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Vorwort DE

Landesweites Wochenende der offenen Gartentür

Das Gartenwochenende 2019 findet statt am 16. und am 17. Juni. Im ganzen Land 
sind mehr als 1000 Gärten geöffnet für Besucher. Auch in Berkelland/Haaksbergen 
sind mehrere Gärten zu besichtigen. Das Angebot ist sehr abwechslungsreich. So 
sind Gärten in Wohnsiedlungen, schön abgestimmt am Wohnhaus, oft fabelhafte 
Beispielgärten. Ländlich gelegene Gärten sind gewöhnlich etwas groβer. Manche 
dieser Gärten sind der landwirtschaftlichen Umgebung völlig angepaβt. Auch gibt 
es Gärten die von Berufsgärtner würden entworfen und angelegt. Für die meisten 
Gartenbesitzer ist es aber pur Hobby alle Arbeit selber zu machen. Von Entwurf und 
Gestaltung ihrer Garter bis zur alltäglichen Pflege. Zudem wird das Ansehen eines 
Gartens beeinfluβt von den Abmessungen, der Lage und der Umgebung. Gerade 
dadurch entsteht eine Verschiedenheit an Gärten und sieht keiner dem anderen ähn-
lich. Genau das ergibt so viel Freude bei der Besichtigung.

In dieser Broschüre wird auf jeder Seite einen teilnehmenden Garten präsentiert 
in einer bündigen Beschreibung, meist mit einem Übersicht und einigen Bildern. 
Piktogramme zeigen Ihnen ob im bestimmten Gärten Kaffee und Tee wird serviert, 
ob eine Toilette da ist und ob Pflanzen, Kunst oder Kuriositäten zum Verkauf werden 
angeboten. Während die Veranstaltung sind die teilnehmende Gärten zu besuchen 
am Samstag und Sonntag von 10:00 bis17:00 Uhr. Aufgrund von Umständen sind 
aber manche Gärten nur ein Tag geöffnet. Das können Sie lesen in der Beschreibung. 

Falls Sie mehr wissen möchten úber eine bestimmte Pflanze, fragen Sie doch ruhig 
den Gartenbesitzer. Dieser ist gerne bereit Sie zu informieren. Pro Ort gibt es eine 
kleine Karte auf dem alle Gärten sind angegeben. Damit Sie ganz einfach Ihre Route 
selber planen können. 

Während dieses Wochenende haben beinahe alle teilnehmende Gärten in den 
Niederlanden freier Zutritt. Unter anderem die Gärten in Vreden (Deutschland), in 
Laren und eine in Lochem nicht. Auβerhalb dieses Wochenende wird manchmal 
einen niedrigen Eintrittspreis gefragt. Bitte beachten Sie daβ Sie Gast sind. Hunde 
werden leider nicht zugelassen.

Diese Jahr zum fünften Mal wird die vorliegende Broschüre ausgegeben. Mit groβer 
Sorgfalt haben wir alle Information gesammelt. Der kann aber von der Zeit überholt 
sein. Wir sind offen für Vorschläge die der Inhalt dieser Broschüre verbessern würde. 
Bitte sagen Sie uns bescheid: 06-51558865 oder hy.scharenberg@gmail.com. Diese 
Broschüre gibt es auch auf www.zienmijntuin.nl. 

Gerne möchte ich mich bedanken bei allen Garteneigentümern fürs öffnen ihrer 
Pivatgarten und ihre Gastfreundschaft. Zuletzt möchte ich alle Inserenten bedanken 
für ihren Engagement. Ohne ihren Beiträg wäre diese Broschüre nicht möglich.

Herman Scharenberg.
Open Tuinen Commissie, Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen 

Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen e.o. 3Open Tuinen Weekend 20192

Landelijk Open Tuinen Weekend

Het Open Tuinen Weekend (otw) vindt dit jaar plaats op 15 en 16 juni. Door 
het hele land zijn meer dan 1000 tuinen geopend voor publiek. Ook in Berkel-
land / Haaksbergen zijn er meerdere tuinen te bezichtigen. Het aanbod is zeer 
gevarieerd. Zo zijn tuinen binnen de bebouwde kom, passend bij de woning, 
vaak uitstekende voorbeeld tuinen. Tuinen in het buitengebied zijn meestal 
wat ruimer in omvang en dan zijn er ook tuinen om boerderijen die een geheel 
vormen met de agrarische omgeving. Er zijn tuinen die door professionals zijn 
ontworpen en aangelegd. Maar voor de meeste tuineigenaren is het een hobby 
om alles zelf te doen. Van het ontwerp tot het aanleggen en het onderhoud van 
de tuin. Daarnaast is de omvang, de ligging en de omgeving van invloed op de 
tuin. Zo ontstaat er diversiteit aan tuinen en is er niet één gelijk. Dat maakt het 
kijken naar de tuinen ook zo leuk.

In het boekje wordt elke tuin op één pagina gepresenteerd, met een korte 
beschrijving, met meestal een overzicht-, en een detailfoto. D.m.v. icoontjes 
wordt aangegeven of er bijvoorbeeld een toilet aanwezig, er koffie en thee wordt 
geschonken, er plantjes, curiosa, kunst of iets dergelijks te koop wordt aangebo-
den. Tijdens het otw zijn de tuinen beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Doch door omstandigheden zijn sommige tuinen maar één dag geopend. 
Dit staat bij de beschrijving vermeld.

Mocht je informatie over een bepaalde plant willen hebben, vraag het aan de 
eigenaar. Zij zijn graag bereid u te informeren. Per plaats is er een kaartje waarop 
alle tuinen zijn aangegeven. Zo kunt u gemakkelijk zelf uw route uitstippelen.

Tijdens het otw zijn bijna alle tuinen in Nederland gratis te bezoeken. Enkele 
tuinen in Vreden (Duitsland) en Lochem vragen entree. Op andere data wordt 
soms een geringe entree gevraagd. Vergeet niet dat u te gast bent. Zo zijn 
honden helaas niet toegestaan.

Dit jaar wordt dit boekje voor de vijfde keer uitgegeven. Alle informatie hebben 
we met de nodige zorgvuldigheid verzameld, maar kan door de tijd zijn inge-
haald. Mocht u suggesties hebben hoe wij de inhoud van dit boekje kunnen ver-
beteren? Bel 06-51558865, of laat het ons weten via hy.scharenberg@gmail.com. 
De informatie van dit boekje is ook te vinden op www.ziemijntuin.nl

Graag wil ik alle tuineigenaren bedanken voor het openstellen van hun pri-
vétuinen en gastvrijheid. Tot slot wil ik alle adverteerders bedanken voor hun 
bijdrage, Roel Jansweijer voor de samenstelling van dit boekje en Christine Peter 
voor haar foto’s. Zonder hen was de uitgave van dit boekje niet mogelijk geweest.

Herman Scharenberg.
Open Tuinen Commissie, Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen 
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Oppervlakte tuin

Dorpstuin

Boerderijtuin

Beeldentuin/kunst te bezichtigen

Verkoop kunst

Verkoop brocante

Natuurlijke/biologische tuin

Verkoop planten/tuinprodukten

Koffie/thee verkrijgbaar (evt. te koop)

Verkoop koffie/thee, evt. taart e.d.

