
DE OPEN TUINEN VAN JAN VROEGOP 

 op de Open Tuinen Dag van 3 juli 2016 
 

Let op! Niet alle tuinen zijn de hele dag open; als het Welkombordje omgedraaid staat is 

de tuin op dat moment niet open. 
 

6 – Prachtige cottagetuin met veel verrassende plekjes en planten, zoals o.a. een 

vijgenboom. Daarnaast valt in deze tuin een bijzondere collectie keramiek van zowel de 

tuineigenares als haar lerares te bewonderen.  

 

7 – Gemengde tuin met groot moestuingedeelte. De eigenaar van deze tuin doet veel 

met eigen opkweek zoals knoflook, tomaten etc. Ook voor problemen heeft hij bijzondere 

oplossingen. Voor elke moestuinder een must om hier langs te gaan. 

 

19 – Een mooi aangelegde tuin met mooie goed gevulde borders rondom een centraal 

grasveld en een leuk zitje achterin gesitueerd. Typisch Engelse stijl met een 

evenwichtige uitstraling.  

 

20 – Gemengde tuin met een prachtig aangelegde groentetuin met vrucht en 

fruitbomen. De siertuin is een met mooie borders omzoomd grasveld. Het tuinhuis is 

mooi versierd met een aantal potplanten waaronder fuchsia’s. 

 

26 – Een tuin met een geweldige entree, dat maakt dat je meer dan welkom voelt en  

bent. De eigenaren tuinieren hier al decennialang op en genieten nog elke dag van deze 

met veel zorg omringde tuin. Verhalen te over van al die jaren op de tuin. Wat zou hun 

geheim zijn? 

 

27 – Dit is nu wat je noemt een echte moestuinder, maar dan eentje die ook echt weet 

wat wisselteelt is. Kom dus maar op met al je vragen over moestuinen. Deze vakman 

weet het grif. 

 

30 – Een klassieke bordertuin. Prachtig knipwerk en mooi verzorgd met veel 

potplanten waar deze tuinder veel over weet en ook over vertelt. Een must! 

 

36 en 36A –  Een romantische Frans/Italiaanse tuin.  Twee tuinen die op het eerste 

gezicht één tuin zijn en ook in elkaar overlopen maar bij nadere beschouwing duidelijk 

twee verschillende tuinen. Dit vind je ook terug in de kunst bij beide dames.  Als je 

binnenkomt op 36A kun je niet om de kunstobjecten van Janneke heen en vanuit deze 

tuin loop je zo de tuin van Jacqueline in met haar mooie aquarellen. Mogelijk tref je de 

kunstenares aan het werk. 

 

31 en 38 – Een mediterrane tuin waarin je de  jaren werk terugziet. Een mooie 

evenwichtige tuin met de ene alleen bloemen en planten en de andere deels ook 

groenten en fruit. Jan Besteman is een belezen man die ontzettend veel af weet van 

planten en de bezieling voor de natuur komt duidelijk naar voren als hij een aantal 

planten beschrijft tijdens de ronde door de tuinen. 

 

41 – Een prachtige cottagetuin met erg veel verschillende planten en waterpartijen. Je 

ziet de vele jaren noeste arbeid maar vooral de liefde  voor het tuinieren en de natuur 

terug in deze tuin. Marjan leid je graag door haar tuin.  



 

44 – Een pas twee jaren jonge cottage tuin met mediterrane trekken. Een met veel 

liefde opgebouwde tuin ,waarin aanvankelijk weinig planten, maar veel gras stond, zie je 

mooi wat er mogelijk is door noeste arbeid.  

 

 45 -  Een genieterstuin met zowel moes- als siergedeelte. Wat opvalt zijn de appel- en 

perenbomen die in leivorm zijn gesnoeid. De eigenaar vertelt graag wat de voor- en 

nadelen zijn van deze snoeiwijze en hoe je dat nu precies doet. Een leerzaam verhaal.  

 

46 -  Gemengde tuin. De tuinder is een bomenkenner bij uitstek en neemt je mee op 

een tocht over het tuinencomplex waarbij hij een aantal bomen beschrijft en jij je vragen 

kunt stellen. 

 

49 – Prachtige tuin, waarvan de eigenaars 8 jaar geleden begonnen met een kale 

akker en nu een prachtig vorm gegeven gevarieerde tuin met veel verschillende planten. 

Deze tuin met zijn geheel doet een beetje mediterraan aan en is een sieraad voor Jan 

Vroegop. 

De tuinder heeft als bijzonderheid het telen van asperges en mocht je daarin 

geïnteresseerd zijn ben je hier aan het juiste adres. 

 

51 – Leuke tuin met fruitbomen en veel ruimte voor de kleinkinderen. Leuke eigen 

hoekjes gecreëerd. 

 

56 – Klassieke tuin welke mooi ingedeeld is. Leuke vijver met borders en veel mooi 

gesnoeide buxussen. 

 

59 – Jonge tuin met enthousiaste tuinders die inmiddels goed kunnen vertellen wat 

het betekent om een tuin te beginnen met andere ideeën dan de voorganger. Deze 

tuinders zijn druk bezig er iets eigens van te maken. 

