rondje tuinen & natuur:
geniet, ontspan en doe inspiratie op
open tuinweekenden op 2 & 3 juni en 25 & 26 augustus 2018

w w w. a c h t e r o m m e t j e s . n l

Open Tuinweekenden op 2 & 3 juni en
op 25 & 26 augustus van 10.00-17.00 uur
In de gemeente Bronckhorst en de Hanzestad
Doesburg liggen veel mooie tuinen en natuurgebieden die de moeite van een bezoek waard
zijn. De veelal door particulieren opengestelde
tuinen weerspiegelen het karakter van hun
eigenaars, die u verwelkomen en graag over
de bijzonderheden van hun tuin vertellen.
Ook de natuurgebieden zijn een bezoek waard.
U kunt er heerlijk wandelen en er zijn regelmatig activiteiten of excursies waaraan u kunt
deelnemen.
Om die reden organiseren we voor het zesde
jaar de Open Tuinweekenden op 2 & 3 juni en
25 & 26 augustus van 10.00-17.00 uur.
In dit boekje en op www.achterommetjes.nl
vindt u alle informatie betreffende de deelnemende tuinen en natuurparken overzichtelijk bij elkaar.
Veel tuinen zijn toegankelijk voor rolstoelen.
Het betreden van de tuinen en natuurparken
is op eigen risico.

Tu i n e n b e l e v e n
3 Romantische stadstuin - Bergstraat 46 - 6981 DC Doesburg
T 0313 65 03 01
E info@keramiekphoenix,nl
W www.keramiekphoenix.nl
contactpersoon: Gerda Drenth

De kruidentuin is in 1993 aangelegd door buurtbewoners en bevat
wat we voor het gemak noemen: gebruiksgewassen. Het is een rustpunt in de oude binnenstad en wordt door inwoners en toeristen
volop bezocht. De tuin is het gehele jaar door toegankelijk.

Via een kleine voortuin en Keramiek Atelier Phoenix, waar een doorlopende expositie is van eigen werk, komt u in een door oude muren
omsloten stadstuin die verscholen ligt achter een fraai gerestaureerde 16de eeuwse gevel. Tussen de bloeiende planten in borders
en potten zijn diverse zitjes in de zon of de schaduw te vinden.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en het hele jaar door
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk

2 Den Besten - Burgemeester Nahuyssingel 2 - 6981 AE Doesburg
T 06 43 64 29 37
E mbdenbesten@gmail.com
contactpersoon: familie den Besten

4 Het Arsenaal 1309 - Kloosterstraat 15 - 6981 CC Doesburg
T 0313 47 58 63
E info@hetarsenaal1309.nl
contactpersoon: Mano Dijkman

Tegen het laatste (zichtbare) stuk van de oude stadsmuur van Doesburg ligt een beetje verwilderde tuin (3350 m2) met heerlijk geurende rozen, fruitbomen, een stukje moestuin en nog veel meer.
Licht en schaduw wisselen elkaar af in de tuin en elk seizoen biedt
zijn eigen verrassingen.

De beplanting rondom het beschutte terras (voormalig kloostertuin) bestaat uit inheemse soorten die zowel op kleur, bloeitijd en
hoogte zijn uitgekozen. Er tussendoor scharrelt het oudst beschreven Nederlandse kippenras; De Nederlandse Uilebaard, waardoor u
zich al fantaserende zo weer in de tijd van weleer waant.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Open: elke dag vanaf 9.00 uur
Entree: vrij toegankelijk

DOESBURG

1 Kruidentuin - Paardenmarkt naast nr. 10 - 6981 CS Doesburg
T 0313 47 95 02
E info@kruidentuindoesburg.nl
W www.kruidentuindoesburg.nl
contactpersoon: Margreet Frankot

Via de parkeerplaats in de Bresstraat komt u door de poort in een
verrassende en intieme stadstuin achter het 150 jaar oude huis dat
vroeger behoorde bij het ernaast gelegen militaire hospitaal.
In de diverse zithoekjes kun je genieten van zon of schaduw en zicht
op vele soorten planten die groeien en bloeien tussen de stenen.
Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk

7 Vijvertuin - Contre Escarpe 14 - 6981 BV Doesburg
T 06 11 04 37 65
E benpolman@hetnet.nl
contactpersoon: Ben en Gerda Polman
Achter de IJsseldijk ligt deze tuin van 300 m² en als je er binnenkomt
hoor je overal geklater van water dat zijn weg zoekt van vijver naar
vijver. Tussen de bloeiende bloemen en grassen stroomt en borrelt
het!