Entree + prijs

(Gedeeltelijk) rolstoel toegankelijk

Niet rolstoel toegankelijk

Toilet

Geen toilet

Voorwoord, Vorwort 2
Symbolen 5
Overzicht deelnemers 6
Tuinen  9
 Eibergen 9
 Rekken 12
 Neede 13
 Noordijk 17
 Barchem 18
 Ruurlo 19
 Borculo 20
 Haarlo 29
 Haaksbergen 30
 Boekelo 40
 Vreden 41
 Lochem 43
 Laren 45

Inhoud

Landgoed

Sinterklaasmuseum

Kaarten 47
 Eibergen en Rekken 47
 Neede en Noordijk 48
 Ruurlo en Barchem 51
 Borculo 52
 Haaksbergen 54
 Lochem 56
 Laren, Haarlo en Boekelo  57
 Vreden 59
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       Naam Plaats otw Meer data 

1. De Kruidenhof te Mallum Eibergen za zo 
2. De Bleekhof Eibergen za zo 
3. Christine en Gerard Peter Eibergen za zo
4. Ineke Wassink Rekken za zo 
5. Tineke en Arie Kornegoor Neede za zo
6. Annie en Geert Deijk Neede za zo
7. Andre Veldhuis Neede za zo
8. Henk en Jo Huijsman Neede za zo
9. ’t Oale Höfke Noordijk . zondag: 11-16uur
10. Bertus en Hermien Bannink Barchem za zo 11/5, 12/5, 13/7,
11. Hof te Ruurlo Ruurlo za zo 14/7, 7/9 en 8/9
12. Jan en Terry Schravesande Borculo za zo
13. Jan Everts Borculo za zo
14. Hugo Andriessen Borculo za zo
15. Monique en Wim Verdaasdonk Borculo za zo
16. Louise en Dolf Bierhuizen Borculo . . 21/8: 18-21uur
17. Dhr. Braam Borculo za zo
18. Chris en Rina Gosens Borculo za zo 21/8: 18-21uur
19. Peter en Anke Heutinck Borculo za zo
20. Fam. Memelink Borculo za zo 21/8: 18-21uur
21. Beeldentuin te Dorsthorst Haarlo za zo
22. Jeroen en Dorien Moes Haaksbergen za zo
23. Yvonne en Herman Scharenberg Haaksbergen za zo 21 juli
24. Koos en Pieter Bos Haaksbergen za zo
25. Willemien en Bertus Lubberink Haaksbergen za zo op afspraak
26. Nique Baltink-Vosman Haaksbergen za zo
27. Anny en Harry Slot Haaksbergen za zo
28. Rene en Marina Pruysers Haaksbergen za: 17-22uur; zo: overdag
29. Harrie en Lien Vehof  Haaksbergen  za zo
30. De Bijentuin van Ingrid en Willy Haaksbergen  za zo
31. Trees en Gerie Oude Tanke Haaksbergen za zo
32. Elly Roelvink en Lambertus Boekelo za zo 7/7, 4/8 en 8/9
33. Garten Ulla en Hubert Wantia Vreden za zo
34. Anneliese und Gregor Kisfeld Vreden . . 1 en 2 juni 
35. Grondig Geniethen Lochem za zo 28 april, 19 mei
36. Zinnia & Co, Snijbloementuin Lochem . zo
37. Theetuin Landgoed Verwolde Laren . zo

Deelnemers



BURO OLLOU
tuin & landschapsontwerp 

www.burocollou.nl

Looweg 10 7152AL Eibergen 0545-479765 
jac@burocollou.nl 
www.burocollou.nl 

Buro Collou is aangesloten bij vereniging ‘Wilde Weelde’ 
vakgroep natuurrijke omgeving. 

Buro Collou staat voor natuurrijke tuinen. 
Levende materialen vormen de kern. 

Ontwerpen kenmerken zich door weelderige beplanting
binnen heldere lijnen en duidelijke structuren.

Eibergen 9

De Kruidenhof te Mallum is een tuin in het buiten- 
gebied van Eibergen. Een grote vijver vormt het cen-
trum. Daaromheen liggen een moerasgebied, akkers 
met bloemen en inheemse landbouwgewassen, een 
rotstuin, perken met keukenkruiden, verfplanten en 
geneeskrachige kruiden.

Om deze tuin heen loopt een bospad, dat een mooi uit-
zicht biedt op de Berkel en het omringende landschap, 
en op de tuin zelf. Die kunt u overigens ook overzien 
op de panoramaheuvel. In het zomerseizoen is de tuin 
een en al geur en kleur, met vlinders, bijen, libellen en 
kikkers.

In deze omgeving organiseren we iedere maand een 
culturele activiteit, waarvoor we ook een klein amfi-
theater hebben aangelegd. Er is een terras waar u thee, 
koffie en frisdrank kunt krijgen. De paden zijn verhard 
en goed begaanbaar voor bezoekers met een rollator of in een rolstoel. Er zijn 
toiletten aanwezig, ook een invalidentoilet. Donateurs hebben gratis toegang tot 
de tuin.

De Kruidenhof te Mallum
Mallumse Molenweg 39, Eibergen, 7152 AT

De Kruidenhof te Mallum  za zo



Eibergen

Onze tuin ligt aan de rand van het dorp Eibergen, op 
een steenworp afstand van het riviertje de Berkel en is 
800m2 groot. 

In een deel van de tuin vallen de vele soorten vaste 
planten op die vooral in de zomer een overdadige bloe-
menweelde geven. Met veel experimenteren is er binnen 
de beperkt beschikbare ruimte een selectie toegepast op 
kleur, hoogte en bloeitijd. De ronde borders met daartus-
sen de graspaden zorgen voor een speels element.Vanaf 
de lente tot in de late herfst zijn er volop bloeiende plan-
ten en mooie bladvormen.

Het overige deel van de tuin is natuurvriendelijk aan-
gelegd met inheemse struiken, bomen en vooral veel 
varens. Samen met de vijver, een kabbelend stroompje 
en een aantal beschutte plekjes, is dit een ideale omge-
ving voor insecten en vogels. In de winter komen zelfs 
fazanten hier een bezoek brengen. Tenslotte maken een kruidenhoek met eet-
bare bloemen en wat leifruit het geheel tot een afwisselende, boeiende tuin. 

Christine en Gerard Peter
Lakkerskamp 4, Eibergen, 7152 KP 

Christine en Gerard Peter  za zo
    

11Eibergen10

Onze tuin van 1.800m2 ligt rondom ons huis. De vele 
borders hebben elk een eigen sfeer en kleurbeeld en 
sluiten op elkaar aan. Van mei tot december eten we uit 
100m2 moestuin. We werkten ruim 10 jaar aan deze tuin 
en genieten van verse vijgen in ons prachtige prieel.

We hebben ruim 350 verschillende, vaak bijzondere 
plantensoorten verzameld uit vele tuinbezoeken en 
kwekerijen. Er is, soms door schade en schande, goed 
nagedacht over de plek die de panten in de tuin gekre-
gen hebben en over de kleurencombinaties. Bloeiduur en 
structuur van de planten zorgen dat er het hele seizoen 
wat te beleven is. Winterhardheid beperkt teleurstellin-
gen. Sommige eenjarigen mogen zichzelf uitzaaien. Over 
iedere soort is informatie verzameld om de planten goed 
te kunnen plaatsen en het overzicht te behouden.

Het blijft soms lastig in te schatten hoe goed je planten 
het gaan doen op de geplande plek, dus er wordt nogal eens wat verplaatst. Zo 
blijven we in beweging.

