
IVN Peize Hoptuin 

( Deel 11/ Slot) 

 

In het laatste deel van de reeks over het IVN Peize 40 jaar, wordt ingegaan op het ontstaan 

van de Hoptuin. Tevens volgt er een opsomming van het werk dat de vrijwilligers de laatste 

jaren met elkaar tot stand hebben gebracht.  
 

Sinds januari 1992 zetten een aantal inwoners uit Peize zich in om de hopteelt, die in vroegere 

jaren in Peize belangrijk was, op de een of andere manier aan het publiek te laten zien. De 

werkgroep kreeg van de gemeente Peize de beschikking over een gedeelte van de oude 

gemeentetuin aan de Hoppekampweg. De oorspronkelijke zeven leden van de werkgroep 

hadden als achtergrond: buurtbewoners Hoppekampweg, leden van de historische verenging 

Pezie- Peize en leden van het IVN Peize. 

Door middel van diverse publicaties werden de bewoners geïnformeerd en verzocht tot het 

afstaan van hopplanten uit hun particuliere tuinen. Op deze manier werd een aanzet gegeven 

tot het inrichten van de Hoptuin met 10 hopkuilen. De hopkuilen werden voorzien van lange 

stokken die als een “wigwam” samengebonden werden, zodat de hopplanten hun weg naar 

boven konden vinden. Op 3 april 1992 werden de eerste aangeboden planten geplant. Rond de 

hopkuilen werd een laag houtsnippers aangebracht om ongewenste kruiden te onderdrukken. 

Op 10 juni zat de eerste hopplant al boven in de “wigwam”. 

Gezien het succes van het eerste jaar, werd het tweede jaar het areaal met nog eens 10 

hopkuilen uitgebreid. In de loop van het jaar werd de tuin van een infobord voorzien, waarop 

passanten iets kunnen lezen over de historie en de betekenis van hop in het Peize van vroeger.  

In het derde jaar van het bestaan van de werkgroep werd aan de zijde van het Noordsepad een 

deel van de beukenhaag weggehaald. Daar waar de haag onderbroken werd is een soort 

insteek aangelegd, met het idee om een veilige plek te maken voor de passanten, die daar op 

een rustige manier het geheel kunnen aanschouwen. De insteek werd voorzien van een fraai 

landhek (wring) en een bank met afvalbak. Daarmee was de Hoptuin af.  

De werkgroep, die inmiddels uit twaalf personen bestaat, houdt zich de laatste jaren vooral 

bezig met  het onderhoud van de tuin. Mede door de positieve reacties van derden op de tuin 

en de goede onderlinge sfeer, is het voor de werkgroepleden geen bezwaar om een klein deel 

van hun vrije tijd op te offeren aan de Hoptuin, zodat nu veel mensen van deze tuin kunnen 

genieten. 

 

Binnen Peize zijn er veel vrijwilligers bezig met herstel- of beheerwerkzaamheden in de 

natuur. Ze zijn vaak een onmisbare schakel. Vaak moeten werkzaamheden op moeilijk 

toegankelijke plaatsen en in handkracht uitgevoerd worden. Machines kunnen meestal 

vanwege hun gewicht of grootte daar niet worden ingezet zonder schade aan te richten. 

Tijdens de nationale vrijwilligersdagen, die jaarlijks in het najaar worden georganiseerd, 

hebben veel Peizenaren op de een of andere manier aan één van de vele projecten 

deelgenomen.  

Zo werd in 1992 in het Weehorsterbos een verschralingproject uitgevoerd. Hier werd in een 

deel van het bos de humuslaag verwijderd. In de lager gelegen delen van het bos werd zo 

geprobeerd het zeer zeldzame zaagblad te redden, op de hoger gelegen delen werd een poging 

ondernomen om de vossebesvegetatie een betere kans te geven.  

Het jaar erop, werd een opknapbeurt aan het nog resterende deel van de laan aan de oude 

Horstweg besteed. De laan werd uitgemaaid, beplanting gedund, eiken geplant en een landhek 

(wring) geplaatst om een cultuurhistorisch landschapselement te behouden.  



In het najaar van 1994 werd een start gemaakt om het Bosplan in Peize een meer natuurlijker 

aanzien te geven. In een deel van het Bosplan werd beplanting gekapt, een pad aangelegd en 

enkele open plekken gerealiseerd. 

Een jaar later werd gewerkt aan het “Herstelproject Noordeinde” waarbij de nadruk lag op het 

herstellen en weer aanvullen van beplanting die daar vroeger stond zoals o.a. 

hoogstamfruitbomen en meidoornhagen. 

Op de vrijwilligersdag van  oktober 1996 werd er een vervolg gegeven aan het natuurlijker 

aanzien van het Bosplan. 

In 1997 was het motto van de werkdag “Monument en Natuur” wat aanleiding was om de 

omgeving rondom Brinkweg 2 eens nader onder de loep te nemen. Er werd toen een begin 

gemaakt van het herstel en uitbreiden van het authentieke groen rondom deze groene plek in 

de dorpskern van Peize. Het jaar daarop werd er wederom in deze omgeving gewerkt wat 

uiteindelijk resulteerde in nieuwe hagen, singels, een boomgaard, enkele nieuwe bomen, het  

aanbrengen  van een raster en het plaatsen van landhekken.  

In 1999 werd een start gemaakt met het project “Van Pastorielaan tot Molenweg”. In een 

reeks van jaren werd in de omgeving van de Zuurseweg het groen zoveel mogelijk in haar 

oude luister hersteld. Daarbij werd ook veel aandacht besteed aan de leefomgeving van de 

vlinders. 

In het jaar 2002 werd het project “Van Oelen en Oelegies” opgepakt. Op zo’n 25 plaatsen in 

de wijken Kortland, Kymmellslaan en de Zuurtsche Kampen werden in particuliere tuinen 

bomen, struiken of klimplanten geplant. Deze aangebrachte beplanting zal samen met de 

reeds aanwezige beplanting als stapsteen (in de vorm van beschutting, nestgelegenheid of 

voedsel) voor de vogels en andere dieren dienst kunnen doen. 

Op 1 november 2003 werd er onderhoudswerk verricht aan de beplantingen van het  project 

“Van Pastorielaan tot Molenweg”, ook werd er nog een laatste haag geplant en werd de 

Heemtuin in het Bosplan opgeknapt.. 

Dit jaar, op 6 november, krijgt het project “Van Oelen en Oelegies” een vervolg en zullen er 

singels in de Stenhorsten worden bijgeplant. 

 

Deze en zeker ook de andere projecten, die de vrijwilligers samen met elkaar tot stand 

gebracht hebben zijn een verrijking van onze directe leefomgeving. Waar niet alleen de direct 

betrokkenen of passanten voordeel bij hebben, maar waar ook steeds geprobeerd wordt om 

een betere overlevingsruimte te creëren voor alles wat leeft. 

 

Namens de Commissie 40 jaar IVN Peize, 

Ben Stellink. 


