Lekker Landschap
Eetbaar erf
Legenda:
® De Route
 Eetbaar onderweg
Startpunt station Buitenpost
® Als u met de trein of met de bus komt is uw startpunt het station van Buitenpost.
In dat geval loopt u gezien vanuit een positie met uw rug naar de uitgang van het
treinstation naar rechts. Aan het einde van deze weg steekt u de Stationsweg over en gaat u
een klein eindje naar rechts. Voor de spoorwegovergang loopt u links het voetpad op dat
overgaat in de Schoolstraat. Rechtdoor lopen tot u De Kruidhof bereikt.
Startpunt Botanische Tuin De Kruidhof
® Voor diegenen die met eigen vervoer komen of worden gebracht is het startpunt het
parkeerterrein van De Kruidhof.

~De Kruidhof
Naast vaste evenementen zoals onze Natuurmarkt en Oogstdag zetten wij ieder jaar diverse
nieuwe activiteiten op onze agenda. In 2015 is ons thema ‘De Kruidhof gaat Wild.’ Daarnaast
kunt u bij ons terecht voor rondleidingen, kinderactiviteiten, de verkooptuin en
groepsarrangementen. Wandel door De Kruidhof en geniet van onze 17 thematuinen, elk
met hun eigen unieke plantencollecties en bijzonderheden. In totaal groeien er zo’n 2.000
plantensoorten op ruim 3,5 ha. De tuinen zijn gevarieerd en hebben zowel recreatieve,
educatieve als informatieve elementen. In onze verkooptuin en museumwinkel kunt u altijd
gratis terecht voor bijzondere planten of een leuk cadeau. Binnenkort kunt u een aantal van
onze producten ook online bestellen. Kijk voor actuele openingstijden, activiteiten en
overige informatie op onze website.

Botanische Tuin De Kruidhof
Schoolstraat 29B
9285 NE Buitenpost
0511-54 12 53
<info@dekruidhof.nl>
<www.dekruidhof.nl>
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~Tuincafé van De Kruidhof
Met de opening van seizoen 2015 is er ook een nieuw stel dat de scepter zwaait in het
Tuincafé. Daan en Karin Nagelkerke voeren hun concept, huis-gemaakt en biologisch, zo ver
mogelijk door. Ook wordt er natuurlijk veel gebruik gemaakt van de diversiteit aan eetbare
planten die De Kruidhof biedt. ''Normaal ging ik de bossen in om wilde kruiden te plukken
voor in mijn keuken. Nu hoef ik alleen maar de tuin in te lopen, waar alles met de grootste
zorg wordt onderhouden!'' Aldus Daan Nagelkerke, voorheen Chef-kok van het Oranje Hotel,
en opgeleid op landgoed Lauswolt te Beetsterzwaag.
Het Tuincafé is centraal gelegen in de botanische tuin. Zowel binnen als op het terras kunt u
genieten van een prachtig uitzicht op de Geneeskruidentuin en de Kloostertuin. Iedere dag is
er versgebakken biologisch brood van De Binnenmarkt in Buitenpost. Het Tuincafé is net als
de grote Verkooptuin gratis toegankelijk voor individuele gasten. Ook voor groepen zijn er
genoeg mogelijkheden, van workshops, wijnproeverijen, buffetten tot luxe diners. Ook
catering of home-cooking op uw locatie is mogelijk.
Voor reserveringen kunt u contact opnemen via <info@dekruidhof.nl> of het online
reserveringsformulier hier invullen: <http://www.dekruidhof.nl/tuincafe/> .
Kortom, het Tuincafé is een heerlijke plek om even te ontsnappen aan de drukte van de dag,
voor de toerist die op vakantie is maar zeker ook voor de mensen uit de omgeving!