Mia van der Palen en Roel Jansweijer
Herman Ten Catestraat 2, Eibergen, 7151ZG

De Bleekhof     za zo
    



Neede

Tineke en Arie Kornegoor   za zo

13

Onze tuin, gelegen achter het Sinterklaasmuseum, was 
sinds 2012 in aanwas. Telkens werd er weer wat veran-
derd omdat het naar onze mening niet klopte. In 2017 
hebben wij daarom voor een andere aanpak gekozen. Wij 
hebben er alles uitgegooid en zijn met hulp van kwekerij 
Schuurman uit Noordijk opnieuw begonnen. 

Het geheel is nu in vakken ingedeeld en ingeplant. Een 
hele klus, sommige planten die we al hadden zijn ‘her 
plant’, nieuwe zijn aangekocht en geplant. Juist voor het 
otw 2017 hadden we het grootste deel gereed. 

Het geheel ziet er naar ons idee wat eenvoudiger uit, 
gemakkelijker bij te houden. Hier en daar moet er nog 
wat bij geplant worden maar in grote lijnen zijn wij tevre-
den. We wachten vol spanning af hoe alles de winter 
doorstaat. Zeker zal hier en daar nog wat opgevuld 
moeten worden, het kan immers niet in een keer goed 
zijn, maar het meeste werk is gedaan. Wij hopen op een mooie zomer en zien 
met belangstelling uw komst tegemoet.

Tineke en Arie Kornegoor
Borculoseweg 46a, Neede, 7161 HB

Rekken

De tuin is omgeven door een beukenhaag en aangelegd 
in 1997. De boerderij dateert uit 1864 en is een rijksmo-
nument. Er is geprobeerd de tuin zoveel mogelijk aan te 
leggen in de stijl van de boerderij. De tuin is ingedeeld in 
vakken die oorspronkelijk omgeven waren door buxus-
haagjes, maar vervangen door taxus. Twee vak ken in de 
tuin zijn vrijgehouden voor groenteteelt zoals vroeger 
gedaan werd. De oude appelboom (goudrenet) en de 
oude perenboom (joden peer) zijn gelukkig behouden 
gebleven. De zeven leilindes om de boerderij dienen 
als zonnescherm. Aan de zijkant staan vier rode mei-
doorns. I.p.v. leilindes omdat ze later geplaatst zijn en 
anders het verschil met de eerste leilindes te groot werd. 
Het zijgedeelte met vlonder is er in 2005 bij getrokken. 
Onder het vlonder zit nog de originele mestkelder.

Dit jaar is er tevens een streekmarkt, met eigenge-
maakte jam, likeur, aardappelen en diverse producten met allemaal ingrediën-
ten uit de streek. Daarnaast komt er een stand met spullen van gevlochten 
wilgentenen: manden, bloempotten en dingen voor in de tuin. Alles op deze 
markt is gemaakt en gekweekt door dames uit Rekken.

Ineke Wassink
Rekkense Binnenweg 39, Rekken, 7157 CD

Ineke Wassink     za zo
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Neede 15

Het gaat om een voortuin van ongeveer 150m2. De 
helft bestaat uit gazon, aan drie zijden omringd door 
borders en aan een zijde het oprit. De borders hebben 
ieder jaargetijde wel wat te bieden.

In de winter beginnen de helleborussen en de sneeuw-
klokjes al te bloeien. Daarna volgen de krokussen en de 
narcissen. Dan is het de beurt aan de camellia’s en de 
viburnums en rhododendrons. In de zomer is het de 
beurt aan o.a. vrouwenmantel, fuchsia’s, geraniums en 
rudbeckia’s.

In de nazomer komen de monnikskappen tot bloei. 
Dan is de tuin op zijn mooist. Dit is meestal in septem-
ber, oktober. De bloeiende planten en struiken worden 
verbonden door o.a. grassen, bladplanten (o.a. heuchera 
en hosta’s) en door veelal wintergroene struiken (skim-
mia’s en kardinaalsmutsen) zodat de tuin in de winter 
ook wat te bieden heeft.

Andre Veldhuis
Bergweg 5, Neede, 7161 PN

Andre Veldhuis    za zo

Neede14

Annie en Geert Deijk   za zo

De tuin van Geert en Annie is gelegen   in Lochuizen, 
aan de weg naar Diepenheim. De tuin ligt aan drie kanten 
om het huis, de voortuin is pas op de schop geweest en 
bestaat nu uit verhoogde bakken met weelderige beplan-
ting, twee rozenbogen en verschillende grassen.

De zij- en achtertuin is gedurende ruim 25 jaar ont-
staan: hoofdzakelijk ronde vormen, veel vaste planten, 
borders op kleur, een grasseneiland, vruchtbomen en 
een vijver met elritsen, kikkers en salamanders.

Er is een verzameling hosta’s, er zijn fuchsia’s en baskets 
met eenjarige planten, en er is een kippenweide.

Aan de achterzijde geeft de tuin ‘open’ uitzicht op de 
weilanden en de Needse Berg.

Er zijn bijna 30 soorten rozen, waaronder ramblers. Met 
wat geluk staan ze tijdens de open tuin dagen in bloei.

Annie en Geert Deijk
Diepenheimseweg 39, Neede, 7161 MH



Noordijk

’t Oale Höfke     zondag 11-16uur
    

17

De groentetuin is een voorbeeld van biologisch tuinie-
ren. Er wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdings-
middelen.

Er worden vergeten groenten, eetbare bloemen, genees-
krachtige planten en kruiden verbouwd. O.a. aardpe-
ren, warmoes, heilige boontjes, ijskruid, kardoen, rode 
melde, etc.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om de bezoekers uitleg te 
geven.

 
’t Oale Höfke
De Historische Vereniging ‘Oud Noordijk’
Haardijk 2, Noordijk 7161 MX
alleen zondag

Neede

Henk en Jo Huijsman wonen, klussen en tuinieren 
ruim 20 jaar op hun erf  aan de Visschemorsdijk. Een 
idyllisch weggetje, waar veel passanten passeren op weg 
naar het Gedenkbos, het Achterveld en de natuur rond 
het voormalige zwembad.

Het is geen prachtige aangelegde tuin met een diver-
siteit aan planten. Het is meer het totaalbeeld  wat het 
leuk maakt om een bezoek te brengen aan het erf van 
Henk en Jo. De stallen van de twee pony’s, het geiten-
weitje, de duiventil en de fruitbomen zijn  in de tuin 
geïntegreerd, evenals de  bonsaibomen en het keramiek 
van Henk. Daarnaast laat Jo haar textielkunst zien.

De bezoeker kan  alvast enthousiast worden door een 
kijkje te nemen op de website van Jo. 

 
Henk en Jo Huijsman 
Visschemorsdijk 6, Neede, 7161 RE   www.johuijsman.nl

Henk en Jo Huijsman   za zo
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Ruurlo

De tuin van 1100m² is ingedeeld door muurtjes en 
taxushagen en heeft diverse aparte doorkijkjes en hoek-
jes; daarom is het telkens weer verrassend. Gelijk vanaf 
de stoeprand is het een weelderige tuin met veel verras-
sende elementen voor plantenliefhebbers. Er staan veel 
verschillende, vaak ook bijzondere,  soorten planten in 
de ‘Cottage-achtige’ tuin, waaronder ruim 500 verschil-
lende soorten hosta. Verder veel kuipplanten, alledaagse 
en niet alledaagse planten aangevuld met vele potten 
eenjarigen. Elke millimeter is benut en waar planten 
staan heeft onkruid minder kans. Verder zijn er vijvers, 
maar ook een veranda, terrassen en bankjes zodat men 
op diverse plekken kan gaan zitten om de tuin te bekij-
ken. Dan is er ook de mogelijkheid om koffie of thee  te 
drinken op het terras waar je een mooi uitzicht hebt op 
de vijver en andere delen van de tuin. Ook zijn er altijd 
wat plantjes te koop en brocante.

