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Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werden 
talloze modeltuinen ingericht. Tegenwoordig 
zijn er maar een handjevol over. Een ervan ligt 
in Dwingeloo, hartje Drenthe. Harrie Boerhof is 
25 jaar geleden begonnen met de aanleg op het 
terrein naast zijn hoveniersbedrijf, kwekerij en 
groencentrum. In de loop der jaren werden steeds 
nieuwe deeltuinen toegevoegd, met als resultaat 
een inspirerend modeltuinencomplex met ruim 
dertig thematuinen. Naast de voorbeeldtuinen 
vervulde het complex ook een rol als kunstpark; 
Art Garden Drenthe. Het tonen van verschillende 
sferen en toegepaste kunswerken was een 
geslaagde combinatie. Er zijn nog steeds creaties 
van diverse kunstenaars te zien. In de galerie en 
het aangrenzende tuinrestaurant kon de bezoeker 
in alle rust van een kopje koffie met gebak of een 
vers afgebakken broodje genieten. 

Gratis toegang
Het bezoekersaantal is de laatste jaren toch 
teruggelopen. Het was niet meer rendabel om 

Frisse wind door modeltuin
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Een visitekaartje aan huis.

de tuinen open te houden. Zeker niet met de 
oorspronkelijke opzet: de laatste trends in de 
tuinarchitectuur zichtbaar maken en een breed 
beeld geven van hun hovenierskunst. Dat gebeurt 
nu via fotoseries van tuinen van opdrachtgevers die 
weergeven wat het hoveniersbedrijf kan: van kleine 
stadstuinen tot grote, door de natuur geïnspireerde 
landelijke tuinen ontwerpen en aanleggen
De sluiting in 2014 leidde tot teleurgestelde reacties. 
Toeristen en tuinliefhebbers uit de wijde omgeving 
bleven langskomen met de vraag de modeltuinen 
toch te mogen bezoeken. Daarom  zijn de tuinen 
in de zomer van 2015 opnieuw geopend, maar in 
een andere vorm. Ze zijn nu vooral gericht op de 
tuinliefhebber, die wandelend in de verschillende 
sferen en tussen volgroeide beplanting een paar 
mooie uren kan beleven. Om het bezoek extra 
aantrekkelijk te maken, blijven de toegang en zelfs 
een kopje koffie of thee voorlopig gratis. 

Kwekerservaring
Verder worden de gronden van de modeltuinen in 
de vorm van kweekstroken op een vooruitstreven-
de manier gebruikt voor de teelt van vaste planten 
en siergrassen. Er wordt volop geëxperimenteerd. 
Dit is visueel attractief en de bezoekers kunnen 
de vaste planten en siergrassen ook goed in hun 
volgroeide stadium zien. De flinke plantgroepen 

staan zij aan zij, zoals in een kwekerij, maar de 
stroken worden als borders geïntegreerd. 
Volgens de traditionele vermeerderingsmethode 
worden de planten in de rustperiode - als de tui-
nen toch dicht zijn - gerooid en gescheurd. Dit 
levert materiaal op voor de verkoop en er kun-
nen naast de bekende 9x9 cm potjes ook grotere, 
volwassen planten worden aangeboden voor een 
gunstige prijs. Het experiment loopt pas twee jaar 
en de resultaten zijn veelbelovend.
Voor deze ‘redding’ van de modeltuinen is Wilco 
Beugeling aangetrokken. Hij heeft ruime ervaring 
met het kweken van vaste planten en runt samen 
met Martin Friszo de kwekerij en het Groencen-
trum. Martin is hier al jaren werkzaam en hij is 
verantwoordelijk voor de prachtige displays in het 
verkoopgedeelte. Elk seizoen weet hij iets boei-
ends uit het assortiment samen te stellen om de 
bezoeker te inspireren. De bedoeling is uiteraard 
dat de bezoekers van de modeltuinen ook even 
een kijkje nemen in het tuincentrum en verleid 
worden om niet met lege handen te vertrekken. 
Gezien de uitzonderlijk grote keuze in vaste plan-
ten, heesters, fruit en bomen, gaat dat verleiden 
bijna vanzelf. 

Voor adres en openingstijden zie www.harrieboerhof.nl.
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In de siertuin geïntegreerde kweekstroken.


