tudelft.nl  
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2. Den Haag, Eetbaar Park 
via Anna Polakweg 7, www.eetbaar-park.nl  
3. Dordrecht, Villa Augustus tuinen 
Oranjelaan 7, www.villa-augustus.nl  
4. Honselersdijk, Westlands museum 
Middel Broekweg 154, www.westlandsmuseum.nl  
5. Rotterdam, Dakakker 
Schiekade 189, www.dakakkers.nl  
 

ZEELAND 
 
GOES 
TROPISCH BOS  
Het tropisch bos maakt deel uit van het Omniumcomplex 
waarin een aantal functies zijn ondergebracht in de 

 
 

sportieve en recreatieve sfeer. Het tropisch bos  dat zich 
onder een 18 meter hoge glazen kap bevindt is hierin de 
energieleverancier waarvan de warmte in de bodem 
wordt opgeslagen en jaarrond wordt gebruikt voor alle 
voorzieningen. 
De bomen en planten in het tropisch bos laten zien en 
ervaren welke plaats ze innemen in onze 
voedselvoorziening en wordt dan ook wel een 
etnobotanische tuin genoemd. Leer er kennis maken 

met de vanille orchidee waarvan de peulen dranken en 
voedsel smaak geven. Je ontdekt er koffieplanten, 
diverse specerijen en fruitbomen. Dagelijks vinden er 
(gratis) rondleidingen plaats zodat het verhaal achter de 
bananenboom, het suikerriet en de rijstverbouw 
duidelijk wordt. 
De tropische plantenwereld omvat ca. 400 verschillende 
soorten die allemaal een educatief verhaal vertellen van 
rubberboom en koffieplant tot specerijen en medicijnen. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: dagelijks van 10.00 – 17.30 
uur 
 

ENTREE: < 10,00 (gratis rondleiding) 
 

Zwembadweg 3, 4463 AB Goes 
Tel. 0113-233 388 
info@omnium.nl / www.omnium.nl 
 
5 EXTRA TIPS VOOR ZEELAND 
1. Dreischor, streek- en landbouwmuseum 
Goemanszorg; Molenweg 3, www.goemanszorg.nl  
2. Kapelle, Fruitteeltmuseum 
Annie M.G. Schmidtsingel 1, www.fruitteeltmuseum.nl  
3. Kerkwerve, Kerkwerve Natuur 
Florisweg 5, www.kerkwerve-natuur.nl  
4. Oostkapelle, Terra Maris 
Duinvlietweg 6, www.terramaris.nl  
5. Schoondijke, Tuin “Juust wa’k wou” 
Tragel Oost 21, www.juustwakwou.com  

 
 

NOORD-BRABANT 
 
EERSEL 
DE TINTELTUIN 
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In de Tinteltuin staan honderden verschillende 
snijbloemen in borders. Bloemen met dezelfde 
kleurstellingen zijn bij elkaar geplaatst. Zo vind je een 
lange geel-oranje-rode border, een witte tuin en een 
paars-blauw-roze hoek. 
 

 
 

Daarnaast is er een buxustuin waarin tientallen planten 
groeien met eetbare bloemen zoals  Oost-Indische kers, 
goudsbloem, daglelie en kamille. Verder vind je er een 
bessentuin met oude en bijzondere soorten. Hier 
groeien o.a. verschillende soorten frambozen en 
kruisbessen,  pawpaw en blauwe honingbes.  
Brede wandelpaden en een terras voor koffie, lunch en 
high-tea veraangenamen het verblijf. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: dinsdag t/m zondag in de 
periode juni t/m september; in de maanden mei en 
oktober van vrijdag t/m zondag, telkens van 11.00 – 
17.00 uur 
 

ENTREE: gratis 
 

Hoogstraat 5, 5521 NK Eersel. Tel. 06-36 443 105 
info@de-tinteltuin.nl / www.de-tinteltuin.nl  
 
5 EXTRA TIPS VOOR NOORD-BRABANT 
1. Bergeijk, Natuurtuin ’t Loo 
Terlostraat 4, www.natuurtuin.org  

 
2. Bladel, De Kruidkamer 
Bredasebaan 23, www.kruidkamer.nl  

3. Eindhoven, Groendomein Wasven 
Celebeslaan 30, www.wasven.nl  
4. Goirle, Naturentuin 
Nieuwkerk 2, www.naturentuingoirle.nl  
5. Heusden, Heemtuin De Meulenwerf 
toegang vanuit Molenstraat, 
www.heemtuindemeulenwerf.nl  