Er komen vast meer open dagen, houd daarvoor de website in de gaten.

Marcel Borkus     www.hofteruurlo.nl
Borculoseweg 40, Ruurlo, 7261 BK   naast de molen ‘Agneta’

Hof te Ruurlo     za zo  
      11/5, 12/5, 13/7, 14/7, 7/9 en 8/9

19Barchem18

De tuin in Barchem ligt binnen de bebouwde kom en is 
een echte dorpstuin in cottages sfeer met kleurrijke bor-
ders. Je loopt over graspaden, zodat je alle hoekjes kan 
bereiken. Op het terras en de stoepjes staan veel planten 
in potten. Dit zorgt voor een optimale en gezellige sfeer. 
Maar er is ook ruimte om even te gaan zitten en van een 
kopje koffie of thee, met wat lekkers, te genieten. 

In het voorjaar voeren de bollen de boventoon. In de 
zomer nemen de kleurrijke vaste planten het over en in 
de herfst wordt dat aangevuld met siergrassen en dah-
lia’s. Zo is er het hele seizoen wat te beleven. Waren het 
de kleuren roze en blauw, die jaren lang de boven toon 
voerden, nu is er ook rood en geel door heen gemengd. 
Al met al een kleurrijk samenspel. 

Net als de meeste tuinen hebben wij ook een bijzondere 
boom, namelijk een pindakaasboom. Bij de bloei komt 
er een zoete geur vrij, die al van een afstandje te ruiken is. De bloemen worden 
gevolgd door staalblauwe vruchten met een roze basis. Het blad verspreidt (bij 
kneuzing) een soort van pindakaasgeur, vandaar de Nederlandse naam voor 
deze boom. Er is dus veel te genieten in deze tuin. U bent van harte welkom. 

Bertus en Hermien Bannink
Lochemseweg 6, Barchem, 7144 AB

Bertus en Hermien Bannink  za zo
      11/5, 12/5, 13/7, 14/7, 7/9 en 8/9



Borculo20

Jan en Terry Schravesande  za zo
    

Onze tuin is een organisch project. We hebben niet echt 
met een ontwerp in de hand de tuin ontworpen maar ons 
laten beïnvloeden door andere tuinen, mooie plaatjes en 
soms een opwelling. De tuin is nog steeds aan verande-
ringen onderhevig. 

Na het planten van een nieuwe coniferenhaag krijg je 
toch weer allerlei ideeën en verandert er weer van alles in 
de tuin. We zijn ook veel meer gaan werken met eenjari-
gen zoals leonotis leonurus en Mexicaanse zonnebloem. 
Ook hebben we op Great Dixter prachtige hoge Tagetes 
in potten gezien. Deze hebben we vorig jaar voor het 
eerst gezaaid en dat was prachtig. Het blijft een uitdaging 
het hele seizoen een bloeiende tuin te hebben, maar we 
komen, mede dankzij de eenjarigen, aardig in de buurt. 
De verschillende (open) tuinkamers geven de tuin een 
speelse uitstraling. Van exotische tinten tot formele bor-
ders. Uiteraard mag een vijver niet ontbreken.

Jan en Terry Schravesande
Dr. Scheylaan 3, Borculo, 7271 BL

Borculo 21

Deze tuin met een groot gazon en daaromheen borders 
is inmiddels 12 jaar oud. Er staan bomen, heesters, vaste 
planten, coniferen en veel eenjarigen voor de kleur. Er 
zijn bijna 300 verschillende soorten planten.

Achter is de grote vijver een blikvanger, met vissen, 
goudvissen en goudwinde. Ook staan er in de tuin veel 
vakantieherinneringen: meegenomen planten en zaden 
van over de hele wereld. Mimosa uit Australië, ‘vetplan-
ten’ van Canarische eilanden, bananen en schijfcactus 
van Kreta, Phoenix palm uit Egypte, en Ruselia equi-
setiformis van Aruba, meegesmokkeld als stekje uit de 
tuin bij ons hotel.

De meeste planten worden hier zelf gekweekt in de 
grote kas achter in de tuin, waar ook alle buitenlandse 
planten overwinteren. De voortuin wordt gekenmerkt 
door vier leiperen; deze hebben al heel wat stoofperen 
geleverd. Deze tuin is in september op z’n mooist. Hij wordt dan verlicht. In 
2014 en 2017 was de tuin de mooiste van Borculo, waar ik zeer trots op ben.

Jan Everts
Dr. Scheylaan 5, Borculo, 7271 BL

Jan Everts      za zo
      



Borculo22

Hugo Andriessen    za zo

Grote, ‘oude’ dwaaltuin met oude bomen, veel verras-
sende hoekjes en bijzondere beplanting. In de vijvers 
met overloop wonen onder andere salamanders. De tuin 
is in de jaren ’30 van de vorige eeuw aangelegd. Voor 
een stads tuin is hij enorm groot. Door de verschillende 
hoogtes in de tuin heeft de tuin een groot dieptebeeld. Er 
zijn veel vaste planten en heesters, en in het voorjaar is 
het een groot kleurenpalet met alle voorjaarsbollen.

Hugo Andriessen
Dr. Scheylaan 7, Borculo, 7271 BL

Borculo 23

De tuin ligt aan de rand van Borculo en grenst aan het 
buitengebied.

De voortuin heeft buxushaagjes en de achtertuin beu-
kenhagen. Een houtwal sluit de achterzijde van de tuin 
af.

De lijnen in de tuin zijn glooiend. De borders gevuld 
met struiken, vaste planten, aangevuld met eenjarigen, 
die zichzelf soms ook op een leuk plekje uitzaaien.

Er is een vijver met brug en waterval en een veelzijdige 
begroeiing o.a. van riet orchissen. Een tuinhuis herbergt 
’s winters veel kuipplanten, die ’s zomers op de terrassen 
staan, o.a. een ruim 30 jarige clivia, oleanders, fuchsia’s, 
abutilons enz.

De tuin heeft een natuurlijke uitstraling, mede door 
hoge bomen.

Hoe de tuin er in het Open Tuinen Weekend uitziet en 
wat er dan bloeit is altijd weer een verrassing. Dus wees welkom, kom gewoon 
kijken.

Monique en Wim Verdaasdonk 
Warmelinkshof 13, Borculo, 7271 KL

Monique en Wim Verdaasdonk za zo
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Louise en Dolf Bierhuizen  geen otw
       21/8: 18-21uur

Beeldentuin AJ & LW Bier ligt op de rand van Borculo 
naast zwembad ’t Timke.

De tuin is niet bijzonder groot, maar met een drietal 
terrassen en een niveauverschil van 2 meter ziet U een 
zeer bijzondere vormgeving. Voor de bezoekers zeer ver-
rassend want vanaf de weg is niet te zien dat er zo’n weel-
derige tuin achter ligt met subtiele doorkijkjes en een 
mooi gevormde vijver. 

In de hele tuin heeft U de mogelijkheid op diverse zitjes 
op uw gemak de tuin en alle eigengemaakte sculptu-
ren te bekijken. Louise maakt keramiek en Dolf houten 
beelden. Deze sculpturen zijn met veel liefde en passie 
gemaakt en maken de tuin ook tot ons paradijs dat we 
graag willen delen met onze gasten. Parkeerruimte altijd 
voldoende.