ANGERLO

Vogeltuin - Kosterstraat 33- 6981 DC Doesburg
T 0313 84 37 53
E j.vogel29@upcmail.nl
contactpersonen: Joop en Lies Vogel

DOESBURG

5

Open: 2 & 3 juni
Entree: vrij toegankelijk

6 ‘Herberg De Vergulde Wagen’ - Waterstraat 31 - 6981 BC Doesburg
T 06 20 35 70 84
E c.bekken@kpnplanet.nl
contactpersonen: Carlo en Carla Bekken

8

Ommuurde stadstuin gelegen aan de Korte Veerpoortstraat (ingang)
De tuin is een onderdeel van een aantal tuinen. Voorheen was dit
het erf van Herberg de Vergulde Wagen en daarna behoorde het bij
een Stadsboerderij. Als u bij ons achter uit loopt komt u in de bijna
aangrenzende tuin van Waterstraat 27 (die ook is opengesteld).
De tuin heeft een mooi uitzicht op de Martinitoren, mogelijk ziet u
dan ook de slechtvalken vliegen rond de toren met hun jongen.
De beplanting is een mengelmoes aan bloeiende planten. Maar ook
een mooie vijg en een perenboom.

Deze tuin ligt aan de rand van Angerlo en grenst aan de ene kant
aan de begraafplaats en aan de andere kant aan weilanden. Er is
een boomgaard met oude fruitrassen en schaapjes voor het begrazen. Ook een moestuin en diverse bessenstruiken zorgen voor
allerlei lekkers. In de tuin zijn diverse zitjes om van dit alles met
koffie, thee of eigen geperst appelsap te genieten.

Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk

Ganzepoel - Ganzepoelweg 10 - 6986 CM Angerlo
T 06 22 27 70 65
E ilonka.eekhoudt@hotmail.com
contactpersoon: Ilonka Eekhoudt

Open: 2 & 3 juni
Entree: vrij toegankelijk

11 Liefhebberstuin - Valkenbos 14 - 6997 AS Hoog-Keppel
T 0314 38 14 67
E f.nieuwboer@planet.nl
contactpersonen: Franc & Pop

In deze tuin van ruim 1 ha. groot kunt u heerlijk rondwandelen en
genieten van rust en ruimte. Het is een landschappelijke tuin met
prachtige borders, sfeerterrassen, kunst en activiteiten. U kunt er
koffie of thee drinken, eventueel met iets lekkers erbij. Er is een
Oranjerie en naast de hoofdtuin treft u een bamboetuin, een kindertuin, een vijver- en een struintuin aan met een kikkerpoel. Een
tuinbezichtiging is goed te combineren met een bezoekje aan Ars
Longa, met bijzondere meubels voor binnen én voor buiten.

In deze liefhebberstuin zie je de passie voor tuinieren van Franc en
Pop, zodra je de tuin nadert. De voortuin is net een klein ‘parkje’
met rododendrons en als je achterom komt waan je je in een oase
van rust, met uitzicht op het weiland. Er liggen twee mooie vijvers
in de tuin en de borders staan vol met vaste planten, rozen, verschillende heesters en grassen. In de orangerie heb je uitzicht op
deze verschillende borders en vijvers. Vooral de crambe aan de rand
van de vijver is prachtig als deze bloeit.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en verder van apr. tot sept. op
vr. en za. van 11.00-17.00 uur en vaak op zo. van 12.00 –17.00 uur
(zie website) en daarnaast op afspraak.
Entree: vrije gift (groepen op afspraak: € 1,00)

Open: 2 juni & 25 augustus
Entree: vrij toegankelijk

10 Feest - Burg. Vrijlandweg 4 - 6997 AC Hoog-Keppel
T 0314 38 20 90
E ingeloeswitte@hotmail.com
contactpersoon: Ingeloes Witte

12 Keppelse Molen Tuin - Dorpsstraat 30 - 6998 AB Laag-Keppel
T 0314 38 10 80
E denaminor@kpnmail.nl | www.keppelsemolens.nl
contactpersonen: Dirk en Ans Minor

De tuin van Ingeloes is een cottagetuin van 2800 m² (incl. kantoortuin). Ze heeft haar tuin ‘Feest’ genoemd, omdat zij “het een
feest vindt, om erin te werken; de tuin een feest is van bloemen en
kleuren en omdat het – zelfs na een flinke storm - een feest is de
tuin mooi te maken en te genieten van alle kleuren en geuren”.