 In De Kruidhof zijn behalve de Geneeskruiden die aan de basis staan van deze prachtige
Botanische Tuin ook heel veel eetbare planten te vinden. Naast alle bekende en in ons land
te kweken keukenkruiden, zijn er ook wilde soorten zoals de Daslook. In de fruittuin is een
hele mooie en uitgebreide aanplant van Appels en Peren in de vorm van leifruit te
bewonderen. Daar is ook allerlei kleinfruit zoals diverse Aalbessen, Bramen en Frambozen te
vinden en daarnaast Bijzonder Fruit zoals Duindoorn, Vlier, Vossenbes en Kweeappel. In de
groenten- en nutsplantentuin zijn de bekende groenten en landbouwgewassen, maar ook
een groot aantal bijzondere en zeldzame soorten aan te treffen. In de Heemtuin is de Pingo
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omzoomd met Gagel, een plant die in volksverhalen een rol speelt en die in De Friese
Wouden volop culinair wordt toegepast. Al met al een mooie kans om met vele bekende of
minder bekende soorten nader kennis te maken.
In het Tuincafé van De Kruidhof wordt u zo veel mogelijk in de gelegenheid gesteld om al dit
moois ook in de vorm van allerlei dranken, hapjes en gerechten te proeven.
® Na een bezoek aan De Kruidhof en het Tuincafé loopt u vanaf het parkeerterrein rechtdoor
de Schoolstraat in (met bordje doodlopende weg) die overgaat in een kort voetpad.
 Links vinden we Bramen in de haag en rechts Rozen in het gemeenteplantsoen.
® Linksaf over het spoor de Jeltingalaan in.
 Direct na het spoor staat aan de linkerhand een mooi Braambosje.
Kijk in het geval u wilt plukken wel goed of ze niet zijn aangetast door gifgebruik van de
spoorbeheerder.
® Voetpad langs de linkerzijde van de Jeltingalaan volgen.
 Waar de huizenrij eindigt vinden we in de beplanting bij de begraafplaats onder meer
Krentenboompje, Kruisbes, Hazelaar, Zevenblad, Kleefkruid en Brandnetel. Hier is ook de lila
gekleurde cultuurvorm van de (niet eetbare) Bosanemoon te vinden.
® Oversteken naar de rechterzijde en hier haaks op de weg het brede pad in dat langs de
korfbalvelden leidt.
 Langs het halfverharde gedeelte van dit pad vinden we in de aangrenzende bosjes en
singels Rode kornoelje, Braam, Hazelaar, Rode bes, Roos, Europese vogelkers, Lijsterbes en
Vlier. Bij de greppel langs de korfbalvelden groeien onder meer Zenegroen (de purperbladige
vorm), Hondsdraf, Pinksterbloem, Veldzuring en Brandnetel.
® Bij de verdubbeling van het pad de rechterkant aanhouden.
Deze gaat even verder over in asfalt.
 We ontmoeten vanaf hier onder meer Hondsdraf, Kleefkruid, Braam en Sleedoorn.
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® We zien nu het landschap veranderen.
Voor ons opent zich het open gebied van de voormalige Lauwerszeedelta.
Een van de vertakkingen van dit gebied strekte zich ooit uit tot aan Buitenpost.
De zee baande zich tweemaal daags tijdens vloed via rivieren, beken en beekjes een weg
naar binnen. Waarschijnlijk bood de benedenloop van het historische veenstroompje De
Swadde hier toegang voor de zee. Tijdens hoge waterstanden als gevolg van storm uit
noordelijke richtingen en springvloed beperkte het zeewater zich niet tot de bestaande
geulen en hun directe omgeving, maar raakte ook het verdere laaggelegen gebied in de
omgeving met zout water bedekt.
Daarbij werd door de zee een in dikte variërend pakket klei op het overstroomde gebied
afgezet. Hoe verder van de zee verwijderd, hoe rustiger de stroming van het water en hoe
fijner het materiaal dat door dit water kon worden getransporteerd. Daarom vinden we hier
nu ook de klei met de fijnste deeltjes, de zware klei die knipklei wordt genoemd. De lichte, en
gemakkelijk te bewerken zandgronden van de hoger gelegen delen van Buitenpost grenzen
hier dan ook abrupt aan de zware, taaie en voor de verbouw van gewassen moeilijk te
bewerken klei rond De Swadde. Het industrieterrein dat u nu rechtsachter u ziet is naar het
veenriviertje De Swadde vernoemd.