Louise en Dolf Bierhuizen
Haarloseweg 6, Borculo, 7271 BT

Borculo

Dhr. Braam     za zo  
 

25

Wandeltuin is misschien wel het beste woord voor onze 
tuin.

In 2008 zijn we begonnen met het ruimen van de 
bestaande tuin en de contouren te  leggen van de nieuwe 
tuin. Vanaf dat moment hebben we voortdurend aan 
onze ca. 400m2 grote  tuin gewerkt. Het is enigszins een 
wilde tuin; alles heeft wel een plek, maar een duidelijke 
afbakening is er niet. 

Het geheel  bestaat uit  een mix van planten, struiken en 
bomen. De planten in de tuin zijn veelal heemplanten, 
planten die van nature in deze streek voorkomen, hetzij 
in het wild hetzij in de tuin, en die zich hier thuisvoelen. 
Langzaam, heel  langzaam,  zie je de tuin wat veranderen 
naar een bostuin met de beplanting die daar bij hoort 
hetgeen vooral schaduwplanten zijn.  

Afhankelijk van het moment kun je in de tuin planten 
aantreffen als hondsdraf, klokjesbloem en verbascum, maar ook planten als de 
koekoeksbloem, klaver en de andoorn ontbreken niet.

Door de tuin slingert een natuurlijk pad dat steeds een nieuwe kijk op de tuin 
geeft en uitdaagt verder te gaan om te zien wat er nog meer is. 

Dhr. Braam
Kerkegaarden 1a, Borculo, 7271 DL
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Chris en Rina Gosens   za zo   
       21/8: 18-21uur 

De tuin ligt rondom het huis en is bijna 675m2. Hij is 
afgesloten met een hekwerk van een meter hoog, dat van-
wege onze Jack Russells.

Alle lijnen zijn recht. We wilden een tuin die in over-
eenstemming was met de vorm en de stijl van het huis 
uit 1952.

We gebruiken in de borders over het algemeen stevige 
planten. Aan de voorkant in de border staan o.a. twee 
leilindes en een mispelboom.

Bij de keuken staan leiperen en elk jaar hangen er weer 
hanging baskets aan de schutting. Aan de achterzijde van 
het huis is een terraskamer met daarvoor een L-vormige 
vijver en een gazon met daarin twee hoogstam appelbo-
men, een sterappel en een goudrenet van meer dan vijftig 
jaar oud. Er staat een open tuinhuis en een kippenhok. 
Het achterste deel wordt gescheiden door een beuken-
haag met daarin een rozenboog als doorgang; daarachter is de moestuin, er staat 
een tuinkas. In de moestuin staan verschillende soorten groenten, vooral veel 
soorten pluksla, zonnebloemen en lathyrus.

Chris en Rina Gosens
Prinses Irenestraat 16, Borculo, 7271 GB

Borculo

Peter en Anke Heutinck   za zo

27

Naast de vaste planten kwekerij, staat onze woning met 
een voortuin die in de herfst van 2015 opnieuw is aange-
legd. Dominick van Enkhuizen van ID Groen staat garant 
voor het ontwerp van de gehele tuin. Deze bestaat veelal 
uit vaste planten en gazon. Via de zijkant kom je in de 
achtertuin. In de achtertuin zijn kun je heerlijk zitten op 
een van de drie terrassen. Er is een grote vijver met een 
tuinhuisje aan het eind. Natuurlijk bestaat de beplanting 
uit het sortiment van onze kwekerij. Er zijn veel bijzon-
dere planten gebruikt. Zo staat er tegen het huis een grote 
tretrapanax. De Nederlandse naam is rijstpapierboom. 
Zoals de naam al aangeeft kan deze plant een strenge 
winter niet onbeschermd weerstaan. Daarom heeft deze  
plant ook deze beschutte plek opgezocht. 

In 2018 hebben we de bebouwing van onze kwekerij 
aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo zijn er drie laad-
stations gebouwd om met de heftruck de vrachtwagens te kunnen laden. Ook 
zijn er nieuwe kantoren en ruimtes voor het personeel in gesitueerd. 

Achter de nieuwbouw is onze kwekerij met meer dan 4000 soorten vaste plan-
ten. Een snoeptuin voor elke tuinliefhebber en natuurlijk open tijdens het otw.

Peter en Anke Heutinck
Wessel van Eyllaan 3, Borculo, 7271 NB



Borculo

In 2002 zijn wij verhuisd naar dit huis met een mid-
delgrote voortuin en een grote achtertuin, samen zo’n 
750m2. De tuin is geheel opnieuw ingericht en nog 
steeds aan verandering onderhevig.

De tuin bestaat uit brede borders met veel bloeiende 
planten om een groot assortiment te hebben, zodat er 
het hele jaar wel iets bloeit. Vooral in het voorjaar als 
alle bollen uitgelopen zijn, is het een kleurrijk geheel. 

Naast groen in de tuin hebben we ook een vijver en 
enkele (kleine) fonteintjes. Door het contrast tussen 
planten en water wordt de tuin dynamischer. Doordat 
er net geen totaal overzicht is zie je telkens weer verras-
sende hoekjes. Als hobby houd ik me bezig met bonsai-
boompjes. Deze staan verspreid door de tuin. 

We zijn trots op het resultaat en om deze reden hebben 
we op verschillende plekken in de tuin zithoekjes gecre-
eerd: zo kunnen we van verschillende hoeken de tuin bekijken. Door het ontbre-
ken van obstakels is de tuin goed toegankelijk voor rolstoel en rollator.

U bent altijd welkom om een kijkje te nemen. Tijdens de open tuinen dagen op 
15 en 16 juni staat er een heerlijk kopje koffie voor u klaar.

Fam. Memelink
Ruurloseweg 6, Borculo, 7271 RT

Fam. Memelink    za zo
       21/8: 18-21uur

28 Haarlo

De tuin van keramistenechtpaar Jeanne en André te 
Dorsthorst ligt aan de rand van het dorp Haarlo, ver-
scholen achter groenblijvende bosschage.  Het is een 
parkachtige tuin met een oppervlakte van ca. 2200m2.  Je 
vindt er een diversiteit aan bomen. 

De borders zijn gevuld met o.a. rozen, hortensia’s, 
hosta’s en eenjarige bloeiers. Onder oude lariksbomen 
bevinden zich tuinpaadjes met hier en daar een zitje 
waar je in alle rust kunt genieten van mooie doorkijkjes. 
Op het overdekte terras bij de vijver bloeit in het voor-
jaar uitbundig de blauwe en witte regen.

Dankzij hun passie voor keramiek zijn er in de tuin en 
het aangrenzende atelier diverse sculpturen te bezichti-
gen. Kunst met natuur verweven. 

U bent van harte welkom. 

Jeanne en André te Dorsthorst 
Het Kossink 10, Haarlo, 7273 ST www.keramiekatelierjeandre.nl  

Beeldentuin te Dorsthorst   za zo
    

29



Haaksbergen30

Sinds 2013 wonen wij met ons gezin op deze heer-
lijke plek, verstopt achter Het Scholtenhagen. Met veel 
enthousiasme hebben wij de oorspronkelijke tuin onder 
handen genomen. Enkele contouren en elementen zijn 
nog zichtbaar. Vanuit de bestaande contouren wordt de 
tuin omgevormd naar onze eigen ideeën.

