
Zomerexcursie naar Barneveld, Leusden en Hoevelaken op 25 augustus 2018  

Programma:  

10:00 tot 10:30 uur: Koffie & koek bij de Beukenhof te Barneveld;   

10:30 tot 11:30 uur: Rondleiding en bezoek op de Beukenhof  

11:30 tot 12:00 uur: Reis naar St. Hubertushof te Leusden; 25 minuten rijden.  

12:00 tot 12:45 uur: Koffie met gebak bij ‘St. Hubertushof’  

12:45 tot 13:45 uur: Rondleiding en bezoek ‘St. Hubertushof’ 

13:45 tot 14:00 uur: Reis naar ‘Op de Haar’ in Hoevelaken; 12 minuten rijden.  
14:00 tot 14:30 uur: Koffie met koek bij ‘Op de Haar’, Hoevelakense Boslaan 11.  

14:30 tot 16:00 uur: Rondleiding en bezoek ‘Op de Haar’2.   
1) Het officiële adres brengt je met GPS op de verkeerde plek; onderstaand wegaanwijzingen  

2) ‘Op de Haar’ is een redelijk grote tuin en de eigenaar heeft toegezegd dat we wat langer konden blijven als we 
dat wilden, zeker tot 17:00 uur.   
  

  
 

Adressen en websites  

De Beukenhof St Hubertushof Op de Haar  

Hans en Ellen Lubbers  Anja van Heeswijk John en Joyce Ramsbotham  

Valkseweg 285   Buurtweg 4   Hoevelakense Boslaan 1   

3771 SG Barneveld  3832RP Leusden 3871 KA Hoevelaken  
https://www.beukenhof.info/  Website Nat. Tuinen St. https://www.opentuinopdehaar.nl/  

  

Over de organisator  
Misschien herkent u mij naam niet; ik heb mij redelijk recent pas als lid aangemeld; in 2014 om precies te 
zijn. In mijn zoektocht naar planten voor mijn tuin, vond ik de Rh. calendulaceum. Het was voor mij een 
toepasselijke plant, ik heb 10 jaar in (zuidoostelijk) Amerika gewoond. Wat bleek echter, de calendulaceum 
was hier niet te krijgen als plant. Ik kwam uiteindelijk, via via, bij de ‘Seed Exchange’ van de ARS uit en wat 
bleek? Om zaad te kunnen bestellen, was de enige mogelijkheid om lid te worden van de NRV. Zo ben ik dus 
lid geworden. Langzamerhand heb ik aangeboden de NRV wat meer te gaan helpen, waaronder het helpen 
rondleiden van de ARS tour afgelopen mei en het maken van de website.   
Enige tijd geleden vroeg ik aan onze secretaris of er bekend was waar de zomerexcursie heen zou gaan en 
toen bleek dat deze nog niet gepland was, heb ik voorgesteld om ‘Op de Haar’ op het programma te zetten. 
Daar vloeide uit voort dat ik de excursie zelf mocht regelen en onderstaand is wat er uit is gekomen. Ik 
hoop dat het u bevalt! Petra Zwaan  
  

  

Aanmelden en kosten:  
  

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 18 aug 2018 bij Dick Seigers, +31 (0) 529-450129 of 
0644838812 of via dick.diny.seigers@gmail.com.  De kosten voor deze excursie bedragen €17,00 per 
persoon, dit is inclusief de entree tot de parken en een kop koffie met cake voor elk van de 3 tuinen. Mocht u 
gepast kunnen betalen, dan graag!  

https://www.beukenhof.info/
https://www.beukenhof.info/
https://www.tuinenstichting.nl/nieuws/tuin-van-de-maand-mei-st-hubertushof-in-leusden-zuid-utr/
https://www.opentuinopdehaar.nl/
https://www.opentuinopdehaar.nl/


  

De Beukenhof   
  

Met de tuin van de Beukenhof is in 2000 een begin gemaakt.   
Naar eigen ontwerp hebben de tuineigenaren gekozen voor een 
formele indeling, met aandacht voor bijzondere planten, kleuren en 
bladvormen. De structuur van de tuin wordt bepaald door 
beukenhagen en groenblijvende elementen zoals taxus en buxus. Er 
is een grote rechthoekige vijver aangelegd.  
Een Cornus controversa Variegata is in ieder seizoen een blikvanger. 
Twee 24 meter lange borders in een geslaagde mix van vaste planten 
en grassen geven de tuin een Engels gevoel.  

