Struinen in Haagse Tuinen 2022
Wat een geweldig Struinenweekend hebben we op 11 en 12 juni gehad. Zowel zaterdag als zondag was het prachtig
zonnig weer en hebben bijna duizend bezoekers de weg weten te vinden naar de 47 open tuinen. Het was een groot
groen succes.
Het aantal bezoekers per tuin varieerde sterk, van 17 tot 400, verspreid over het weekend. Enkele tuinen die buiten de
reguliere route lagen en niet op de kaart pasten, ontvingen rond de 20 bezoekers. Zij waren blij met de belangstelling
voor hun tuin en de interessante gesprekken. In andere tuinen was het lage aantal een lichte teleurstelling voor de
eigenaren, er waren nog plantjes over. In de tuinen met veel bezoekers was men soms opgelucht dat het wat minder
druk was dan bij het vorige Struinenweekend in 2019.
We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt:
• Bosman Wijnkopers, Primera Bankastraat, Studio31 en de VVV, die het mooie programmaboekje verkochten
• de tuineigenaren natuurlijk, die niet alleen het hele weekend hun groene paradijs openstelden en vol
enthousiasme de bezoekers hebben rondgeleid en hebben verteld over hun tuin, maar die ook al weken druk
bezig waren geweest met het ‘Struinenklaar’ maken van hun tuin
• tot slot alle bezoekers, groenliefhebbers van jong tot oud, die de stad hebben doorkruist. Zonder jullie was er
geen publiek geweest voor al deze unieke tuinen, groot en klein, modern of klassiek, van wadi tot bunkertuin.
Op zondag 19 juni hebben de deelnemende tuineigenaren op de fiets nog een selectie van de tuinen bezocht, wat
een gezellige en inspirerende dag was.
Hieronder een foto-impressie van de beide weekenden en enkele reacties die wij van opentuineigenaren ontvingen.
In 2024 is het volgende Struinen in Haagse Tuinen-weekend. Tot die tijd zullen we jullie via Facebook en Instagram
groene plaatjes blijven voeren.
Tuinbezoekers die geïnformeerd willen worden over het volgende Struinenweekend kunnen hun mailadres opgeven
via info@stuineninhaagstuinen.nl of via het contactformulier op de website www.StruineninHaagseTuinen.nl.
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Koel glaasje water voor bezoekers in tuin 11

Beelden in tuin 47

Bezoekers in tuin 35

Reacties van Open tuinen 2022
Tuin 3, 89 bezoekers
Wat hadden we geluk met het weer tijdens dit Struinen in Haagse Tuinen-weekend! Mijn moeder en ik hebben
genoten van de enthousiaste bezoekers die deze uithoek in Loosduinen wisten te vinden. In totaal heb ik 89
bezoekers geteld (41 op zaterdag en 48 op zondag), waaronder 6 vrienden en 19 straatgenoten. Dus er zijn 64
bezoekers echt via het programmaboekje langsgekomen, erg leuk en boven mijn eigen verwachting.
Tuin 4, 120 bezoekers
Wat hadden we een mazzel met het weer, alles klaarzetten in de morgenzon en de eerste gasten druppelen binnen.
Alleen maar enthousiaste reacties over onze tuin en vaak de vraag: met hoeveel mensen doen jullie dit? De hele dag
door bleven er gasten binnenkomen, ook gasten zonder boekje van jullie maar passanten op het fietspad die zagen
dat de tuin open was. Zaterdag hebben we 65 gasten mogen ontvangen en zondag 55, en velen wilden van de zomer
nog eens komen kijken als er meer in bloei stond want er zijn nu nog weinig bloeiende bloemen bij ons. Kortom,
geweldig om weer mee te kunnen doen, wij hebben ervan genoten en naar de reacties van de gasten te horen zij
ook.
Tuin 5, 279 bezoekers
De opkomst was gelukkig iets gematigder dan 3 jaar geleden en het was geen dringen geblazen. Op zaterdag 145
bezoekers, op zondag 134.
Tuin 6, 260 bezoekers
Hier even klein mailtje over het weekend. Was een heerlijk weekend met behoorlijk wat enthousiaste mensen. Wij
ontvingen er zo ongeveer 260.
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Tuin 10, 120 bezoekers
Ik kijk terug op een geslaagd tuinweekend! Vele enthousiaste bezoekers, al lag het aantal wel iets lager dan
verwacht: op zaterdag 65 en op zondag 55 bezoekers. Hopelijk jullie ook tevreden ?!
Tuin 17, 34 bezoekers
In tegenstelling tot 2019 was er dit jaar een zeer kleine opkomst. Toen had ik ongeveer 60 bezoekers per dag met
een totaal van 116. Dit jaar kwamen er zaterdag 14 mensen en zondag 20. Dat is wel erg weinig voor al die maanden
werk en moeite om de tuin zo mooi mogelijk te maken. We hebben er toch gezellige dagen van gemaakt maar
jammer is het wel.
Tuin 18, 17 bezoekers
Za 11 juni 9 bezoekers, zo 12 juni 8. Ondanks het lage bezoekersaantal hebben we toch genoten van de reacties.
Iedereen was zeer enthousiast. We hopen dat de volgende keer meer tuinen in de buurt mee willen doen.
Tuin 22, 1 dag, 128 bezoekers
Het was weer zeer succesvol. Ik heb gisteren 128 bezoekers gehad, dus ben ik zeer tevreden. Veel enthousiaste
reacties dus voor mij zeer geslaagd.
Tuin 23, 1 dag, 145 bezoekers
We hadden 145 bezoekers op zondag, de enige dag dat we meededen. Het was weer erg leuk om zoveel leuke
mensen veel te kunnen uitleggen en te kunnen spreken.
Tuin 26, 312 bezoekers
Op de Rustenburgweg waren zaterdag 189 bezoekers en zondag 123, in totaal dus 312 bezoekers. We vonden het
heel erg leuk om mee te doen, en naar ons idee hadden de bezoekers het ook erg naar hun zin.
Tuin 27, 170 bezoekers
Nog heel erg bedankt voor het organiseren en uitstippelen van de toer afgelopen zondag (de fietstocht voor
deelnemende tuinen op zondag 19 juni). Ik heb genoten, ook van je tuin en de heerlijke lunch! Dank! Met groene
groet, nr 27.
Tuin 30, 400 bezoekers
Ook dit weekend was een succes, zeker door het technische tuinweer.
Tuin 33, 1 dag, 102 bezoekers
Heel veel dank voor al jullie moeite! We hadden prachtig weer en 102 bezoekers, als ik goed heb geteld. We waren
dit jaar alleen zaterdag open.
Tuin 37, 196 bezoekers
Het was prachtig weer, en weer erg leuk om mee te doen. Wij hadden op zaterdag 95 en op zondag 101 bezoekers,
totaal dus bijna 200 bezoekers.
Tuin 41, 1 dag, 40 bezoekers
De Waterspintuin was alleen zondag 12 juni open. We hebben 40 bezoekers geturfd. Daarvan kwamen er meer dan
30 ná 14 uur.
Tuin 43, 1 dag, 23 bezoekers
Wat leuk! Tot zondag! Wij hadden trouwens 23 bezoekers (we deden alleen zaterdag mee).
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