
theeschenkerij
Het historische gebouw voor godsdienstonderwijs 
uit 1888 doet nu dienst als theeschenkerij. Achter 
de theeschenkerij ligt het terras dat uitzicht geeft 
op de middeleeuwse dobbe. 

Deze oude regenwatervijver, vroeger drinkplaats 
voor het vee, dateert van omstreeks 1260. 

In deze sfeervolle omgeving kunt u genieten van 
koffie of thee met iets lekkers of van een klein 
lunchgerecht, zoals huisgemaakte soep. Veel 
ingrediënten zijn biologisch en komen uit de directe 
omgeving. In het winkeltje worden ondermeer 
speltproducten verkocht.

De theeschenkerij is te huur voor kleine groepen 
(max. 35 personen) voor vergaderingen of feestelij-
ke bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om een high 
tea te reserveren.
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www.domiestoen.nl • info@domiestoen.nl
Volg ons op Facebook en Twitter.     
       
De botanische tuin is het gehele jaar toegankelijk,
de theeschenkerij van april t/m oktober.
Voor exacte openingstijden zie onze website.

toegang tuin € 3,- 
kinderen tot 12 jaar gratis



tuin van de dominee    
In het noorden van de provincie Groningen ligt het 
waddendorp Pieterburen. Aan de voet van de toren 
van de Petruskerk ligt Domies Toen. Vroeger de 
tuin van de dominee, nu een botanische tuin. 

Op een bescheiden oppervlakte treft u een verras-
sende afwisseling van sferen aan: een parkachtige 
slingertuin  met niervormige vijver en majestueuze 
rode beuk, in het open deel een bloemenweide 
vol inheemse planten, en in een beschutte hoek 
worden vlinders en insecten naar de tuin gelokt 
(aanleg 2017). 

De vele stinsenplanten (börgbloumkes) kondigen 
vroeg in het jaar het nieuwe seizoen aan. In het na-
jaar vormt de oude muur uit 1600 de achtergrond 
voor een kleurige vasteplantenborder.

dominee en boer
Domies Toen is een oude pastorietuin, gesitueerd 
naast de Petruskerk. De kerk stamt uit de vijftiende 
eeuw. Het interieur behoort tot de mooiste van 
Nederland. 

Een dominee werd in de volksmond ‘domie’ 
genoemd en het woord ‘toen’ is Gronings voor 
tuin. Vele generaties predikanten waren pastoor/
dominee en boer tegelijk. Om in hun levensonder-
houd te voorzien hielden ze vee en verbouwden ze 
groenten en kruiden in de pastorietuin. De pastorie 
in Domies Toen werd in 1961 afgebroken. Geluk-
kig werd de Engelse landschapstuin (slingertoen) 
behouden, inclusief het stijlvolle tuinhuisje uit 1710. 

botanic guardian
Samen met de 23 andere botanische tuinen van 
Nederland is Domies Toen hoeder en poortwachter 
van biodiversiteit. Tal van plantensoorten zijn de 
afgelopen decennia verdwenen of worden op dit 
moment met uitsterven bedreigd. De botanische 
tuinen kweken, onderhouden en beschermen een 
grote rijkdom aan planten en brengen het publiek 
met deze planten in contact. 
In Domies Toen is een grote verscheidenheid aan 
plantgemeenschappen samengebracht, van het 
mergelland tot de Wadden.