 Voor het bruggetje treffen we nog Sleedoorn, Vlier en Krenteboompje aan.
® Het bruggetje leidt hier over een gedeelte van de rechtgetrokken en gereguleerde Swadde.
Het woord Swadde is een oud Frysk woord voor grens. Dat dat ook hier aan de orde is blijkt
uit het feit dat we nu vanuit de Gemeente Achtkarspelen na het oversteken van De Swadde
het grondgebied van de Gemeente Kollumerland c.a. betreden. Het boomrijke gebied dat we
nu binnen gaan heet It Paradyske, letterlijk Het Paradijsje. Het contrast met het gebied dat
we net achter ons gelaten hebben is groot. Hier treffen we een kleinschalig agrarisch
cultuurlandschap met halve en hele elzensingels, hakhoutbosjes en pingoruïnes aan.
Verspreide boerderijen en een kleine bewoningsconcentratie in de buurtschap Leechlân die
we nu eerst passeren, maken het beeld compleet. Na It Leechlân links aanhouden, dat is de
weg volgen.
 Hier treffen we Meidoorn, Braam, Hazelaar en Roos aan en ontdekken ook nog een aantal
Zoete kersen. Het meest opvallend is echter een uitgebreide vegetatie van Sleedoorn aan de
rechterzijde, waarin zich ook nog eens een aantal Rode bessen verbergt.
® Op de splitsing gaan we linksaf in de richting van Veenklooster.
 Op deze splitsing (aan de rechterzijde) staat een Wichter, een streekeigen Kroosjespruim
uit De Friese Wouden.
® Het Paradyske maakt zijn naam hier helemaal waar met zijn door bomen, struiken en
kruiden omzoomde en licht bochtige weg die uitzicht biedt op het kleinschalige
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elzensingellandschap. De tweede boerderij aan de rechterhand gaat hierin nog een stapje
verder. Dit is het Bloemenparadyske van Tjerkje van der Laan.

~Het Bloemenparadyske
Tjerkje kweekt hier in haar eigen paradijsje een grote verscheidenheid aan biologische
snijbloemen en een aantal daarvan zijn ook eetbaar. Tijdens het groeiseizoen zijn er
doorgaans altijd wel verse bloemen beschikbaar en kunt u zelf uw bos bloemen plukken. In
het winterseizoen is het tijd voor siertakken en levend groen en zijn er bijzondere gedroogde
materialen te vinden. Neem voor informatie over openingstijden en actuele beschikbaarheid
van bloemen en bloemschik activiteiten contact op met Tjerkje via telefoon, e-mail of
Facebook.
Bloemenparadyske
Tjerkje van der Laan
Paradyske 3
9291 MV Kollum
0511-54 21 31
<bloemenparadyske@hotmail.com>
<https://www.facebook.com/Bloemenparadyske>
 Het Bloemenparadyske biedt naast een groot assortiment snijbloemen ook nog eens een
Eetbaar Erf en een Lekker Landschap. Het oude boerenerf bevat een keur aan oude Appelen Perenbomen in verschillende rassen. Daarnaast zijn er ook nog eens nieuwe bomen
aangeplant om ook in de toekomst over en breed palet aan eetbare soorten te kunnen
beschikken. Vruchtbomen hebben tenslotte niet het eeuwige leven.
Dat wil niet zeggen dat een boom die omvalt direct moet wijken voor een nieuw exemplaar.
Als die boom nog een poosje door kan leven krijgt hij van Tjerkje gezelschap van prachtige
en heerlijk geurende klimplanten aangeboden. Zo kunnen we een oude wilg vinden die
gastvrijheid biedt aan een Akebia quinata. Dit is een houtige klimmer die in het voorjaar
uitbundig bloeit met bruinpaarse, heerlijk geurende bloemen. Met veel geluk, en de juiste
bestuiver, kan de Akebia ook nog eens schitterende paarse vruchten voortbrengen. Boven in
diezelfde wilg groeien nog een Rode bes, een Vlier en een Meidoorn.
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Groenten en kleinfruit zijn er uiteraard volop op het erf van het Bloemenparadyske te
vinden. Maar ook allerlei wilde fruitsoorten soorten in het elzensingellandschap achter de
boerderij; soorten zoals Braam, Vlier en Lijsterbes.