 

LIMBURG 
 
MAASTRICHT 
WIJNGAARDENWANDELING 

 

 
 

Nergens in Nederland zijn zoveel (kleine) wijngaarden  
per km2 te vinden als in Maastricht. De route die je op 
deze eerste wandeling maakt voert langs maar liefst 12 
wijngaarden aan de zuid- en westzijde van de stad. Je 
passeert o.a. St. Pieter, Slavante, Apostelhoeve en 
Chateau Neercanne. De Apostelhoeve is de oudste 
wijngaard van Nederland (1970). De wijnwandeling is 
samengesteld door de eigenaar van Domaine Petit 
Belvès. Zie de website. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: je kunt de wandeling elke dag 
van het jaar maken, maar ze is het meest interessant als 
de druiven rijpen. De routebeschrijving vind je op de 
website. 
 

ENTREE: gratis 
(langs de wijngaarden; niet erover) 
 

Start wandeling: Chalet Bergrust tegenover Fort St.Pieter 
aan de Luikerweg  
info@ewdm.nl / www.ewdm.nl (klik op overige 
‘activiteiten/wijngaardenwandeling’)  
 
5 EXTRA TIPS VOOR LIMBURG 
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1. Aalbeek, kwekerij Bastin 
Nieuwenhuysstraat 29, www.bastin.nl  
2. Beesel, Historische Groentehoef 
Rijkel 21, www.stichtingvergetengroenten.nl   
3. Maastricht, Natuurtuinen Jekerdal 
Drabbelstraat 7, www.cnme.nl  

4. Melderslo, Nationaal asperge- en 
champignonmuseum De Locht 
Broekhuizerdijk 16d, www.museumdelocht.nl  
5. Schin op Geul, kasteeltuin Oud-Valkenburg 
Oud Valkenburg 1, www.ivn.nl/afdeling/valkenburg  

 

WEST-VLAANDEREN 
 
POPERINGE 
HOPMUSEUM 
 

 
 

Het Hopmuseum is gevestigd in het stadsschaalcomplex. 
Hier werd vroeger hop gewogen, gekeurd en gestapeld. 
Je vindt er een uitgebreide collectie authentieke 

hoptuigen, aangevuld met audiovisuele fragmenten en 
quizmodules. Je beleeft er de geschiedenis en de 
levenscyclus van de hop. Tevens leer je meer over het 
gebruik van hop in bier en maak je er kennis met de 
complete Belgische biercollectie. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: het museum is geopend van 
dinsdag t/m zondag in de maanden maart t/m 
november; groepen maken best een afspraak. Er zijn 
diverse activiteiten. Zie de website 
 

ENTREE:  < 10,00  
 

Gasthuisstraat 71, B-8970 Poperinge 
tel 0032 (0)57-337 922 
hopmuseum@poperinge.be / www.hopmuseum.be  
 
5 EXTRA TIPS VOOR WEST-VLAANDEREN 
1. Beernem, Kruidentuin Bulskampveld 
Bulskampveld 9,  
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld (zoek op 
kruidentuin Beernem) 

 
2. Blankenberge, Bloemencorso 
route vanaf Kerkstraat via Zeedijk naar Grote Markt 
www.bloemencorso-blankenberge.be 
3. Brugge, Frietmuseum 
Vlamingstraat 33, www.frietmuseum.be  
4. Kortrijk, Kruidentuin Baggaertshof 
Sint Jansstraat 37, 
 www.kortrijk.be (zoekterm: baggaertshof) 
5. Torhout, Mosterdmuseum 
Oude Gentweg 63, www.mostaardwostyn.be  
 

OOST-VLAANDEREN 
 
BEVEREN 
HOF TER SAKSEN 
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Gemeentelijk groendomein met kasteel, oranjerie, 
arboretum, natuurtuin, hoogstamboomgaard
beekvallei, samen 30 ha. groot. Het park
groot en bevat een arboretum. Er worden veel 
activiteiten georganiseerd, o.a. op educatief gebied, 
zowel door de gemeente als eigenaar, maar ook door de 
vereniging Hortus ter Saksen vzw. 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: in de periode maart 
dagelijks toegankelijk van 10.00 – 20.00 uur
de website voor openingstijden buiten deze periode.  H
tuincafetaria is in de zomerperiode in de weekenden 
geopend van 14.00 – 18.00 uur. Er kunnen afsprake
worden gemaakt voor rondleidingen. Elk jaar wordt een 
plantenruilbeurs gehouden. 
 