Onze tuin beslaat een oppervlakte van ca. 2300m2 en 
kent verschillende gezichten. Zo is er een groot sierge-
deelte, een klein arsenaal aan grote (fruit)bomen, een 
moestuin met kippenren, speelweide voor de kinderen 
en gezellige zitplekken om van de tuin of het weer te 
genieten. Er is ook voldoende ruimte voor creativiteit en 
hobby’s.  

Het oppervlak is gestyled met strakke lijnen en gaat op 
in de landelijke omgeving. Dit kent een fraai vergezicht 
over een glooiende akker.  

Wij zijn erg enthousiast om u onze tuin te laten zien. In onze schuur staat koffie 
en thee voor u klaar. En als u geluk heeft vers gebak met fruit uit eigen tuin.

Jeroen en Dorien Moes
Sonderenstraat 46, Haaksbergen, 7481 HC

Jeroen en Dorien Moes   za zo
    

Haaksbergen 31

De tuin is naar eigen idee ontworpen. We zijn begon-
nen met aanleg van een grote ronde border centraal 
gelegen in de achtertuin. Paaltje in de grond en met een 
touw een cirkel met een diameter van 10m gemaakt. 
Grote bomen, vooral dennen, verwijderd en de ruimte 
ingevuld met prachtige borders. Bestaande borders 
werden breder gemaakt en aangepast aan de ronde 
vormen in de tuin. Er zijn verschillende borders nieuw 
aangelegd waarvan een aantal op kleur. Opvallend is het 
grote aantal verschillende planten. 

De cursus ‘Boerderij & erf en tuin’ van Landschap 
Overijssel leverde adviezen voor de nodige veranderin-
gen, waardoor de tuin  beter aansluit op de agrarische 
omgeving. Coniferen zijn vervangen door beukenhagen 
en alle naaldbomen hebben het loodje gelegd. Als laat-
ste klus hebben we de voortuin gerenoveerd. In plaats 
van laurierstruiken is daar een ronde border gekomen. Eigenlijk is de tuin in de 
loop der tijd in de praktijk ontstaan. Veel kijkplezier gewenst. U bent van harte 
welkom.

Yvonne en Herman Scharenberg
Sonderenstraat 44, Haaksbergen, 7481 HC www.yvonnescharenberg.nl 

Yvonne en Herman Scharenberg za zo
       21 juli



Haaksbergen32

Koos en Pieter Bos    za zo

Onze (bio-)logische tuin ligt in het buitengebied tussen 
Haaksbergen en Buurse, tegen het Buurserzand. De tuin 
groeit op de meest schrale grond die men zich kan voor-
stellen. Boeren waarschuwden ons, dat hier absoluut niks 
wilde groeien. Maar ze kenden het geheim van de com-
post nog niet. Dat leerden we kennen van onze vriend-
schap met Sietz Lee Ang, oprichter van de Kleine Aarde 
in Boxtel en Pieter Boxman, met wie ik de Moestuinen 
van Twekkelo heb opgericht. 

Wat hebben we geploeterd om de grond in Buurse 
vruchtbaar te maken! Duizenden kilo’s zelf gemaakte 
compost hebben we aan de grond toegevoegd. Niet alleen 
in de moestuin, maar ook de bloemen en de bomen tieren 
welig, mede dankzij de eigen bijen. Dit verhaal hebben 
we op vele manieren uitgedragen. Maar het hoogtepunt 
was, toen we in 2016 de onderscheiding van Groei en 
Bloei kregen als beste ‘eetbare tuin’. Of zoals de krant de volgende dag schreef: 
‘Een tuin om op te vreten’. We hebben dat ervaren als een fraaie erkenning. We 
verheugen ons erop het resultaat aan onze bezoekers te mogen laten zien.

Koos en Pieter Bos
Meyersgaardenweg 15, Haaksbergen, 7481 RM
   

Haaksbergen 33

Wij wonen in het buitengebied van Haaksbergen gren-
zend aan de Buurserbeek. Ooit stond hier een oud boer-
derijtje, nu een ‘nieuwe’ (1976). Gelukkig zijn er mooie 
elementen bewaard gebleven, zoals de oude waterput en 
linde aan de voorzijde van het huis. 

Op deze unieke plek, omgeven door oude eiken, ver-
wezenlijken wij iedere dag opnieuw onze tuindroom. 
Een droom waarin onze woonplek naadloos overloopt 
in de omringende natuur. Met de aanleg van houtstru-
welen, kikkerpoelen en bloemrijke graslanden willen 
we een leefklimaat scheppen voor mens en dier. 

In de zomer, lopend over de gemaaide paden, wanen 
we ons hier echt in het paradijs. Bij de kikkerpoelen 
aangekomen worden we dan, met wat geluk, verwel-
komd door een koor van kikkers. Het is hier heerlijk 
vertoeven en daar laten we jullie graag van meegenieten. 
Tot ziens in onze tuin!

Bertus en Willemien Lubberink
Bekkevosweg 8, Haaksbergen, 7481 SW
Telefoon: 053 572 62 24

Willemien en Bertus Lubberink za zo
       en op afspraak



Haaksbergen

De tuin ligt rondom de boerderij Erve De Denne-
boom, gesticht in 1853. Aan de straatzijde een zestal 
gigantische eiken, in de schaduw waarvan buxus cir-
kels, pachysandra en vinca een formele beplanting 
vormen. Achter het huis opent de tuin zich naar de ach-
terliggende weilanden en bosranden. De borders rond 
het grasveld houden zich niet aan een strak plantplan, 
hetgeen een plezierige nonchalante aanblik biedt. De 
moestuin is een gezellig geheel van halve cirkels met 
naast groente planten, ook veel kleur en geur van uit-
zaaiers, kruiden en ‘wilde’ bloemen. 

Overal in de tuin is kunst te zien: ook zijn zitjes gecre-
eerd om te genieten van uitzicht op huis, tuin, vijver en 
de natuur. In en bij de garage tonen we schilderijen van 
Hein Vosman, keramiek van Nique Baltink en er is weer 
een antiek en curiosa marktje.

Nique Baltink-Vosman
Niekerkerweg 8, Haaksbergen 7481 TZ

Nique Baltink-Vosman   za zo

34 Haaksbergen

Anny en Harry Slot    za zo
    

35

Wij wonen in het buitengebied van Haaksbergen en wel 
in de buurtschap de Honesch. In 1975 zijn wij naast ons 
ouders huis komen wonen en heeft de tuin vanaf die tijd 
een belangrijke plek gekregen. 

De tuin ligt rondom ons huis en kenmerkt zich door de 
vele terrassen en de diverse borders. Om toch de privacy 
te kunnen waarborgen is er bewust gekozen voor een 
beukenhaag, die de tuin scheidt van de weg. De borders 
zijn gevuld met vaste planten en in de zomermaanden 
bloeien de kuipplanten volop. 

Achter het huis hebben we een terras, dat overdekt 
wordt door platanen. Dit geeft in de zomer een natuur-
lijke schaduw. Tevens vindt u hier de kleine moestuin 
die het hele jaar zorgt voor de nodige ‘groene’ groente.  
Verder hebben we de tuin aangepast met lindes, rodo-
dendrons en hortensia’s, zodat er een eenheid ontstaat 
met de omliggende weilanden waarin onze paarden en veulens lopen. Onder 
onze kapschuur staat de thee en koffie voor u klaar. 