Bij de Keppelse Molens (een ‘Spinnekopmolen’ en een Watermolen)
vindt u een tuin, waar het uitgangspunt is: ‘alles wat mooi is, mag
blijven’. Deze natuurtuin is ruim een halve hectare groot en bestaat
uit verschillende onderdelen, zoals een gemengde bloementuin, een
moestuin met twee verwilderde weitjes en een paardenwei.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden en daarnaast dagelijks
Entree: vrij toegankelijk

ACHTER-DREMPT HOOG- EN LAAG-KEPPRL

9 Ars Longatuin - Zomerweg 29 - 6996 DP Achter-Drempt
T 06 30 40 90 99
E tuin@ars-longa.nl | www.ars-longa.nl (onder ‘open tuin’)
contactpersoon: Jeannette Baart

Op circa 800 m2 Eldrikse klei vindt u een echte, ouderwetse boerderijtuin. In het buitengebied kunt u genieten van een tuin vol planten ‘van vroeger’met borders op kleur. De tuin, aangelegd rondom
woonboerderij ‘Rabenslag’ is ruim van opzet.

Aan de Sliekstraat in Hummelo vindt u één van de grootste bamboe
verzamelingen van Nederland en Europa. Met meer dan 200 soorten bamboe, waarvan de meeste in de volle grond staan, treft u
een ‘tropisch’ oerwoud aan. U ziet hier niet alleen bamboe, ook de
heilige lotus, winterharde Eucalyptus soorten, bananenbomen en
Victoria reuzewaterlelies kunt u hier bewonderen. Tijdens de Opentuinweekenden zijn er gratis lezingen over de bijzondere planten en
rondleidingen door de tuin. Ook zal er een kleine markt zijn met gepassioneerde standhouders op groengebied. Zie onze website en facebook voor informatie over de standhouders.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op wo., vr. en za.
Entree: vrij toegankelijk
14 De Hof van Frans - Zuylenkamp 51 - 6999 CB Hummelo
T 0314 38 24 37 of 06 49 49 03 31
E fanienhuis@hotmail.com
W www.hetplantenwinkeltjevanfrans.nl
contactpersoon: Frans Nienhuis

16 Van Der Plancke - Sliekstraat 9 - 6999 DX Hummelo
T 06 13 21 69 93
E info@vanderplancke.nl
W www.vanderplancke.nl
contactpersoon: William Bannink

De Hof van Frans is een bloemrijke stadstuin van 80 m2. Frans is een
verzamelaar van niet alledaagse vaste planten en heesters. De tuin
is opgedeeld in twee gedeelten. In de voortuin is het kleurenschema
donkerrood, oranjerood, abrikoos. In de zij- en achtertuin voeren de
kleuren lila, rose en wit de boventoon. In de hele tuin vind je diverse
bladplanten en grassen. Kuipplanten en zomerbloeiers completeren het beeld van deze tuin. Diverse van de in de tuin toegepaste
planten zijn te koop in de hobbykwekerij van Frans.

Vanuit passie voor het zelf telen van eigen groenten, fruit en bloemen maar ook om al dat lekkers zelf te verwerken is William Bannink begonnen met de tuinwinkel Van Der Plancke. Hier treft u het
grootste zadenassortiment van Oost-Nederland aan met meer dan
1400 verschillende tuin- en moestuinzaden. U vindt er ook tuin- en
kookboeken, handgemaakt Nederlands tuinkeramiek en de prachtige kaarten van botanisch tekenares Marloes Vreeburg. Voor alle
advies rondom uw tuin en het verwerken van de oogst kunt u bij
van der Plancke terecht. Met de Open Tuindagen zal er een kleine
markt zijn met gepassioneerde standhouders.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en van mei t/m september
op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op wo., vr. en za.
Entree: vrij toegankelijk

HUMMELO

15 Bandus - Sliekstraat 7 - 6999 DX Hummelo
T 06 12 92 62 34
E bandus@vanderplancke.nl | www.bandus.nl
contactpersoon: Robbert van Til

LAAG-KEPPEL

13 Rabenslag - Eldrikseweg 22 - 6998 CG Laag-Keppel
T 0314 38 08 85
E toon.folmer@kpnmail.nl
contactpersoon: Toon Folmer

Rond een bijna 140 jaar oud boerderijtje, op de rand van de oorspronkelijke dorpskern van Steenderen, ligt een landelijke tuin van
950 m2. Gazons worden omzoomd door borders met heesters, vaste
planten en rozen. De landelijke uitstraling wordt versterkt door
buxushagen, bollen en piramides en natuurlijk ontbreken leilinden en
een vijver niet. De bestrating bestaat uit oude waaltjes en basaltkeien. De terrassen worden aangekleed met ornamenten en kuipplanten. In een kas groeien bijzondere planten.