 In het grasland tegenover de boerderij staan eetbare kruiden zoals Veldzuring,
Paardenbloem en Pinksterbloem. En in de slootkant zelfs Penningkruid waarvan je thee kunt
zetten. Op het zuideinde van dit perceel is een deels ingepolderde Pingo te vinden. Een
Pingo is een relict uit de IJstijden, dat in oorspronkelijke staat een open water met een
ringwal omvat. Heel veel van deze Pingo’s zijn door de boeren verkleind en ingepolderd als
vorm van kleinschalige landaanwinning. Het gespaarde deel van deze Pingo vormt nog een
bijzonder mooi landschappelijk geheel. Bovendien staat langs de waterkant een uitgebreide
vegetatie met daarin heel veel Gele waterkers. Met deze nicht van de Witte waterkers zijn
hele fijne culinaire avonturen te beleven.
Tijdens het BROMMELS!-festijn heten wij je ook van harte welkom op het
Bloemenparadyske !
Kijk voor een actuele stand van zaken op facebook Bloemenparadyske of de Brommels!-site:
<www.brommelsfestijn.nl>
® Na het Bloemenparadyske vervolgen we onze tocht in de richting van Veenklooster.
 Langs Het Paradyske zijn veel Bramen te vinden.
Aan de rechterkant staan plaatselijk ook veel Waterviolieren in de sloot.
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Deze prachtige waterplanten horen tot de Primulafamilie en zijn een indicator voor zoet
kwelwater dat hier vanaf de hogere zandgronden aan de rand van het lager gelegen
Swaddegebied aan de oppervlakte komt.

® Aan het einde van Het Paradyske rechtsaf, fietspad richting Veenklooster.
Voor het tunneltje linksaf, de W.H. van Heemstraweg oversteken en het H. OttevangerpaadNoard in lopen.
 Langs het eerste gedeelte van dit pad loopt aan de linkerzijde een sloot waarin we veel
Watermunt kunnen aantreffen. Een heerlijk, maar weinig toegepast kruid om allerlei
culinaire experimenten mee uit te voeren. We zien dichter bij De Swadde ook de
Waterviolier weer verschijnen en u weet nu waarom. In de grazige berm tussen het pad en
de sloot is hier en daar veel Reukgras te vinden. Dit vroegbloeiende gras geeft de typische
ouderwetse geur van Lievevrouwebedstro aan hooi waarin dit gras voorkomt. Gedroogd en
in de linnenkast gehangen vormt dit een fijn geurkruid.
Ook staan hier veel planten van de Valeriaan en van het Boerenwormkruid. De wortel van de
Valeriaan wordt onder meer gebruikt om er een kalmerende thee van te zetten. Op katten
heeft de wortel echter het tegengestelde effect; ze raken er vreselijk opgewonden van.
Langs de rechterzijde van het pad vinden we nog een aantal bomen en struiken met eetbare
vruchten: Hazelaar, Sleedoorn, Rozen, Bramen, Meidoorn en Lijsterbes.

