1. De tien-potten-tuin.
De eerste tuin van de wandeling.
We planten hier gezellige éénjarigen: Zinnia’s,
zonnebloemen, Tagetes, Titonia en nog meer.
De Dahlia’s spuiten straks de grond uit.
2. Zonnetuin.
De kleuren van de zon geel en oranje zul je verder in
de tuinen niet veel tegenkomen.
Ronde vormen en zonnige kleuren
3. De “boekentuin”
Onder de mooi bloeiende blauwe regen vind je de
boekentuin. Kleinste bibliotheek van Drenthe met
alleen tuinboeken. In de vijver is altijd wat te zien.
4. Bloemenweide.
Tuin met éénjarigen en vaste planten.
Ondiepe borders in driehoek-vormen worden
transparante bloemenperken in lila-blauw-paars.
Alle planten ontwaken uit winterslaap.
5. De Vijver.
De vijver is verdiept aangelegd zodat de taluds
ingeplant konden worden. We kozen voor grootbladige
planten en siergrassen in grote groepen. Brengt rust.
Vijver-terras als rustplek.
6. Beukenbosje.
Met het beukenbosje is het omringende bos betrokken
bij de tuin. Beuken geven door hun lichte blad een spel
van licht en schaduw. En koelte bij warme dagen
Schaduwplanten bedekken de bodem.
7. Regenboogtuin.
Alle kleuren behalve wit en roze. Inderdaad de kleuren
van de regenboog. Vaste planten worden aangevuld
met éénjarige zomerbloeiers. Planten die te breed
uitgroeien worden korter gemaakt.
Er wordt nu nog opgeruimd.
8. Bolle pad.
Geen rechte heggen maar ronde vormen.
Buxus en haagbeuk vormen een golvend geheel.
Toch is het ook gewoon een heg. De haagbeuk is
teruggesnoeid voor mooie frisse takken.
9. De purperen border.
Een volle border in de kleuren, rood, lila, blauw.
Het prieel wordt bestormd door de rambler-roos
”Bobby James” die bloeit eind juni
Op dit punt kunt u snel via het parkeerterrein
teruglopen naar het tuincafé om even uit te rusten,
toilet gebruiken of wat te drinken.

10. Proeftuin.
Hier testen we nieuwe planten en als ze het goed doen
op de Drentse zandgrond mogen ze blijven en gaan
we ze vermeerderen. Sommige planten mogen hier
een paar jaar blijven. Neem ven een kijkje bij onze
compost-afdeling. Nuttig hergebruik.
11. Platanen-tuin
Platanen als schaduwplek en borders die gevuld zijn
met Dahlia’s. Het middenpad is gevuld met grind en
schelpen en onder de platanen is Waldsteinia geplant.
De Dahlia’s overwinteren in de grond en bloeien tot in
oktober. Er is gras gezaaid op 11 mei…
12. Wit-grijze-tuin
Je loopt om de borders. Het zijn dus geen borders
maar perken. Dat geeft ruimte, maar snoei de heg
kort! Buxus herstelt zich goed hier.
We zijn aan het renoveren….
13. Pasteltuin.
In renovatie nu. De bollen zijn:
Allium nectaroscordum siculum. In
het najaar bestellen en planten.
14. Prieel.
Het prieel wordt een huisje van klimrozen en clematis.
Er is een rozentunnel geplaatst om ruimte te geven
voor meer rozen en engeltjes.
Omdat Buxus doodging maken we een nieuwe
ontwerp met Geranium varens en meer.
15. Berkentuin.
Berken zijn een plafond boven schaduwplanten.
Brunnera speelt de hoofdrol momenteel
Het zonlicht speelt met de repeterende vormen.
16. Blauwe Beleving.
Tuin met Agastache en Verbena bonariensis die in
juli mooi gaan bloeien.
Akelei bloeit al mooi.
17. Tuinhuis
Deze tuin wordt dit jaar opgebouwd met een tuinmans-huis en alles wat daarbij hoort.
Straks weer inplanten met zomerbloeiers.
18. Berkenprairie
Golvende lijnen in een vierkant patroon van berken.
Structuur en verbinding.
Salvia, Molinia, Stachys en Waldsteinia en Salie.
De berk is: Betula utilis “Doorenbos” .
Gestileerde natuur, zeg maar.