STEENDEREN

De tuin ziet er elk jaar weer anders uit en heeft twee gezichten. Het
ene oogt als een grote volkstuin met groente, fruit en bloemen.
Rond het huis ligt de tweede tuin met daarin bloemen en kruiden.
“Laat de natuur haar werk doen, houdt de bodem zo gezond mogelijk en spaar je eigen energie”.
Permacultuur; een methode om te leren geven en nemen, plezier te
hebben in de tuin, inzicht te krijgen in al wat leeft en lekker te eten.
En omdat je met spitten het bodemleven verstoort, heb je tijd om
in je tuinstoel te zitten en te genieten van je eigen creatie.

19 Tuin Nieuwenhuis - Burg. Heersinkstraat 19 - 7221 BZ Steenderen
T 0575 45 23 51
E m.nieuwenhuis@wrij.nl
contactpersoon: Martin Nieuwenhuis

HUMMELO

17 Groot Zande - Rijksweg 122 - 6999 EB Hummelo
T 0314 38 12 47
E info@kampeerboerderijgrootzande.nl
W www.kampeerboerderijgrootzande.nl
contactpersonen: Nida Beelaerts en Graat Metz

Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk
18 De Halsebult - Kuilenburgerstraat 2 - 7221 NG Steenderen
T 0575 45 14 43
E gerdavredegoor@hetnet.nl
contactpersoon: Gerda Vredegoor

20 Hof van Groenendael - Esdoornstraat 6A - 7221 GA Steenderen
T 0575 45 17 07
E kfmeenink@msn.com
contactpersoon: Ina Meenink

In het buitengebied, niet ver van de kern van Steenderen, ligt de tuin
De Halsebult. Een mooie omhaagde tuin met doorkijkjes naar de
wei met daarin Blonde d’Aquitaine koeien en hun kalfjes. Via de
voortuin met vijver komt u in een gedeelte met o.a rozenperken, diverse geraniums en alliums. De zithoek is aangekleed met potten
met éénjarigen.

Deze klassieke tuin van 2500 m2 is ingedeeld in verschillende kleinere
tuinen, door hagen gescheiden. De tuin is ontworpen door Harry Esselink Tuinarchitectuur. Hoewel het ontwerp vrij strak is, zijn de borders weelderig als in Engelse tuinen. Hier en daar accentueren buxusen taxusblokken het strakke ontwerp. Er zijn meerdere vaste plantenborders, een gedeelte met schaduwplanten, een grassenborder,
een rozen- en hortensia-border, een kleine boomgaard en een pluken kweektuin. Bovendien een collectie van meer dan 100 verschillende soorten dahlia’s en veel bijzondere tuingeraniums. Door de
veelzijdigheid en het grote assortiment aan bijzondere planten, kunt
u volop genieten van deze tuin.

Open: 2 & 3 juni
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden, groepen op afspraak
Entree: € 2,00

Open: tijdens Open Tuinweekenden

Op een mooie inspirerende plek aan de voet van de St. Martinuskerk ligt deze galerie en beeldentuin. De tuin van 2000m2 wordt
omsloten door de oude muur van een voormalige orangerie en aan
de andere kant een monumentale boomgaard, behorende bij de
kerk. In de borders staan hortensia’s, rododendrons en vaste planten, omlijst door buxushagen. Prachtige stenen en bronzen beelden
maken er een fraai geheel van, passend in de omgeving. Mooie
doorkijkjes en bankjes laten je tot rust komen en laten je genieten
van deze plek.

BAAK

Een kleine, maar prachtige stadsmoestuin, eigenlijk een potager,
omgeven door historische gebouwen van het stadje Bronkhorst. Met
rabarber in een bleekpot, allerlei groenten op verhoogde bedden,
bloemen, dahlia’s, leifruitbomen, een mooi geheel, met rijshout en
klimstokken van natuurlijke materialen. De paden zijn te smal om
iedereen toe te laten, maar ook over de heg kunt u genieten van
deze mooie creatie.