  

St. Hubertushof 
  

De eigenaren Anja en Mart van Heeswijk wonen al ruim 20 jaar op 
deze plek. Ze zochten een locatie met een grotere tuin en hadden 
beide het idee dat ze op deze plek een tuin konden creëren die op  
Sissinghurst in Kent zou lijken.  Mart heeft uiteindelijk de grote 
vlakken geschertst, Anja heeft de borders ontworpen. De tuin ligt 
aan de rand van het landgoed Den Treek-Hemschoten, en is zo’n 
5000 m2 groot. Er loopt een sloot door de bloementuin waardoor 
ook planten die graag natte voeten hebben, aanwezig zijn. Een 
aantal jaren geleden is verder een oude schapenwei aangekocht en 
hier lopen nu mini-ezels.  

  

Op de Haar  
  

‘Op de Haar’ omvat bijna twee hectare aaneengesloten tuinen en is 
gelegen in het Hoevelakense Bos. Het leeuwendeel van de aanplant 
en de tuinaanleg is het werk van de huidige eigenaren, het echtpaar 
John en Joyce Ramsbotham. Zij zijn hier begonnen in 1991.   

De tuin is opgedeeld in 7 delen; het rabattenbos (verhoogd veen), de  

Engelse Tuin, de Millennium Tuin, de Rozentuin, de Tropische 
Border, de Vijver- en Rotstuin en de Vuur en IJstuin. Enkele tuinen 
hebben duidelijk karakteristieke kenmerken en stijlen, al voeren 
bosplanten en schaduwminnaars op veel plaatsen de boventoon. Er 
zijn talloze variëteiten in Acers, magnolia’s, rododendrons, 
camelia’s, bamboes, varens en hosta’s die zich in de loop van de 

jaren hebben ontwikkeld tot een geheel en tot iets wat de plantenliefhebber aanspreekt die op zoek is naar 
het bijzondere, ongeacht de tijd van het jaar.  

  
Navigatie naar tuin 2 en 3  
  

Van Beukenhof naar St Hubertushof:   

• Sla rechtsaf de Beukenhof uit, dit is de N801 richting Barneveld.  

• Ga na 800 meter rechts de Puurveenseweg op, dan 1,4 km verder naar links, de Esvelderweg in 

• Ruim 6 km verder kunt u de A1 op. 

• Bij afslag 14, Hoevelaken/Utrecht, slaat u af en rijdt u de A28 op.  

• Vervolgens rijdt u zo’n 4,5 km door tot afslag 6, Leusden-Zuid. Einde van de afrit, links.  



• Na ruim een kilometer, rechtsaf slaan (Treekerweg)  

• Na 250 m op de splitsing eerst rechts aanhouden (doodlopende weg), op de splitsing erna rechts. 

 

Van ‘St Hubertushof naar ‘Op de Haar’:  

1. Voer het adres "Nijkerkerstraat 24" in u GPS. ( Als je gewoon ons adres invoert, kan je bij een 
gesloten slagboom met hangslot komen te staan !)  

2. Hiernaast begint "Hoevelakense Boslaan" - dit is een smalle zandweg naast het huis met 2 haakse 
bochten. Rij heel voorzichtig.  

3. Na ongeveer 100m komt u bij de oprijlaan van het bos. Hier gaat u RECHTS. U passeert een wei en 
vervolgens een huis met een rieten dak aan uw rechterhand.   

4. Nu komt er een fietspad (eigenlijk de Veenwal dat nu een fietspad is!) Meteen na het oversteken van 
de fietspad (VOORZICHTIG), kunt u rechts (tegenover de fietsen netwerk kaart) aan de kant van de 
oprijlaan parkeren. Het grote landhuis rechts na het fietspad is "Op de Haar" (Hoevelakense Boslaan 
1).  

Parkeren  

Bij de Beukenhof en ‘Op de Haar’ kunnen we gewoon bij de tuin parkeren. Bij St Hubertushof is het even 
uitkijken want nummer 2 (de buren) heten volgende de eigenaresse ook Hubertushof. Er zijn 2 plekken voor 
de carport (misschien fijn voor diegenen die iets minder goed ter been zijn), de andere auto’s kunnen langs 
de weg gezet worden. 

Lunch  

Er is geen specifieke lunch geregeld. Wel is het mogelijk om een meegenomen lunch bij ‘St Hubertushof’ te 
nuttigen. Koffie en wat lekkers zal wel bij alle 3 de tuinen geserveerd worden, bij St Hubertushof is er gebak.  