® Het Ottevangerpaad verder volgen en het bruggetje over De Swadde oversteken.
Hier is met een beetje moeite te zien hoe de verkaveling aan beide zijden van De Swadde een
verschillende richting heeft. De ontginning van het gebied vond vanuit twee dorpen plaats
die niet een parallel aan elkaar verlopende hoofdontginningsas hebben. Omdat de
verkaveling van de dorpsgebieden veelal haaks op die hoofdontginningsas plaatsvond
kwamen de ontginners elkaar hier bij de grens tussen hun dorpsgebieden elk ook in een
bepaalde hoek ten opzichte van De Swadde tegen.
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Tussen de veeroosters gaan we rechtsaf door het tunneltje om onder de Lauwersmeerweg
door aan de andere zijde te komen. Hier volgen we het pad dat even verder in een bredere
asfaltweg overgaat.
 Voor het pad breder wordt komen we aan de linkerzijde heel veel Look-zonder-look
tegen. Deze licht naar Knoflook geurende en smakende plant is in heel veel gerechten te
gebruiken.
® Aan de rechterkant staat, heel verrassend, een piano. We zijn nu bij De Muzykpleats.

~De Muzykpleats
De Muzykpleats staat op een bijzondere plek buiten, Buitenpost. Voor Sander en
Atsje, is het naast een heerlijk thuis, de ideale omgeving voor een breed aanbod van
activiteiten, met als basis de passie voor muziek en de mens. Deze prachtige plek
delen we graag met anderen:
□ (Groeps)workshops – muziek, zang, haptonomie, cd opnames
□ Muziekactiviteiten voor kinderen
□ Praktijk voor Haptotherapie
□ Schrijven van muziek (songwriting, voor toneel, film, etc.)
□ Muziekduo SA!: livemuziek, puur & sfeervol, in de bezetting van piano en zang
□ SA! en Oaren: SA! met drummer, bassist en gitarist = een (h)eerlijk klinkende
band!
□ Maatwerk. Laat van je horen!
Tijdens het BROMMELS!-festijn heten wij je van harte welkom op De Muzykpleats!
Kijk voor een actuele stand van zaken op <http://www.muzykpleats.nl/> .

® We lopen nu verder over de asfaltweg in de richting van het spoor.
 Aan de rechterkant, op de verste hoek van het Poelepaad, staat een Europese vogelkers.
Meestal heeft deze weinig vruchten, maar als er voldoende zijn, dan zijn deze wel in allerlei
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vruchtbereidingen te gebruiken. Zeef wel na kort opkoken van de kersen direct de pitten uit
het sap.
® Aan het eind van de asfaltweg linksaf onder het viaduct door.
 Onder het viaduct staan rozen, waaronder ook Egelantier. Voel maar eens voorzichtig aan
de blaadjes van de aanwezige rozen. Als u dan de typische geur van het ouderwetse appelras
‘James Grieve’ aan uw vingers ruikt weet u dat u de Egelantier hebt gevonden. Na een
zomerbuitje is de heerlijke appelgeur van deze roos zelfs al op afstand waar te nemen.
 Net voorbij of eigenlijk naast het viaduct is een Leghennenbedrijf gevestigd. Hier zijn
vooraan bij de weg in een stalletje scharreleieren te koop.
® Na het viaduct buigt de weg naar rechts en passeren we de spoorwegovergang. Direct na
de spoorwegovergang gaan we linksaf en volgen de weg tot aan Het West. Aan beide zijden
van de weg kunnen we mooi de kleinschalige opstrekkende verkaveling met op de
perceelsranden elzensingels bewonderen.