23 Beeldentuin Baak - Wichmondseweg 17A - 7223 LH Baak
T 0575 44 26 01 of 06 36 33 42 48
E info@beeldhouwatelierbaak.nl
W www.beeldhouwatelierbaak.nl
contactpersoon: Anne van der Vliet

BRONKHORST

21 Stadsmoestuin Bronkhorst - Kapelstraat 1 - 7226 LL Bronkhorst
T 06 51 85 49 18
E r.krassenberg@saxion.nl
contactpersoon: Rob Krassenberg

Open: tijdens Open Tuinweekenden
Entree: vrij toegankelijk
22 Den Halven Sandacker - Bakerwaardseweg 11 7226 LR Bronkhorst
T 0575 44 20 95
E axel.scholze@kpnplanet.nl
contactpersoon: Axel Scholze

24 Het Wapen van Baak - Wichmondseweg 30 - 7223 LH Baak
T 0575 44 13 15 of 06 12 53 60 49
E info@hetwapenvanbaak.nl
W www.hetwapenvanbaak.nl
contactpersonen: Humphrey Herst en Petra Weel

Onze diervriendelijke en vogelrijke tuin van ruim 1 ha ligt in de Bakerwaard. Rondom het huis zijn de gemengde borders, met o.a.
rozen, formeel en strak. Naast moderne rozen zijn er inheemse
wilde rozensoorten en een groeiende collectie historische rozen.
Naar de randen toe wordt de tuin natuurlijker: een kleine met meidoorn omzoomde hoogstam boomgaard met oude fruitrassen en
een heemtuingedeelte met een wilde bloemenweitje voor vlinders,
hommels en bijen. De schapenwei en het bosachtige deel met inheemse loofbomen, voorjaarsbollen, varens en andere stinzenplanten, accentueren het karakter van de landelijke tuin.

Het café, dat destijds op de plek van de huidige kerk stond, is in
1889 verplaatst naar tegenwoordige locatie en is lang in gebruik geweest als café, woning en boerderij. Vanaf het gezellige zijterras
met een hooimijt heeft u zicht op de door Theo van den Bos uitstekend onderhouden cafétuin voorzien van vijver en bijzondere
planten, bomen en struiken, zoals apenboom, Japanse esdoorn,
Malus ‘Red Sentinel’ en Amerikaanse lijsterbes.

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden en dinsdag t/m zondag vanaf
10.30 uur, ’s maandags op afspraak
Entree: Vrij toegankelijk, op het terras kunt u genieten van een
hapje en een drankje

Onze tuin is een echte liefhebberstuin met een voortuin van 200 m2
en achtertuin van 500 m2, een rotstuin en zo'n 300 kuipplanten,
waaronder exoten en niet alledaagse planten. Er staan drie bloemenkassen waarvan één met 400 cactussen.

KEIJENBORG

Open: tijdens Open Tuinweekenden, op afspraak en elke eerste
zondag van de maand van juni t/m oktober
Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak voor groepen
Entree: vrij toegankelijk

Een liefhebberstuin van 1700 meter met een grote vijver, waar
vogels af en aan vliegen om te spelen, zich te wassen of te laven.
Ook is er een moestuin en uitgebreide kruidentuin die het hele jaar
door in verse groenten en kruiden voorziet. Het is goed toeven in dit
stukje paradijs.
Open: 3 juni & 26 augustus
Entree: vrij toegankelijk

28 De Tuinmuze - Dennenweg 2 - 7021 MH Zelhem
T 0314 64 16 12 of 06 23 08 27 40
E info@detuinmuze.nl
W www.detuinmuze.nl | www.detekenmuze.nl
contactpersoon: Mady Nijenhuis-Han
Mady, eigenaresse van tuinontwerpbedrijf ‘De Tuinmuze’, schildert
en is illustrator van o.a. de bladen Landleven en Herenhuis.
Haar 6.500 m2 tuin is een landschappelijke tuin met een moes-,
bos- en kweektuin. U kunt er terecht voor advies, een beplantingsplan, een volledig ontwerp of de levering van planten. Ook kunt u
de originele aquarellen bekijken en unieke kaarten en plantjes
kopen.
Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak voor tuingroepen
Entree: vrij toegankelijk

ZELHEM

26 De Koldewei - Koldeweiweg 2 - 7256 AV Keijenborg
T 0575 46 41 70
E m.hilderink@kickxl.nl
contactpersoon: Marije Hilderink

HENGELO VELDHOEK

Theetuin Vierakker is uit de losse pols ontworpen en ongeveer anderhalve hectare groot. Het is eigenlijk vooral een plantentuin, met
zo’n 1200 verschillende soorten. Als bijzonderheid groeien hier alleen de wilde vormen van planten, dus geen cultivars. In de historische bakkerij en op de terrassen kun je genieten van heerlijke
koffie, thee en huisgemaakt gebak.