Anny en Harry Slot
Huttenweg 6, Haaksbergen 7481 TP
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Rene en Marina Pruysers  zie tekst

In onze natuurlijk ogende kleurrijke tuin (3500m2) is het 
gehele jaar wel wat moois te zien We hebben veel soorten 
vaste planten, tweejarigen, heemplanten, ramblers, een 
moestuin, een poel, een bostuintje, en een bijenstal.  We 
streven er naar dat vogels, dag- en nacht  vlinders, insec-
ten en bijen zich bij ons thuis voelen. We vinden het een 
enorme verrijking van onze tuin als er bijvoorbeeld weer 
een zeldzame vlinder komt aangevlogen. We gebruiken 
daarom geen bestrijdingsmiddelen.

Zaterdag zijn we vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur 
open en zondag zijn we overdag open. Misschien 
doet buurvrouw Riet Zum Grotenhof op nr. 35 ook weer 
mee met het otw, maar dat is op dit moment nog niet 
zeker.

Rene en Marina Pruysers
Binnenveldweg 37, Haaksbergen, 7482 NB

Haaksbergen 37

Wij wonen in het buitengebied van Isidorushoeve. De 
tuin rondom ons huis hebben wij zelf ontworpen en is 
eens uitgebreid met de berm en de rioolsloot. De border 
voor het huis is symmetrisch.

De beplanting bestaat uit veel vaste planten, rozen, 
hortensia’s, bollen, heesters en bomen. Veel van de klim-
planten staan langs natuurlijke materialen. Wij kunnen 
het hele jaar genieten van de tuin, want er bloeien altijd 
wel wat bloemen. 

In de andere tuin verbouwen wij groente, klein fruit, 
kruiden, sierkalebassen en snijbloemen. 

Bij een weiland hebben we een bijenbos aangeplant, er 
is dus genoeg te zien!

 
Harrie en Lien Vehof.
Ellenbroekweg  20, Haaksbergen, 7482 PJ 
 

Harrie en Lien Vehof   za zo  
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De Bijentuin van Ingrid en Willy za zo  

Dit jaar doen we opnieuw met onze bijentuin mee met 
het open tuinen weekend. 

Drie jaar geleden zijn we samen begonnen met de 
cursus imkeren en vanaf maart 2017 staan onze bijen 
samen op deze mooie plek.

Eind april 2017 zijn we begonnen met het aanleggen 
van een tuin waarin van februari t/m november planten 
bloeien die veel stuifmeel en nectar geven. De tuin is nog 
steeds in ontwikkeling, maar zeer de moeite waard.

Kom een kijkje nemen en wij vertellen jullie graag over 
de bijen en geven een rondleiding door de tuin.

De Tuinfee is tijdens dit weekend aanwezig met plan-
tensteunen, handschoenen en gereedschap.

Er zijn beelden in de tuin te bekijken (en te koop) van 
een plaatselijke keramiste.

Willy Zengerink 
Ingrid Westendorp
Albertsweg, Haaksbergen, 7482 RL (geen huisnummer)

Haaksbergen

De tuin van ca. 1.100m2 is gelegen in de nieuwbouw-
wijk Hassinkbrink. We hebben in deze tuin geprobeerd 
de strakke lijnen van een modern huis te combineren 
met de uitstraling van een cottagetuin. De bestrating van 
de oprit en de paden is gemaakt van oude kasseien en de 
terrassen hebben grote natuurstenen tegels. 

De voortuin bestaat uit buxusperken met rozen en sal-
via’s. De brede borders aan de zij- en achterkant hebben 
een grote verscheidenheid aan vaste planten en heesters, 
waarbij op de kleurencombinatie is gelet. 

Aan de achterkant is een rij leilindes geplant om een rus-
tige achtergrond en meer privacy te creëren. Omdat de 
huizen van de achterburen wat hoger staan is de border 
daar verhoogd hetgeen in combinatie met de grote vijver 
een mooi effect geeft. Omdat deze vijver voorzien is van 
een gedeelte dat erg ondiep is, heeft deze een grote aan-
trekkingskracht op allerlei vogels die daar komen drinken en baden. 

Trees en Gerie Oude Tanke
Violier 34, Haaksbergen, 7483 BA

Trees en Gerie Oude Tanke  za zo
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Boekelo

In 2012 zijn we in Beckelo komen wonen met een tuin 
van ca. 2400m2.  Na eerst het huis opknappen zijn we het 
jaar erop begonnen aan de tuin. Na zoeken op internet 
besloten we er een siergrassentuin van te maken. Paden 
uitgezet en leem gestort. Bij bezoek aan Lianne Pot een 
hele partij siergrassen gekocht. De jaren daarna steeds 
verder opgebouwd. Een moestuin aangelegd waar we 
o.a. allerlei soorten aardappelen verbouwen. En andere 
groentes natuurlijk. We spuiten niet met gif. 

De tuin bestond hoofdzakelijk uit laurierstruiken; elk 
jaar rooien we er weer wat om een stuk border aan te 
leggen. De voortuin is in de kleur rood-wit. De achter-
tuin hebben we overwegend geel-blauw. Er is nog een 
border in blauw-wit. Oktober 2018 hebben we een rode 
border aangelegd. Ja, we zijn echt van de kleur in de 
tuin. We proberen ook veel planten en struiken voor 
vlinders en bijen aan te planten. 

Ook zaai ik veel eenjarigen, liefst bijzondere planten. In het voorjaar hebben 
we het meeste werk: snoeien, zaaien en verspenen. Daarna is het vooral toppen, 
wieden, de rest in toom houden......en ‘slakken plukken’.

Elly Roelvink en Lambertus Hoogeveen
Beckummmerstraat 460 Boekelo, 7548 PV

Elly Roelvink en Lambertus  za zo
       7/7, 4/8 en 8/9

40 Vreden

Der 1500m2 Garten liegt ca. 8km von nördlich Vreden 
in der Bauernschaft Wennewick. Nördlich zum Haaks-
bergener Venn sind es ca. 2km. 

Ende der 60er Jahre wurde der Nutzgarten in einem 
Ziergarten umgebaut.

Auffallend für den Garten ist die grünblättrige Trauer-
buche direkt am Lüntener Bach. Prägend für den Garten 
sind die Hecken aus Rot u. Hainbuche, Eiben und Buxus. 
Ebenso Formschnitte aus Buxus und Coniferen. Der 
Garten wurde des öfteren in den Jahren umgebaut. Eine 
Trockensteinmauer aus Grauwacke und Sandsteinblöc-
ken trennt die Terrasse vom Hof. Sitzecken laden zum 
verweilen ein. Ramblerrosen, Kletterrosen, Beetrosen 
und Stauden sorgen im Garten für das bunte Farbenspiel.

Ulla und Hubert Wantia
48691 Vreden, Wennewick 58

Garten Ulla en Hubert Wantia  za zo
       

41



Vreden

Unser Garten liegt unweit der niederländischen 
Grenze. Er ist ca.1800m2 groß und ist meine große Lei-
denschaft. Rund ums Haus entstand in den letzten 20 
Jahren ein romantischer Stauden und Waldgarten. Viele 
verschiedene Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen 
ein. 

Auch durch das Verarbeiten von historischen Bauma-
terialien kann man immer wieder neues entdecken. In 
unserem Waldgarten fühlen sich Farne, Epimedium, 
Hortensien, Akelei und eine große Hostasammlung 
sehr wohl.