 

60 – Karakteristieke biotuin met veel aandacht voor insecten en vogels. Ook gedacht 

aan ruimte voor de kinderen.  

 

61 – Kleine sier- en moestuin. Oogt erg overzichtelijk en verzorgd. Opvallend punt 

zijn de vierkante meter tuintjes op hoge poten. Hier vertelt de tuinierster , in dit 

geval, graag meer over.  

 

63 – Deze wilde tuin moet je gezien hebben. Een tuin waarin altijd wat te zien en te 

beleven valt. Mooi aangelegd en verscholen tussen al die andere tuinen. 

 

70 – Mooi aangelegde natuurlijke tuin met geheel eigen karakter. Veel verschillende 

soorten fruitbomen en bessenstruiken. Bovendien opvallende kunstzinnige uitingen 

van deze eigenaars die het geheel eigen karakter benadrukken. Een tuin om van te 

genieten. 

 

71 – De pluktuin. In deze tuin wordt door de leden diverse bloemsoorten opgekweekt 

die geplukt mogen worden, maar dit geldt alleen voor leden. 

 

72 – Een liefhebber van tuinieren wil deze tuin niet missen. Een gemengde tuin die er 

mooi verzorgd uit ziet en dat allemaal naast je werk. Bijzonder is dat deze tuin een kleine 



wijngaard herbergt en eigenlijk wil iedereen dat wel, maar hoe doe je dat dan, hoe 

snoei je de weelderige uitgedoste ranken nu eigenlijk. Deze tuinder legt dat en nog veel 

meer uit over zijn boeiende hobby. 

 

73 – Staat bekend als de Dahliatuin, omdat de eigenaar het grootste deel van de tuin 

gebruikt voor het kweken van dahlia’s. Niet 1 maar heel veel soorten. 

Verbazingwekkend hoeveel Ruud weet over deze bloemen die voor veel mensen als 

ouderwets worden bestempeld, maar dan weten ze nog dat er inmiddels zoveel 

variëteiten gekweekt zijn dat de plant weer helemaal in de schijnwerppers staat. Voor 

de bloemenliefhebber echt een aanrader. Overigens verkoopt de eigenaar opgekweekte 

stekken op de Rotonde.  

 

78 – Een tuin met passie, want dat blijkt uit alles  wat je ziet. Langs de ene heg staan 

60  verschillende passiebloemen. Daarboven aan de pergola maar dan langs twee 

zijden heel veel hangende begonia’s , petunia’s etc.  Een grote pelargoniumtoren met 

een overvloed aan bloemen. In de kas staan nog eens 100 verschillende 

pelargoniums. Tussen al dit moois zie je nog diverse citrusboompjes en vele andere 

bijzondere bloemen. Een tuin waar de passie vanaf straalt en dan heb je nog niet 

eens met de eigenaars gesproken…. 

 

82 – Prachtige tuin met zowel groente als planten. Vijvertje en een heuse 

kloosterkruidentuin. Leuke tuin met mooie rechte lijnen en kleurige borders. Eeen 

aantal fruitbomen completeren het geheel. 

 

88 – Het verborgen paradijs zou je deze tuin kunnen noemen. Verborgen omdat deze 

tuin ingeklemd ligt tussen een aantal  andere tuinen en paradijs omdat er een weelde 

aan prachtige planten mooi gecombineerd zijn in deze tuin. Houtsnijwerk en 

keramiek benadrukken het eigenzinnige paradijsje. Moet je wel gezien hebben!!!! 

 

89 – Prachtige engelse  tuin met centraal grasveld mooie goed gevulde borders. 

Daarnaast ongelooflijk veel hangplanten zoals fuchsia’s. Deze tuinder weet veel te 

vertellen. Niet overslaan dit sieraad voor JanVroegop. 

 

91 – Prachtige cottageachtige tuin met een dot van een huisje. Hier kun je de High 

Tea proeven en meer te weten komen over moderne breitechnieken. 

 

94 –  Een in korte tijd omgetoverd grasveld in een eigentijdse karaktervolle tuin. 

Mooi gedaan en een aanrader om even aan te wippen bij de vriendelijke eigenaresse. 

 

99 – Een verrassende tuin waar optimaal gebruik is gemaakt van de hoogte door het 

toepassen van meerdere soorten bomen en struiken van verschillende hoogte en 

daartussen veel bekende en minder bekende planten. Een echte driedimensionale tuin 

waar veel te zien valt. Een echte aanrader.  

 

108 -  Op deze tuin wordt door Winnie, bloemiste, een demonstratie  bloemschikken 

gegeven.  

 

120 –  Een gemengde tuin met vooraan 3 langgerekte groentebedden en daarachter 

een grasveld omzoomd met mooie borders. De tuinders zijn nog maar net begonnen en 



wat doe je dan wel en wat niet als je ook nog werkt en kleinkinderen hebt. Zo dus, maar 

daar vertellen ze graag over. Mooie mensen in een mooie tuin. 

 

 