ENTREE: gratis  
 

Haasdonkbaan 101, B-9120 Beveren 
tel. 03 750 1860 
info@hof-ter-saksen.be  
www.hortus-ter-saksen.be 
 
5 EXTRA TIPS VOOR OOST-VLAANDEREN
1. Gent, tuinen SintPietersabdij 
Sint-Pietersplein 9, www.sintpietersabdijgdent.be

2. Kruishoutem, Kruiden Claus 

________________________________________________________________________________________________________________________
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Gemeentelijk groendomein met kasteel, oranjerie, 
hoogstamboomgaard en 

Het park zelf is 13,5 ha 
groot en bevat een arboretum. Er worden veel 

eerd, o.a. op educatief gebied, 
zowel door de gemeente als eigenaar, maar ook door de 

in de periode maart – oktober 
20.00 uur; raadpleeg 

de website voor openingstijden buiten deze periode.  Het 
tuincafetaria is in de zomerperiode in de weekenden 

. Er kunnen afspraken 
worden gemaakt voor rondleidingen. Elk jaar wordt een 

VLAANDEREN 

www.sintpietersabdijgdent.be  

 

Beerstraat 1, www.kruidenclaus.be
3. Nokere, het Voedselbos
Waregemsestraat 29, www.hetvoedselbos.be
4. Oostwinkel, kruidenkwekerij Netelvuur
Veldhoek 33, www.netelvuur.be
5. Zomergem, KruisbessenProeftuin
Bauwerwaan 62, www.proeftuin.eu

 

VLAAMS BRABANT / BRUSSEL
 
ANDERLECHT 
TUINEN ERASMUSHUIS 

 

 

De tuinen bestaan uit een kruidentuin en een 
filosofische tuin. In eerstgenoemde tuin (aangelegd in 
1987) komen ongeveer 100 geneeskrachtige planten  
voor die in de tijd van Erasmus (16
gebruikt om ziekten te behandelen. De tweede tuin 
bevat een aantal ‘cartografische perken’ met planten di
Erasmus op zijn Europese reizen zal hebben gezien en 
een aantal ‘filosofische kamers’ die door hedendaagse 
kunstenaars zijn ontworpen.  
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: elke dag geopend
maandag, van 10.00 uur tot 18.00 uur.
 

ENTREE: gratis  
 

Kapittelstraat 31, B-1070 Anderlecht
tel. 025-211 383 
info@erasmushouse.museum  
www.erasmushouse.museum 
 
5 EXTRA TIPS VOOR BRABANT / BRUSSEL
1. Hoegaarden, de tuinen van Hoegaa
Houtmarkt 1, www.detuinenvanhoegaarden.be

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.kruidenclaus.be  
3. Nokere, het Voedselbos 

www.hetvoedselbos.be  
4. Oostwinkel, kruidenkwekerij Netelvuur 

www.netelvuur.be  
5. Zomergem, KruisbessenProeftuin 

www.proeftuin.eu  

VLAAMS BRABANT / BRUSSEL 

 
Fotograaf: Paul Louis 

De tuinen bestaan uit een kruidentuin en een 
sofische tuin. In eerstgenoemde tuin (aangelegd in 

1987) komen ongeveer 100 geneeskrachtige planten  
voor die in de tijd van Erasmus (16e eeuw) werden 
gebruikt om ziekten te behandelen. De tweede tuin 
bevat een aantal ‘cartografische perken’ met planten die 
Erasmus op zijn Europese reizen zal hebben gezien en 
een aantal ‘filosofische kamers’ die door hedendaagse 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: elke dag geopend, behalve op 
maandag, van 10.00 uur tot 18.00 uur. 

1070 Anderlecht 

 
 

BRABANT / BRUSSEL 
. Hoegaarden, de tuinen van Hoegaarden 

www.detuinenvanhoegaarden.be  
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2. Leuven, Kruidtuin; Kapucijnenvoer 30, 
www.leuven.be (zoekterm: kruidtuin) 
3. Londerzeel, Comité Jean Pain vzw 
Holle Eikstraat 34, www.comitejeanpain.be  
4. Meise, Plantentuin Meise 
Nieuwelaan 38, www.plantentuinmeise.be  
5. Wezemaal, Steenenmuur vzw 
Kerkstraat 16, www.steenenmuur.be  

 

 
ANTWERPEN 
 
SCHOTEN 
CULINAIRE TUINEN PARK VORDENSTEIN 

 
Copyright: ANB 

 

