
Tuinenreis Noord-Nederland 
do 31 augustus – zo 3 september 2023 

 
Voor wie? 
De vakantie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in tuinen, o.a. in eetbare tuinen en kruidentuinen. Het is een 4-

daagse vakantie waar we genieten van de tuinen, de omgeving en elkaars gezelschap.  
 

We maken trips naar zes prachtige zeer verschillende tuinen met o.a. eetbare soorten en kruiden.  Op 31 augustus 

genieten we buiten van een bijzondere volle (blauwe) maan. De groep bestaat uit max. 10 personen. De verzorging van 

de eenvoudige (vegetarische) maaltijden is samen met de groep. Er wordt dus enige hulp van je verwacht bij het 

boodschappen doen en bij het eten (ontbijt en avondmaaltijd) klaar maken en de afwas.  

 

Highlights Programma: 

• Hortus, Haren; met o.a. pinetum, kruidentuin, fruittuin, Keltische tuin 

• Kruidhof, Buitenpost; de grootste kruidentuin van Nederland, grote geneeskruiden collectie, botanische tuin, 
3,5 ha 

• De Groene Zon, Groningen, kruidenstudiecentrum van Saskia Nieboer 

• Menkemaborg, Uithuizen, landhuis/museum met historische tuin, moestuin, zonnewijzertuin, fruithof 

• Domies Toen, Pieterburen, botanische tuin met stinzenplanten, heemplanten, vlinder- en insectentuin 

• Wandeling bij de Waddenzee 

• Hof van Hackfort, Vorden, moestuin 'Hof van Hackfort' bij kasteel 

• Volle maan op 31 augustus, ‘blauwe maan’  

• Gezellig samen zijn, koken, borrelen en eten  

Kosten 
De kosten voor het verblijf en de organisatie zijn Euro 170,- incl. 3 overnachtingen op basis van een 2 ps. kamer met 2 

aparte bedden. Douches en wc’s zijn gedeeld en op de gang aanwezig. Wil je een 1-persoonskamer, dan kan dat ook, 

mogelijk is een toeslag nodig.  We maken ter plekke een pot voor de boodschappen voor de maaltijden en de 

entrees/rondleidingen in de tuinen. Reken hiervoor op een bedrag van Euro  150,- in contanten. Drankjes en/of 

hapjes buiten de deur zijn voor eigen rekening .  

 

 



Vervoer 

O.b.v. eigen vervoer met auto. Samen rijden en kosten vergoeden aan de chauffeur doen we in onderling overleg. Reken 

hiervoor als meerijder bijvoorbeeld op de brandstofkosten als tegenprestatie voor het gereden worden.   

 

Plaats verblijf:   
Nivon natuurvriendenhuis Allardsoog, Een-West. 

 

Organisatie en contact:  
Carolien Hendrix, bereikbaar via carolien@hubertinahof.nl of 06-100 738 69. 

 

 

Programma 4- daagse Tuinenreis (onder voorbehoud) 

Donderdag 31/08  

12.00   Aankomst  

13.00  Bezoek Hortus in Haren met o.a. pinetum, kruidentuin, fruittuin, Keltische tuin 
17.30 - 19.00   Borrel, koken en avondmaaltijd 

20.30  Vrije avond, volle maan [evt. activiteit georganiseerd door deelnemer*] 

 

Vrijdag 01/09  

08.30   Ontbijt  

10.30-14.00  Kruidhof Buitenpost 

15.00 – 16.30 De Groene Zon, Groningen 
17.30 -19.00  Borrel, koken en avondmaaltijd 

20.30  Vrije avond [evt. activiteit georganiseerd door deelnemer*] 
 

Zaterdag 02/09 

08.30   Ontbijt  

10.00-17.00  Menkemaborg Uithuizen 

  Domies Toen, Pieterburen 

  Wandeling bij de Waddenzee 
17.30 -19.00  Borrel, koken en avondmaaltijd 

20.30   Vrije avond [evt. activiteit georganiseerd door deelnemer*] 

 

Zondag  03/09 

08.30   Ontbijt 

09.30-10.30 Spullen inpakken en vertrek 

12.30 – 15.00 Hof van Hackfort, Vorden 

15.00 - 15.30  Afscheid nemen van elkaar en vertrek. 

 

* Is er een activiteit die je een van de avonden wil organiseren, dan is hiervoor een mogelijkheid. Deelname 

hieraan door groepsleden is uiteraard vrijwillig.    
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