® Aan het begin van de weg is aan de linkerkant als tweede perceel vanaf de weg zelfs een
extreem smal perceeltje te zien. Tussen deze twee percelen staat een bijzonder mooie
driebenige Es. Geen alledaagse term, maar als u hem ziet dan weet u wat hiermee wordt
bedoeld.
® In het laatste gebouw voor It West aan de linkerkant was vroeger het K.I.-station
gevestigd. K.I. staat voor Kunstmatige Inseminatie, een vernieuwing die de veehouderij na de
Tweede Wereldoorlog veel voordeel heeft gebracht. S.O.A.’s (Sexueel Overdraagbare
Aandoeningen) werden er mee voorkomen en de boer hoefde zelf geen stier meer te houden.
Een ander groot voordeel was dat stieren die gunstige eigenschappen aan de nakomelingen
doorgaven bewust door de boeren konden worden uitgezocht. Het geheel heeft de
melkveehouderij in Fryslân zeker geen windeieren gelegd.
De inseminatoren gingen in het begin met een motorfiets op pad en werden dan ook zeer
toepasselijk ‘Motorbolle’ (Motorstier) genoemd. Later werd dit vruchtbare werk met behulp
van een witte Volkswagen Kever uitgevoerd.
Als gevolg van de schaalvergroting is dit K.I.-Station helaas gesloten.
Tegenwoordig heet het gebouw Wilma-Hoeve en biedt het onderdak aan dBI Stables, een
bedrijf dat werkt met paarden en naast training van paarden en hun ruiters allerlei andere
activiteiten met paarden en paardenliefhebbers ontplooit <http://www.dbistables.nl/> .
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® Op het eind naar links; we zijn nu op Het West en aan de linkerzijde staan op nummer 4 en
6 twee gekoppelde arbeiderswoningen die ooit toebehoorden aan de herenboerderij
Haersma-State waarvan de oprijlaan net even verder ligt. De boerderij zelf, die een eindje
naar achteren is gebouwd, is nog altijd een indrukwekkend bouwwerk, hetgeen wordt
versterkt door de oprijlaan, de ligging en ook door het Ooievaarsnest dat in het weiland
ervoor staat. Dit nest wordt gelukkig al weer enkele jaren bewoond nadat het 40 jaren lang
tevergeefs op zijn bewoners heeft gewacht.

We lopen even terug en steken ongeveer tegenover de al genoemde arbeiderswoningen de
weg over en lopen het Freulepad in dat langs het park onder meer naar de tennisbanen gaat.
Het fietspad volgen langs de tennisbanen. Rechts zien we door de elzensingel heen naast de
ijsbaan de windwatermolen ‘De Mûnts’ staan.
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 Links staan veel Hazelaars en aan de rechterkant vinden we veel Bramen.
® We lopen de brug voorbij en gaan aan het einde van het pad rechtsaf de Johan Frisostraat
en tevens het vervolg van het Freulepad in. We lopen rechtdoor en gaan een stukje fietspad
in.
 Halverwege dit pad kunnen we in het voorjaar een flinke hoeveelheid Daslook aantreffen.
® Aan het einde van het voetpad gaan we naar rechts. Na ca. 25 meter de weg oversteken
en het voetpad langs het bejaardenhuis op; we lopen nu weer langs het water. Aan het einde
van het pad komen we uit op de Groenkamp tegenover Openbare Basisschool ‘De Mienskip’.
 Op deze school wordt een mooi project uitgevoerd onder de titel ‘De Gezonde
Snoeptuin’. Samen met de leerlingen wordt hierin gewerkt aan de kennis en het gebruik van
fruitsoorten die hier kunnen groeien en die als echt gezond snoep kunnen dienen. Hiervoor
zijn er heel veel soorten fruitdragende bomen en struiken op het schoolterrein aangeplant.
We vinden onder meer Appel, Peer, Zwarte bes, Rode bes, Kruisbes, Hazelaar, Kers,
Lijsterbes, Aronia en Framboos.
® We vervolgen onze route door vanuit de positie met ons gezicht naar de voorzijde van de
school naar rechts te lopen. Direct hierna links aanhouden.
 Rond het schoolterrein staan ook allerlei eetbare gewassen zoals een Appelboom,
Mahonia, Rozen, Prachtframboos en Zuurbes.
® Daarna over de brug aan de rechterzijde. Na de brug direct weer rechts en het water
volgen.
 Aan de linkerkant komen we veel Hazelaars tegen. Aan de rechterkant hier en daar
Daslook.
® De weg oversteken en het fietspad langs het water volgen.
 Links van het pad is flink wat Daslook te vinden.
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® Het We gaan over het eerste bruggetje rechts en daarna direct linksaf. We vervolgen de
route hierna over het voetpad naar rechts.
 We zijn nu in het Haersma de Withpark beland en aan de rechterkant zien we een paar
mooie grote Zoete kersenbomen.