Het 110 ha grote park Vordenstein herbergt vanaf 2014 
zo geheten culinaire tuinen (aangelegd door Cook and 
Herb – Kruidenwereld) die ook een educatieve betekenis 
hebben. De culinaire tuinen zijn gelegen in de 
ommuurde oranjerietuin en vormen een stijlvol staaltje 
tuinbouw en tuinbouwkunst. Je vindt er een 
vlinderheuvel, een kruidentuin, een muurtuin met 
leifruit en een moestuin met vergeten groeten. Horeca is 
aanwezig.  
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: het park en de tuinen zijn 
dagelijks toegankelijk; er worden veel activiteiten 
georganiseerd (rondleidingen, eetbare tuindagen, 
dahliatentoonstelling, jaarlijkse tentoonstelling) 
 

ENTREE: gratis  
Opgelet: honden zijn niet toegelaten in het Park 
 

Parking Vordenstein, Kopstraat, 2900 
tel. 032 246 262 
Ant.anb@vlaanderen.be   
www.natuurenbos.be/vordenstein 
 
5 EXTRA TIPS VOOR ANTWERPEN 
1. Antwerpen, Plantentuin Den Botaniek 
Leopoldstraat 24,  
www.antwerpen.be (zoekopdracht: plantentuin) 
2. Kalmthout, Arboretum Kalmthout 
Heuvel 8, www.arboretumkalmthout.be  
3. Kalmthout, Bijenteeltmuseum 
Putsesteenweg 131, 
www.kalmthout.be/bijenteeltmuseum.html  
4. Schilde, Dodoenstuin 
De Pont 45, www.dodoenstuin.be  

 
5. Sint Katelijne-Waver, groentemuseum ’t 
Grom; Midzelen 25 a, www.tgrom.be  
 

LIMBURG 
 
HASSELT-KURINGEN 
KRUIDEN- EN INSPIRATIETUIN HERKENRODE 
Abdijsite Herkenrode: dat is een boeiend verleden in een 
prachtige omgeving. Het domein omvat o.a. een 
belevingscentrum over de rijke geschiedenis van de plek 
en een Kruiden- en Inspiratietuin van 2 ha groot. Deze 
tuin bestaat uit 2 grote delen met in totaal meer dan 500 
soorten kruiden. Het eerste deel met 12 tuinkamers 
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(leertuinen) omvat de medicinale kruiden. In het tweede 
deel zijn de kruiden opgedeeld volgens verbruik: de 
verfkruiden, keukenkruiden en groenten, enz. Dit alles in 
een bijzondere architectuur en omgeven door een 
natuurgebied.  

 

 
Foto: Herkenrode vzw © Roland Hermans 

 
 

BEZOEKMOGELIJKHEDEN: de inspiratietuinen zijn van 1 
april t/m 31 oktober op dinsdag t/m zondag van 10.00-
17.00 uur voor bezoekers geopend.   Er worden ook 
rondleidingen georganiseerd. Elke zondag van mei t/m 
augustus is de bijenhal nabij het poortgebouw (gratis) te 
bezoeken. 
 

ENTREE: gratis / < 5,00  
(gratis voor bezoek bijenhal) 
 

Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt-Kuringen 
tel. 0032-11 239 670  
abdijsiteherkenrode@hasselt.be  
www.abdijsiteherkenrode.be 

www.facebook.com/abdijsiteherkenrode 
 
5 EXTRA TIPS VOOR LIMBURG 
1. Borgloon, Fruitstreekmuseum 
Colenstraat 1, www.vzw-streekfruitmuseum.be  
2. Genk, domein Bokrijk 
Bokrijklaan 1, www.bokrijk.be  
3. Heks, Plantendagen van kasteel Hex 
adres: B 3870, www.hex.be  

 
4. Sint-Truiden,  
Voelsprietenpad kasteel Nieuwenhoven 
Engelbamp 55, www.kasteelnieuwenhoven.be  
5. Stokrooie (Hasselt) Limburg Lavendel 
Olmenbosstraat 25, www.limburglavendel.be

  
 
Deze extra informatie gaat vooraf aan nieuwsbrief 55 die gepland staat voor ca 10 augustus a.s. 
 
 
Best, 1 augustus 2017, Hans van Eekelen 
 

Wil je geen informatie of nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een e-mail naar info@groenmoes.nl met de mededeling 
‘uitschrijven’ en de berichtgeving zal worden stopgezet.  
 
 
 