Anneliese und Gregor Kisfeld 
48691 Vreden, Ammeloe 71
Tel: 02564-32165

Anneliese und Gregor Kisfeld  geen otw
       wel: 1 en 2 juni

42 Lochem 43

Rond een Scandinavisch huis is op de plek van een 
vroegere schapenwei deze tuin ontstaan. Vanaf de 
veranda met kuipplanten heb je zicht op de ‘binnentuin’ 
met kleurrijke beplanting en links daarvan een berceau 
(loofgang) met onder andere druiven en vijgen. Achter 
de beukenhaag vind je een rustig gedeelte met verdiepte 
houten kas en mooie zwemvijver. Aan de randen bevin-
den zich een moestuin en diverse borders met heesters 
en bloemen die passen bij het landschap. De tuin wordt 
vaak ervaren als is een inspiratiebron op zich. Boven-
dien staat er een unieke verzameling van mediterane 
planten in pot op verschillende plekken.

Voor wie dat leuk vindt, zijn er bijzondere vaste plan-
ten en kuipplanten beschikbaar voor verkoop. Ook zijn 
er brocante, terracotta en industriele materialen te koop 
om je tuin en terras net dat extraatje te geven. 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen en te geniethen van alles wat 
groeit en bloeit.

Nitha Annink
Hoge Enk 3, Lochem, 7241 RA (navigatie via Barchemseweg in Lochem)

Grondig Geniethen    za zo
       28 april en 19 mei



Lochem44

Zinnia & Co, Snijbloementuin alleen zondag
    

De tuin ligt in het buitengebied van Lochem aan de ach-
terkant van een boerderij. Eind 2017 zijn wij begonnen 
met de aanleg van de snijbloementuin. De struktuur van 
de tuin bestaat uit lange rijen van bedden, uitkomend op 
een hoofdpad in het midden. Het is een produktietuin. 
Wij kweken vele soorten eenjarige bloemen, grassen en 
kruiden. Bedden met bloeiende vaste planten zijn in 
opbouw. 

De bloemen worden meerdere keren gezaaid om de 
produktie te kunnen waarborgen. Het seizoen begint  
met narcissen en tulpen eind april en eindigt met dah-
lia’s en zonnebloemen in oktober. Wij kweken op een 
ecologisch verantwoorde manier. Geen kunstmest, geen 
kunstmatige bestrijdingsmiddelen. De bloemen worden 
door ons geplukt en gebonden. Er is geen zelfpluk. Vanaf 
juni is de tuin een kleurrijke, zoemende weelde en zeker 
een bezoek waard.

Zinnia & Co, Snijbloementuin
Kijksteeg, achter Klokkendijk 2, Lochem, 7241 SP 
Toegang tot tuin door de wei (wegwijzer), niet over het erf van de boerderij.
www.zinniaenco.nl   Instagram:zinniaenco

Laren 45

Landgoed Verwolde is een van de mooie landgoederen 
van de Achterhoek. De Theetuin ligt verscholen achter 
een oude muur in de historische moesgaard van het 
landgoed. Het is een prachtige plek, die door bezoekers 
wordt gewaardeerd vanwege de fraaie ligging en de rust 
die er heerst. Geniet van de lekkernijen uit deze vrucht-
bare plek. Onze vrijwilligers vertellen graag over de 
wijze waarop de tuin wordt bewerkt en onderhouden. 
We verbouwen een breed scala aan  groenten en fruit, 
en hebben kleurrijke bloemenborders met vaste planten 
en grassen.

In de Landgoedwinkel zijn artikelen verkrijgbaar die 
een link hebben met het buitenleven en ook diverse 
versnaperingen. De diverse zitjes geven de bezoeker de 
gelegenheid om te genieten van de prachtige omgeving 
en om deze in alle rust in zich op te nemen. Na (of voor) 
een bezoek aan de Theetuin is er gelegenheid om een wandeling te maken door 
dit prachtige, bosrijke deel van de Achterhoek. 

Theetuin Landgoed Verwolde   www.landgoedverwolde.nl
Jonker Emile Laan 5, Laren, 7245 TL  06-28773850

Theetuin Landgoed Verwolde  alleen zondag
       



Verrassend orgineel...
Schoneveldsweg 1-3  |  7495 PE  Ambt Delden  |  T. 06 - 129 79 670
info@noordink-tuinontwerp.nl  |  www.noordink-tuinontwerp.nl

Tuinen zonder 
overbodige opsmuk, maar met 

oog voor detail 
afgestemd op de mens 

en zijn omgeving.

Ontwerpen in een verrassende stijl met veel groen. Natuurlijk ogende 

beplanting, waarbij we streven naar structuur en harmonie met 

top momenten die elkaar het hele jaar opvolgen.

47

1. De Kruidenhof te Mallum Mallumse Molenweg 39
2. De Bleekhof   Herman ten Catestraat 2
3. Christine en Gerard Peter Lakkerskamp 4
4. Ineke Wassink  Rekkensebinnenweg 39

Eibergen en Rekken



Neede en Noordijk
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5. Tineke en Arie Kornegoor Borculoseweg 46a
6. Annie en Geert Deijk Diepenheimseweg 39
7. Andre Veldhuis  Bergweg 5
8. Henk en Jo Huijsman Visschemorsdijk 6
9. ’t Oale Höfke  Schoolweg 11

49



Ruurlo en Barchem
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10. Bertus en Hermien Bannink Lochemscheweg 6
11. Hof te Ruurlo   Borculoseweg 40



Borculo

12. Jan en Terry Schravesande  Dr. Scheylaan 3
13. Jan Everts    Dr. Scheylaan 5
14. Hugo Andriessen   Dr. Scheylaan 7
15. Monique en Wim Verdaasdonk Warmelinkshof 13
16. Louise en Dolf Bierhuizen  Haarloseweg 6
17. Dhr. Braam   Kerkegaarden 1a
18. Chris en Rina Gosens  Prinses Irenestraat 16
19. Peter en Anke Heutinck  Wessel van Eyllaan 3
20. Fam. Memelink   Ruurloseweg 6

5352



22. Jeroen en Dorien Moes  Sonderenstraat 46
23. Yvonne en Herman Scharenberg Sonderenstraat 44
24. Koos en Pieter Bos   Meyersgaardenweg 15
25. Willemien en Bertus Lubberink Bekkevosweg 8
26. Nique Baltink-Vosman  Niekerkerweg 8
27. Anny en Harry Slot   Huttenweg 6
28. Rene en Marina Pruysers  Binnenveldweg 37
29. Harrie en Lien Vehof  Ellenbroekweg 20
30. De Bijentuin van Ingrid en Willy Albertsweg
31. Trees en Gerie Oude Tanke  Violier 34

Haaksbergen
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Lochem

21. Beeldentuin te Dorsthorst
   Het Kossink 10 
32. Elly Roelvink en Lambertus Hoogeveen 
   Beckummmerstraat 460
35. Grondig Geniethen 
   Hoge Enk 3
36. Zinnia & Co, Snijbloementuin
   Kastanjelaan 36
37. Theetuin Landgoed Verwolde
   Jonker Emilelaan 5 

Laren Haarlo

Boekelo
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Vreden

59

33. Garten Ulla en Hubert Wantia Wennewick 58
34. Anneliese und Gregor Kisfeld Ammeloe 71

natuurlijk goed

Broekheurnerweg 35, 7481 PX Buurse Telefoon: 053 - 569 63 22

natuurlijk  goed

De beste planten
en mooiste kado’s haal

je natuurlijk bij
Groencentrum Buurse

Op ons tuincentrum
nemen wij nog de 
tijd voor de klant, 
om deze van een

goed advies te
voorzien.

TOT ZIENS!

 www.groencentrumbuurse.nl

Groencentrum Buurse