® Het pad verder volgen door het Haersma de Withpark. Dit pad komt uit bij de ingang van
het park. Het park via het hek verlaten en op de Parklaan linksaf slaan. Op de splitsing waar
de Parklaan op Het West/de Voorstraat eindigt schuin oversteken en het erf op lopen van
Op’e Stâl op Voorstraat nummer 1.

~Op 'e Stâl
Bij Hennie Pilat-Duhoux van Op 'e Stâl kunt u terecht voor authentieke cadeaupakketten van
diverse accessoires en streekproducten uit de Friese Wouden en het Waddengebied, zoals
producten met het streekmerk Wâldpyk en Waddengoud. Ook heeft Op 'e Stâl een
assortiment Wâldpyk-houtproducten. Het hout hiervoor is afkomstig van boeren uit De
Friese Wouden die de typische dykswâlen en elzensingels in het landschap van De Friese
Wouden in stand houden. Van dit hout laten we mooie accessoires maken. Op die manier
helpt u mee om dit mooie landschap van De Wâlden te behouden. Daarnaast bent u bij Op’e
Stâl op de juiste plek voor Lunch- en Hightea-arrangementen, Kookworkshops en recepten,
Culinaire Beleefbonnen, Ruimteverhuur en Vergaderingen.
Op’e Stâl
Voorstraat 1
9285 NM Buitenpost
0511-54 25 02
<opstal@dewouden.com>
<http://www.dewouden.com/opstal/>
 Op het erf van Op’e Stâl zijn allerlei eetbare cultuurgewassen te vinden zoals Rode
bessen, Witte bessen, Zwarte bessen, Hazelaars, Wichters, Appels en Frambozen. Heel
bijzonder is dat er ook Gagel en Parnaskruid zijn aangeplant. Bedrijven in De Friese Wouden
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maken onder meer kaas met deze fijne kruiden die een sterke band met de Streek hebben
via de steekeigen natuur en de volksverhalen die met deze contreien annex zijn.
De oude Appel van het ras ‘Groninger Kroon’ is duidelijk aan het aftakelen en daarom heeft
hij nu gezelschap gekregen van een roze bloeiende Bosrank (Clematis montana ‘Rubens’),
een Kamperfoelie en een Akebia. Deze laatste zijn we ook bij het Bloemenparadyske in een
vergelijkbare rol tegengekomen. Al deze soorten zullen de boom uiteindelijk met een
heerlijk geurend boeket overdekken.

® Vanaf Op’e Stâl: achteruitgang nemen, rechts langs achtergevel lopen en pad volgen tot
aan de openbare weg = Julianalaan - Hier linksaf.
 We vinden hier een Zoete kers, mooie Beuken (met in de herfst Beukenootjes), Kleefkruid
en Zevenblad.
® Bocht naar rechts en weg volgen tot aan Schoolstraat: hier linksaf.
Bij splitsing linksaf naar Parkeerterrein van De Kruidhof.
 In de aanplant op de hoek staan Krentenboompjes.
® Welkom terug op het parkeerterrein van De Kruidhof.
® Voor de reizigers die met het openbaar vervoer zijn gekomen leidt het laatste deel van hun
wandeling weer in tegenovergestelde richting als het eerste gedeelte vanaf het station.
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Loop nu vanaf het parkeerterrein rechtdoor de Schoolstraat in (met bordje doodlopende weg)
die overgaat in een kort voetpad.
Aan het einde van het voetpad kunt u de Stationsweg oversteken en dan doorlopen tot u aan
uw linkerhand het station weer aantreft.

Een goede reis en misschien tot ziens.
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