rondje tuinen & natuur:
geniet, ontspan en doe inspiratie op
open tuinweekenden op 6 & 7 juni en 29 & 30 augustus 2020

van 10.00-17.00 uur

www.achterommetjes.nl
FB: Opentuinen Achterhoek

Open Tuinweekenden op 6 & 7 juni en
op 29 & 30 augustus van 10.00-17.00 uur
In de gemeente Bronckhorst 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 achtste
jaar de Open Tuinweekenden op 6 & 7 juni en
29 & 30 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. Ook houden we u graag op de
hoogte op onze Facebookpagina Open Tuinen
Achterhoek.
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

Deze tuin werd ontworpen en aangelegd door tuinarchitect en hoveniersbedrijf Harry Esselink. Aan de voorkant loopt een slingerpad
langs de prachtige borders met diverse heesters. In de achtertuin
geniet je van het geweldige uitzicht over het omliggende landschap.
In het riante gazon ligt een grote vijver omgeven door borders met
o.a. grassen en achterin de tuin ligt een kleine ‘kasteeltuin’ met
buxushagen. Vanaf de diverse terrassen is het volop genieten in
deze goed verzorgde tuin.

Open: Tijdens Open Tuinweekenden. Algemeen: van 15 apr. tot 15
sept. op vr. en za. van 11.00 -17.00 uur en vaak ook op zondag van
12.00-17.00 uur (zie site). Daarnaast op afspraak.
Entree: vrije gift (groepen op afspraak: € 1,00)

Open: alleen open tijdens Open Tuinweekend van 6 & 7 juni
Entree: vrij toegankelijk

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

4 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

laag-keppel

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 vijveren 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.

hoog-keppel

3 Tuin Stoer - Monumentenweg 2 - 6997 AH Hoog-Keppel
T 0314 38 11 30
M wim@stoer.com
contactpersonen: Jos en Wim Stoer

achter-drempt

1 Ars Longatuin - Zomerweg 29 - 6996 DP Achter-Drempt
T 06 30 40 90 99
E tuin@ars-longa.nl | www.arslongatuin.nl
contactpersoon: Jeannette Baart

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

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.
Open: tijdens Open Tuinweekenden en van mei t/m september
op afspraak
Entree: vrij toegankelijk
6 Bandus - Sliekstraat 9 - 6999 DX Hummelo
T 06 12 92 62 34
E bandus@vanderplancke.nl | www.bandus.nl
contactpersoon: Robbert van Til
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 wo., vr. en za.
Entree: vrij toegankelijk

hummelo

5

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afpraak
(alleen voor groepen)
Entree: vrij toegankelijk

8 Landgoed Reigersvoort - Reigersvoortseweg 26 - 7227 NK Toldijk
T 0575 46 03 35
E ajgouka@gmail.com
W www.landgoedreigersvoort.nl
contactpersoon: Arie Gouka

10 De Kei - Burg. Plantenplein 1 - 7221 CG Steenderen
T 06 53 56 95 84
E nieuwenhuis19@gmail.com
W www.dekeisteenderen.nl
contactpersoon: Martin Nieuwenhuis

Ons landgoed, gesticht in 2007, is 7,5 ha groot. Rond de woonboerderij is een “ boerentuin “ aangelegd van circa 3000 vierkante meter.
De beplanting is, behalve op vorm en kleur, geselecteerd op aantrekkelijkheid voor bijen en vogels. In de tuin zijn keramische objecten opgesteld. Verder bestaat het landgoed uit 5 ha weiland, een
boomgaard met meer dan 100 bomen van oude fruitrassen en 1,5
ha natuur. Op een deel van het terrein bloeien vele wilde orchideeën. Rondleidingen naar de orchideeën worden gehouden om
11.00 uur en 15.00 uur. Goede mobiliteit vereist.

In maart 2020 is het vernieuwde multifunctionele activiteitencentrum De Kei in Steenderen in gebruik genomen. De prachtig aangelegde, 2000m2 grote, tuin is een lust voor het oog. De aangelegde
Wadi’s zijn ingezaaid met een bloemenmengsel en er is een grote
border met vaste planten en siergrassen. Het overdekt terras zorgt
voor het nodige comfort en sfeer.
Aan de voorzijde is over de volle lengte van het gebouw een muurkas aangebracht. Jeugd en vrijwilligers gebruiken de kas voor het
kweken van vaste planten en groenten die vervolgens worden uitgeplant in de gemeenschappelijke groentetuin.