19. Moestuin
Op de warmste plek in de tuin hebben we de
groentetuin verdiept aangelegd.
Groentebedden voor productie en bloemen voor
decoratie. De grond is bewerkt met veel compost.
De aardappelen staan in potten en komen mooi op.
20. Rode Hazelaarlaan
Hier gaat de tuin over in het landschap van bos en
akker. Eikenbomen met rode Hazelaar maken de
verbinding. Het rood komt terug in de vaste
bodembeplanting. De houtwal is beschutting voor
vogels en egels. De vogels en vooral de egels eten
slakken en zijn dus onze vrienden.
Insectenhotel is in aanbouw
21. Grassenlaan
Een slingerend wandelpad onder de eiken ingesloten
door grassen en varens. Mooi uitzicht op de akkers.
Aangevuld met natuurlijke vaste planten. In augustus
en september zijn de grassen op hun mooist.
22. Engeltje.
Ons engeltje heeft het kleinste tuintje toegewezen
gekregen. Ze is hier al jaren op haar plekje.
Als tuintje passen er ook 2 klikoos in....
23. Jungletuin.
Hier ontstaat een kleine wildernis met grootbladige
planten. In 2015 ingeplant met Aralia, Gunnera,
Bamboe, Astilboiides, enz.
24. Tempeltuin.
Italiaanse toestanden in Drenthe. Ook de eerste
Italiaanse tuin in Drenthe. Het beeld is dan ook van
Michelangelo. Calla aethiopica vullen de randen.
Aangevuld met Acanthus en Darmera.
25. Blauw paadje.
Zoek blauwe bloemen. Zet ze bijeen langs het
tuinpad. Het mag geen paars zijn! Met die blauwe
potten erbij wordt het vanzelf een blauw paadje.
Nu alles alweer teruggesnoeid.
U komt nu bij de kwekerij met verkoop van vaste
planten en terrasplanten.
Tuinwinkeltje met wereldse spullen.
Tuincafé met verse koffie, thee en onze kruidkoek.
Die is al wereldberoemd in Ruinen…
En de appeltaart is ook niet te versmaden….

de LuieTuinman
tu inieren met de natuu r

Wandeltuinen
Tuinplanten
Tuincafé
Tuinwinkel

Tuinen om in te wandelen en tuinen om in te
werken. Tuinen doen wat met ons…
De tuinmensen willen de natuur een lesje leren.
Ze maaien en snoeien.
Ze planten, verplanten en maken nieuwe planten.
Ze zetten de natuur naar hun hand….
En ze vinden dat leuk, heel leuk zelfs.
Ze worden meegenomen door de natuur die ze zo
graag vorm geven. Ze leren de planten kennen en
hun favoriete plekjes. Ze hopen op regen als het
droog is en op zon als het regent.
Ze werken samen met de natuur en het weer.

Lui mag een tuinman natuurlijk niet zijn met al
die plantjes die zijn aandacht nodig hebben.
Onze tuinmannen zijn ook zeker niet lui.
Ons motto is: werk met de natuur samen.
Als de zon schijnt wieden en als het regent
planten. Ongehoorzame planten worden genegeerd
en planten die we aardig vinden mogen blijven.
Zo helpt de natuur hun een handje.
Per 8 m2 tuin besteden ze slechts één uur aan
onderhoud per seizoen. Deze zomer hebben we
veel water moeten geven.
Renovatie van wat oudere tuinen is ook tijdrovend
maar dankbaar werk.

Het is een mooi voorjaar.
We hopen op een mooie zomer!
Ruinen, voorjaar 2019
Jan en Nicolette Nauta,