27 Tuin familie Woerts - Kapelweg 6 - 7255 NJ Hengelo (Gld) Veldhoek
T 0573 46 14 00
E b.woerts3@upcmail.nl
contactpersonen: Bennie en Tonnie Woerts

VIERAKKER

25 Theetuin Vierakker - IJselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
T 06 11 25 06 14
E info@theetuinvierakker.nl
W www.theetuinvierakker.nl
contactpersoon: Bart Hiddinga

N at u u r b e l e v e n

Open: tijdens Open Tuinweekenden en rondleiding op afspraak
Entree: vrij toegankelijk

Waar van oudsher vele boerderijen langs de IJssel een fruitboomgaard
hadden, is Fruitbedrijf Horstink nu de enige in de regio. Hier worden
appels, peren, pruimen, kersen & aardbeien geteeld. Tijdens de Open
Tuinweekenden kunt u wandelen door de boomgaard en het fruit zien
groeien. Er zijn mooie doorkijkjes naar het open rivierenlandschap.
Daarna kunt u even uitrusten op het terras onder de hoogstambomen
met een kop koffie of een glas Horstink appelsap. Of u neemt een
kijkje in de gezellige boerderijwinkel waar naast het eigen fruit tevens veel Achterhoekse streekprodukten worden aangeboden.
Open: 2 juni & 25 augustus van 9.00-16.00 uur en op afspraak
Boerderijwinkel: di. t/m vr. 9.00-18.00 en za. 9.00-16.00 uur

B Uitspanning De Klevenhorst
Van Heeckerenweg 13 - 6999 AE Hummelo
T 06 39 20 82 78
E info@deklevenhorst.nl | www.deklevenhorst.nl
contactpersoon: Harm Veneman
Uitspanning De Klevenhorst ligt midden op het Landgoed Enghuizen.
De Klevenhorst staat inmiddels bekend om z'n wilgentakken iglo's.
Tijdens de Open Tuinweekenden kunt u, omringd door een schitterend coulissenlandschap, met een versnapering genieten op het wilgenterras. Het is er gewoon goed toeven.
Ook bestaat er de mogelijkheid om met een luxe of minder luxe huifkar een tocht door de fraaie Achterhoekse natuur te maken. Wel even
van tevoren afspreken.
Open: tijdens Open Tuinweekenden en rondrit op afspraak
Entree: vrij toegankelijk; op het terras kunt u iets nuttigen

D ‘t-Hertenbosch - Hoek Vordenseweg-Beukenlaan - Baak
T 0575 44 13 15 of 06 12 53 60 49
E info@hetwapenvanbaak.nl
contactpersonen: Humphrey Herst en Petra Weel
Langs de rode Helmich-wandelroute (2,8km), welke start bij lunchen partycafé ‘Het Wapen van Baak’ komt u door ‘t-Hertenbosch
met een hertenkamp; het is een parkachtig bos, met prachtige volwassen eiken, essen, lindes, populieren en beuken, waterpartijen,
poelen en slingerpaadjes, dit bos is voornamelijk aangelegd in de
19e eeuw. De romantische bosvijver, gelegen in het midden van het
bos, spreekt tot de verbeelding en nodigt uit tot ontdekking, maar
ook tot rust en bezinning. In het midden van de bosvijver liggen
twee eilandjes. Eén ervan is sinds kort weer ontsloten door een
prachtige boogbrug, alsmede door een speelse ‘wiebel’ hangbrug.
U kunt de rode wandelroute uitbreiden met de gele route (6,8 km)
en de blauwe route (9,3 km). Informatieboekjes bij Het Wapen van
Baak. U kunt hier ook parkeren.

RHA/STEENDEREN BAAK

Beleefweide van ruim 1000 m2, met een uit oude gebinten opgetrokken 25 meter lange kabelbaan. U vindt er een geitenweide, fruiten notenbomen, een wilgentunnel en een trampoline. Kinderen zijn
er dol op! Natuurlijk kunt u een heerlijk ijsje eten of een kop koffie
drinken, terwijl u uitkijkt over de weiden met koeien. Zijn ze er even
niet? Bezichtig hen dan via het ‘koeienpodium’ in de stal.