Open: tijdens Open Tuinweekend van 6 en 7 juni van 10.00 tot
16.00 uur. Entree: vrij toegankelijk

Open: tijdens Open Tuinweekenden op 7 juni en 30 augustus

steenderen

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

De 900 m2 grote cottagetuin rond het 140 jaar oude boerderijtje in
Steenderen is elk jaar weer anders. De buxus heeft het veld geruimd
waardoor nog meer ruimte is ontstaan voor kuipplanten, sfeervolle
hoekjes en ornamenten. Ook wordt het assortiment rozen elk jaar
uitgebreider. Wat gebleven is zijn de, door prachtige borders omzoomde gazons, de vijverpartij en de bijpassende bestrating van
oude waaltjes en natuursteen.
In de kas bepalen tropische planten de sfeer.

toldijk

Vanuit passie voor het zelf telen van eigen groenten, fruit en bloemen maar ook om al dat lekkers zelf te verwerken is de tuinwinkel
Van Der Plancke ontstaan. In deze winkel treft u het grootste zadenassortiment van Oost-Nederland aan met meer dan 1400 verschillende tuin- en moestuinzaden. Naast deze zaden vindt u er ook
o.a. tuin- en kookboeken, handgemaakt Nederlands tuinkeramiek
en de prachtige kaarten van botanisch tekenares Marloes Vreeburg. Voor al uw advies rondom moestuin, siertuin, pluktuin en het
verwerken van de oogst kunt u bij van der Plancke terecht.

9 Tuin Fam. Nieuwenhuis - Burg. Heersinkstraat 19 - 7221 BZ Steenderen
T 06 53 56 95 84
E nieuwenhuis19@gmail.com
contactpersoon: Martin Nieuwenhuis

hummelo

7 Van Der Plancke - Sliekstraat 9 - 6999 DX Hummelo
T 06 12 92 62 34
E info@vanderplancke.nl
W www.vanderplancke.nl
contactpersoon: Robbert van Til

Open: tijdens Open Tuinweekenden en op afspraak
Entree: vrij toegankelijk
12 Erve Eelmerink - Het Eelmerink 2a - 7251 VD Vorden
T 0575 55 25 42 of 06 20 57 21 80
E hennyvlogman@gmail.com
contactpersoon: Henny Vlogman
Ons grote erf van een halve hectare bestaat uit een siertuin, een
grasveld, een kleine poel en een bostuin. Bovendien is er een weiland voor het paard en de pony van onze kinderen die ook onze
buren zijn. In de loop van de jaren verandert er steeds iets, een
overkapping bij de schuur, andere planten in de siertuin, een slinger door de beplanting. We hopen onze bezoekers telkens opnieuw
weer te laten zien waar wij zo van genieten.
Open: tijdens Open Tuinweekenden, echter met uitzondering van
zondag 7 juni. Verder elke eerste zaterdag van de maanden mei
t/m augustus van 13.00-17.00 uur
Entree: vrij toegankelijk. Er wordt koffie en thee geschonken.

vorden

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.

bronkhorst

11 Den Halven Sandacker - Bakerwaardseweg 11 - 7226 LR Bronkhorst
T 0575 44 20 95
E axel.scholze@kpnplanet.nl
contactpersoon: Axel Scholze

Open: tijdens Open Tuinweekenden uitsluitend op beide zondagen
en op afspraak voor tuingroepen
Entree: vrij toegankelijk

14 De Tuin Rondom - Gompertsdijk 3 - 7255 PM Hengelo
T 06 43 22 36 59
E tuin@detuinrondom.com
contactpersonen: Heleen en Eddie
De ruim 5000 m2 grote Tuin Rondom ligt nabij het Gelderse Hengelo. Het is een naturalistische tuin waarin planten de kans krijgen
zich uit te zaaien maar waarin ook nadrukkelijk geredigeerd wordt.
We proberen hier geen natuur te imiteren maar zien een tuin als een
kunstwerk waarin met de natuur mee wordt gewerkt om het gewenste beeld te krijgen. De juiste plant op de juiste plek is een belangrijk uitgangspunt. Het streven is om de tuin vier seizoenen lang
interessant te houden door bladkleur en -variatie, verspreide bloei
en hoogteverschillen maar ook door planten en grassen te gebruiken die in de winter nog een spannend profiel hebben.
Open: tijdens Open Tuinweekenden uitsluitend op 29 en 30
augustus en op afspraak. Entree: vrij toegankelijk

zelhem

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

Mady, eigenaresse van tuinontwerpbedrijf De Tuinmuze, schildert
en is illustrator van o.a. het tijdschrift Landleven. Ook schrijft zij
voor Landleven de pagina’s Tuin en Erf (Siertuin). Haar 6.500 m2
tuin is een landschappelijke tuin met een moes-, bos- en kweektuin.
U kunt er terecht voor advies, een beplantingsplan, of een ontwerp
op maat. In haar atelier kunt u de originele aquarellen bekijken en
unieke kaarten en plantjes kopen.

hengelo (gld)

Onze tuin is een echte liefhebberstuin, waar elk seizoen veel te zien
is: in het voorjaar de bollen gevolgd door de papavers en in mei en
juni bloeien de cactussen (ongeveer 400 stuks) in de zomer de tuin
met veel verschillende planten en ook de exoten (kuipplanten) ongeveer 300 stuks, die doorbloeien tot diep in de herfst.

