
Met de pcob op reis 
naar Passiflora - Harskamp 

 
Met 44 deelnemers gaan we woensdag 14 september 2022 mooi op tijd 
richting Harskamp. Het is wat bewolkt maar gelukkig wel droog. De 

stemming zit er als vanouds goed in. 

De chauffeur stelt zich voor, hij heet Nick (Nick 
en Simon, hoe verzin je het). Hij heet iedereen 

hartelijk welkom en wenst ons een mooie en 
gezellige dag toe. 

 
Na een prachtige route midden over de Veluwe, 

arriveren we precies op tijd bij de Passiflorahoeve en worden we welkom 
geheten in een eetzaal, waar we de lunch zullen gebruiken, met soep 

vooraf. Het smaakt weer voortreffelijk. 
 

Na de lunch vertelt een vrijwilliger van 
Passiflorahoeve allerlei bijzonderheden over de 

vlinders, die er in de vijf verschillende 
vlindertuinen rondfladderen. 

 

Er worden hier 150 soorten vlinders gekweekt. 
Dat komt wereldwijd nergens voor. Ook 

kweken en houden zij als enige, Europese en tropische vlinders. Het 
bijzondere van de Passiflorahoeve is ook, dat zij de grootste Nationale 

collectie passiflora’s ter wereld bezitten. 
 

We kunnen via looproute 1 en 2 al het moois bewonderen. Het is wel een 
beetje jammer, dat het wat laat in het seizoen is 

en ook de droogte van de afgelopen periode 
heeft de kleurigheid en fleurigheid behoorlijk 

aangetast. 
Toch zijn  er deson-

danks in de buiten-
tuinen nog veel mooie 

bloemen te bewonderen: passiflora’s, aristo-

lochia’s, fuchsia’s, hibiscussen, dahlia’s, irissen, 
lelies, enz., enz.  

 
Tijdens de wandeling door de buitentuinen, breekt zowaar de zon door, 

zodat we lekker kunnen genieten op een bankje. Wat boffen we toch! 
Ook is er gelegenheid in de filmzaal om een presentatie te zien over het 

kweken en verzorgen van de vlinders en diverse plantencollecties. Met 
andere woorden, men komt tijd te kort. 



Dan breekt toch onvermijdelijk het tijdstip van vertrek naar huis weer 

aan. Voordat dat zover is, worden we eerst nog getrakteerd op een kop 
koffie met een heerlijk 

gebakje. 

Mooi op tijd aanvaarden we 
de terugreis naar Kampen en 

komen zonder oponthoud en 
gezond en wel in onze 

Hanzestad aan.  
We kunnen terugzien op een 

gezellige en geslaagde 
dagtocht. 

Tot een volgende keer! 
 

 
Simon van Halm 

 