C Boomgaard Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3 - 7224 NE Rha/Steenderen
T 0575 45 16 43
E info@fruitbedrijfhorstink.nl | www.fruitbedrijfhorstink.nl
contactpersoon: Monique Horstink

HUMMELO

A Beleefweide IJsboerderij ‘De Steenoven’
Broekstraat 2 - 6999 DE Hummelo
T 06 12 30 58 10
E info@ijsvandesteenoven.nl
W www.ijsvandesteenoven.nl
contactpersoon: Ronald Pelgrom

Park de Bleijke is 2,3 ha groot en ligt vlakbij het TOP en het centrum.
Het Park is in 2013 in zijn huidige vorm heropend en bestaat uit 2
delen, een Cultuurhistorisch deel (met Bleek en Bleekhuisje daterend uit 1750) en een ‘Cool Nature’ deel. Dit laatste - ontstaan uit
het klimaatprogramma van de Provincie – beoogt de jeugd te laten
spelen in en met de natuur en richt zich op natuureducatie. Er is
een kruidentuin, dierenhotel en er staan veel wilde bloemen. Dit
park ontving als eerste in Nederland het Duurzaamheidspaspoort
Green Label A van Royal Haskoning DHV.

F Landgoed ’t Veld - Tegenover picknickplaats Besseldersbos,
ter hoogte van Stadsedijk 4 - 7025 EK Halle
T 0314 63 17 79
E tonnie@kleinlebbink.nl
contactpersoon: familie Klein Lebbink
Het opengestelde landgoed ’t Veld heeft bossen met prachtige zichtlijnen en een grote waterpartij met een informatie- en observatiehut. Het landgoed is doorlopend opengesteld voor wandelaars en
fietsers. Het gebied is ontsloten middels een wandelpad en een
semiverhard fietspad. Maak kennis met dit prachtig stuk natuur
van veertien hectare!

G Boelekeerlspad - Boldijk 6 - 7025 EL Halle
Het Boelekeerlspad, een initiatief van buurtbewoners, is circa 6 km
lang en voert langs watergangen, waaronder de Halsche Vloed, poelen, landerijen, oude en nieuw aangelegde natuur. Het pad is genoemd naar de ‘Boelekeerl, een boeman waarmee in vroeger tijden
kinderen angst werd aangejaagd om ze op die manier bij putten,
sloten en poelen vandaan te houden: "De Boelekeerl zit onder 't
vlonder, doarumme meug i-j nooit dichte bi-j 't water of bi-j de kolk
kommen."
De wandeling is gemarkeerd en kan op verschillende punten worden gestart. Een folder met de routebeschrijving is verkrijgbaar bij
het Toeristisch Informatiepunt aan de Smidstraat in Zelhem en het
infocentrum bij Boerderij Boldiek, Boldijk in Halle.

HENGELO HALLE

E Park De Bleijke - Tussen Bleekstraat, Steintjesweide,
Dijenborghsestraat - Hengelo (Gld)
T 06 50 48 43 83
E parkdebleijke@gmail.com | www.parkdebleijke.nl
contactpersoon: Gerard Berenbroek

Afwijkende data:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kruidentuin - Paardenmarkt naast nr. 10, 6981 CS Doesburg
Den Besten - Burgemeester Nahuyssingel 2, 6981 AE Doesburg
Romantische stadstuin - Bergstraat 46, 6981 DC Doesburg
Het Arsenaal 1309 - Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg
Vogeltuin - Kosterstraat 33, 6981 DC Doesburg
Herberg de Vergulde Wagen - Waterstraat 31, 6981 BC Doesburg
Vijvertuin - Contre Escarpe 14, 6981 BV Doesburg ..............................................................
Ganzepoel - Ganzepoelweg 10, 6986 CM Angerlo ...............................................................
Ars Longatuin - Zomerweg 29, 6996 DP Achter-Drempt
Feest - Burgemeester Vrijlandweg 4, 6997 AC Hoog-Keppel
Liefhebberstuin - Valkenbos 14, 6997 AS Hoog-Keppel .......................................................
Keppelse Molen Tuin - Dorpsstraat 30, 6998 AB Laag-Keppel
Rabenslag - Eldrikseweg 22, 6998 CG Laag-Keppel
De Hof van Frans - Zuylenkamp 51, 6999 CB Hummelo
Bandus - Sliekstraat 9, 6999 DX Hummelo
Van Der Plancke - Sliekstraat 9, 6999 DX Hummelo
Groot Zande - Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo
De Halsebult - Kuilenburgerstraat 2, 7221 NG Steenderen ..................................................
Tuin Nieuwenhuis - Burg. Heersinkstraat 19, 7221 BZ Steenderen
Hof van Groenendael - Esdoornstraat 6A, 7221 GA Steenderen
Stadsmoestuin Bronkhorst - Kapelstraat 1, 7226 LL Bronkhorst
Den Halven Sandacker - Bakerwaardseweg 11, 7226 LR Bronkhorst
Beeldentuin Baak - Wichmondseweg 17A, 7223 LH Baak
Het Wapen van Baak - Wichmondseweg 30, 7223 LH Baak
Theetuin Vierakker - IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker
De Koldewei - Koldeweiweg 2, 7256 AV Keijenborg ............................................................
Tuin Familie Woerts - Kapelweg 6, 7255 NJ Hengelo (Gld) Veldhoek
De Tuinmuze - Dennenweg 2, 7021 MH Zelhem