15 De Tuinmuze - Dennenweg 2 - 7021 MH Zelhem
T 06 23 08 27 40
E info@detuinmuze.nl
W www.detuinmuze.nl | www.detekenmuze.nl
contactpersoon: Mady Nijenhuis-Han

veldhoek

13 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

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

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

B 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

C Het Wapen van Baak - Wichmondseweg 30 - 7223 LH Baak
Prinsenmaatweg 3 - 7224 NE Rha/Steenderen
T 0575 44 13 15 of 06 12 53 60 49
E info@hetwapenvanbaak.nl | www.hetwapenvanbaak.nl
contactpersonen: Humphrey Herst en Petra Weel
Het nostalgische café, dat destijds op de plek van de huidige kerk
stond, is in 1889 verplaatst naar de tegenwoordige locatie en is lang
in gebruik geweest als café, woning en boerderij. Het gezellige zijterras met een hooimijt heeft zicht op de majestueuze kerk. De tuin
is opnieuw ingeplant met mooie struiken en verschillende vaste planten.
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

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 (2,8 km), 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. Entree: vrij toegankelijk

hummelo rha/steenderen baak

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

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

G 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

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.

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.

Open: 6 en 7 juni en op afspraak
Boerderijwinkel het hele jaar geopend, zie website

Open: het hele jaar
Entree: vrij toegankelijk

F

’De Kriegerieje’
einde Boterstraat, na Edelsmid Alofsen - Bronkhorst

Op deze 10.000 m2 grote akker groeien en bloeien zonnebloemen,
zomergerst en akkerkruiden. Deze plek wordt beheerd door vrijwilligers van ’Het Steenders Landschap’. Zij pachten de akker van de
eeuwenoude instelling ’Het Boek van Bronkhorst’. Met het zaaien
van deze akker vergroten ze de biodiversiteit en zorgen voor een
beter leefmilieu voor insecten, fazanten, patrijzen, muizen, reeën,
uilen en andere vogels. Het gewas wordt niet geoogst, maar dient
als voedsel voor deze dieren. Aan de andere kant van de akker loopt
een wandelpad naar de beek, ook van daaruit biedt de akker een
mooie aanblik.

rha/steenderen bronkhorst hengelo (gld)
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AFWIJKENDE DATA:

6 & 7 juni geopend

6 & 7 juni van 10.0016.00 uur geopend
uitsluitend op beide
zondagen geopend
7 juni gesloten

uitsluitend op beide
zondagen geopend

6 & 7 juni en op afspraak; boerderijwinkel
het hele jaar geopend

OVERZICHT TUINEN EN NATUUR
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DIT EVENEMENT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

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 onderstaande deelnemers:

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

ONZE TIP:

Hotel, restaurant De Gouden Karper
www.degoudenkarperhummelo.nl

tuinontwerp & advies
www.kwaliteitstuin.nl

Ijsboerderij De Steenoven
www.ijsvandesteenoven.nl

Camping Siebieverden
www.siebieverden.nl

Toeristisch Platform
Bronkhorst-Steenderen

www.eenopeen-ontwerpers.nl
Parkcamping De Graafschap
www.camping-degraafschap.nl

Landgoedcamping Jena
www.campingjena.nl

www.witterentmeesters.nl
Toeristisch Platform Hengelo
Keijenborgseweg 31
7021 LW Velswijk

Boerencamping Remmelink
www.boerencampingremmelink.nl

Beleefplek De Klevenhorst
www.deklevenhorst.nl

www.vanderplancke.nl

www.tuincentrumbloemendaal.com

rondje tuinen & natuur
organisatie: Henny Dokter en Paul Moerdijk
foto’s: Karen Bertram en enthousiaste deelnemers
basiskaart: Stichting Achterhoek Toerisme, Borculo/EMK, Deventer
ontwerp & opmaak: Irene Witmajer | eenopeen-ontwerpers bno ©
druk: Opmerkers
zie ook: www.achterommetjes.nl en FB: Opentuinen Achterhoek
achtste druk april 2020