A
B
C

Beleefweide IJsboerderij 'De Steenoven' - Broekstraat 2, 6999 DE Hummelo
De Klevenhorst - Van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo
Boomgaard Fruitbedrijf Horstink - Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen ................. 2 juni & 25 augustus
van 9.00-16.00 uur
‘t-Hertenbosch - Hoek Vordenseweg-Beukenlaan, Baak
Park de Bleijke - Tussen Bleekstraat, Steintjesweide, Dijenborghsestraat, Hengelo (Gld)
Landgoed 't Veld - Tegenover picknickplaats Besseldersbos thv Stadsedijk 4, 7025 EK Halle
Boelekeerlspad - Boldijk 6, 7025 EL Halle

D
E
F
G

alleen 2 & 3 juni
alleen 2 & 3 juni

2 juni & 25 augustus

alleen 2 & 3 juni

3 juni & 26 augustus

OVERZICHT TUINEN EN NATUUR

Te bezoeken tijdens de Open Tuinweekenden:

Spankeren

s
IJ

l
se

20

De Emmer
C

19

D

25

Vierakker

Baak
18

Noordink

Winkelerhoek

Covik

Varssel

Steenderen

E

Toldijk
N314

Dieren

Rha

22

23

Olburgen

27

Hengelo

Bekveld

N3
15

86
N7

48
N3

24

Bronkhorst

N316

21

Veldhoek

Achter-Drempt

7

7

5 1
6 4 3

Doesburg

Voor-Drempt Hoog-Keppel
10

Oude I
Jss
Bingerden

28

2

8

Angerlo

Bevermeer

13

el

11

Laag-Keppel
12

Eldrik

B

Zelhem

Velswijk

Hummelo

14

Oosterwijk

Wittebrink

15

16

Winkelshoek
Wassinkbrink

17

17
N3

Langerak

N3
15

A3

Heurne

N316

de 28 fraaie tuinen en de 7 bijzondere stukjes natuur voor u op de kaart gezet
Gooi
Dunsborg
Ellecom
26
9
A
Keijenborg
N3
8
4
Wolversveen
1

G

Heidenhoek

N3
30

Halle

F

HalleNijman

DIT EVENEMENT IS MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

Zutphen Emmerikseweg 35
7227 DG Toldijk
T 0575 45 14 41
Spalstraat 37
7255 AB Hengelo (GLD)
T 0575 46 17 13

Toeristisch Platform Hengelo
Keijenborgseweg 31
7021 LW Velswijk

Hotel, restaurant De Gouden Karper
www.degoudenkarperhummelo.nl
Ijsboerderij De Steenoven
www.ijsvandesteenoven.nl
Camping Siebieverden
www.siebieverden.nl
Parkcamping De Graafschap
www.camping-degraafschap.nl

www.tuincentrumbloemendaal.com

tuinontwerp & advies
www.kwaliteitstuin.nl

Landgoedcamping Jena
www.campingjena.nl
Boerencamping Remmelink
www.boerencampingremmelink.nl
Beleefplek De Klevenhorst
www.deklevenhorst.nl

www.eenopeen-ontwerpers.nl
www.witterentmeesters.nl

www.vvvdoesburg.nl

Toeristisch Platform
Bronkhorst-Steenderen

ONZE TIP:
Geniet tijdens uw rondje tuinen &
natuur van koffie of thee met iets
lekkers, nuttig een fijne maaltijd of
combineer dit uitje met bijvoorbeeld
een leuke overnachting bij één van
de bovenstaande deelnemers.

rondje tuinen & natuur
is een uitgave van Toeristisch Informatie Punt Drempt, Hummelo en Keppel (TIPDHK)
zie ook: www.achterommetjes.nl en Facebook:opentuinenachterhoek
organisatie: Henny Dokter, Joke Meulenveld en Karen Bertram
foto’s: Karen Bertram en enthousiaste deelnemers
basiskaart: Stichting Achterhoek Toerisme, Borculo/EMK, Deventer
ontwerp & opmaak: Irene Witmajer | eenopeen-ontwerpers bno ©
druk: Opmerkers
zesde druk mei 2018

