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WEEKEND 

2021 

OPEN TUINEN  
 

Tuinen in Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal 

Deelnemers en informatie over de tuinen vindt u in  

deze PlantAardig 

maar ook op www.nijmegen.groei.nl 
 



 

Van de bestuurstafel 

 
Na een koud en nat voorjaar begint mijn tuin dan toch echt te leven en er is verrassend veel kleur. De 

sierappel, de kersenboom, en de sneeuwbal vormden een prachtig wit plaatje, dat was genieten van die 

bloesem! En langzaam maar zeker begint de rest ook te groeien en te bloeien, heerlijk al die 

voorjaarsbloeiers. De weersberichten spreken van groeizaam weer, en dat is wel te zien in de tuin. Geen 

neerslagtekort dit voorjaar. 

Voor u ligt de PlantAardig waarin de tuinen staan beschreven die op 19 en/of 20 juni meedoen met het 

jaarlijkse Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei. Meer dan 30 tuinen in het hele gebied van Rijk van 

Nijmegen en Land van Maas en Waal. Nieuwe tuinen, maar ook tuinen die ieder jaar weer een bezoek 

waard zijn, of na een jaartje overslaan weer meedoen, het is een mooi en divers aanbod aan tuinen 

geworden. 

Laten we hopen dat we weer volop kunnen genieten van al dit moois. Mede namens het bestuur wens ik 

jullie een fijne zomer! 

 

Willeke Scheepers 

Nij egen-Lent, tuin De War oes       
open zaterdag en zondag 

 

De War oes is een historische tuinderij van  ha 
et rui  0 verschillende hoogsta fruitrassen, 

een grote bloe enpluktuin, een ouder etse 
bakkenplek en een kruidentuin. Op de akkers en in 
de bakken telen e vergeten  groenten en fruit. De 
oogst ag deels zelf geplukt orden. Daarnaast is 
er een tuincafé aar de oogst uit de tuin ver erkt 

ordt in verse taarten en lunchgerechten. We 
hebben onze voortuin o getoverd tot 
inspiratievoortuin; een co binatie van 
verschillende planten die aantrekkelijk zijn voor 
insecten en die ook een lust voor het oog zijn. 
Daarnaast zijn aterberging en einig onderhoud 
belangrijke the a’s. Het oonhuis is gebou d in 
de jaren ’50 en daaro  hebben e ook een 
ont erp ge aakt dat past bij de sfeer van de tuin 
in die tijd. Toiletgebruik, deels rolstoelvriendelijk 
boo gaard is lastiger  

 Men ag zelf oogsten, bloe en plukken, in 
ons inkeltje snuffelen aar ook oogst, 
in aakproducten en plantjes te koop zijn. 
Ons tuincafé is open voor koffie, sap, taart 
en lunch 

 Let op: beperkt aantal parkeerplaatsen. Een 
grote parkeerplaats ligt op 3 inuten 
loopafstand.  

 

Adres: Griftdijk Noord 11, 6663 AA Nij egen-Lent, 
www.dewar oes.nl 
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Nijmegen, tuin Peter en Carla Kuipers 
open zaterdag 

 
Onze tuin, midden in de stad, is ongeveer 65 meter diep. We hebben de tuin in kamers verdeeld om er wat spanning 

in te brengen. 

Veel borders met vaste planten, een rode border, een Dahliatuin  

en veel klein fruit. 

We hebben er 30 jaar over gedaan om de tuin in te delen en te  

beplanten en zijn er blij mee zoals hij nu is.  

Over de tuin verspreid staan vogels die ik in de wintermaanden  

van klei maak. Er is genoeg te zien en je bent van harte welkom. 

Onze tuin is rolstoeltoegankelijk. 

 

Adres: Gelderselaan 62,  6523 LK Nijmegen. 

 

Nijmegen, tuin Bottendaal 
open zaterdag en zondag 

 

Een oase van rust aan de rand van Bottendaal. Zo'n 30 tuinders zijn hier 

in de weer om hun eigen groenten en fruit te kweken. Onder de grote 

pruimenboom is het heerlijk toeven. Er zullen tuinders aanwezig zijn 

om uitleg te geven over de werkzaamheden. 

 

Graag heten wij je welkom op zaterdag of zondag vanaf 11.00 uur aan 

de  Ir. Weverstraat (nabij de Spoorkuil, waar je op eigen gelegenheid 

een wandeling in het groen kunt maken). 

Op zaterdagmiddag is het extra gezellig als u komt want dan treden  de 

Brokstukken op. Zij zingen levensliederen recht uit het hart. 

 

Adres: Ir. Weverstraat, Nijmegen 

Nijmegen, openbare buurt-terras-tuin gelegen in de wijk Bottendaal,     
open zaterdag en zondag 

 

wij willen een handvol kinderen, wijn en 

een speelplaats flink door de zon afgerost 

(Hans Lodeizen) 
 

Atelier Werkplaats de Witt en het buurt-terras-tuintje 

liggen tegenover elkaar in het autovrije deel van  

erfstraat Jan de Wittstraat.  

Een al langer bestaande bruisende cultuurplek (zie voor meer info de website van de ateliers) en sinds een 

jaar een vrij toegankelijke tuin, niet 'van mij' maar 'van gij en mij', van ons allen, de samenleving rondom 

die plek en de passanten van de erfstraat. Tuindelen zijn voor onderhoud toegewezen aan bewoners. Het 

heeft een overwegend inheemse beplanting voor vogels, insecten en bijen, maar ook geur en kleur en zelfs 

kersen, kweeperen, vijgen en bessen voor de kinderen e.a. uit de directe omgeving. 

De buurt-terras-tuin in wording is een low budget initiatief van bewoners in samenwerking met afdelingen 

van de gemeente Nijmegen. Een sociaal onveilig en verloederd geraakt kinderspeelplaatsje omgevormd tot 

een stukkie stadsnatuur met zonnestralen en verkoeling en gelegenheid tot contacten, een escape voor 

bewoners incl. studenten der bovenhuizen zonder of met klein balkonnetje. 
De openingstijden van het atelier zijn op zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

Adres: tegenover Atelier Werkplaats De Witt, Jan de Wittstraat 2, 6512EJ Nijmegen 

Website: www.wdw.nl 
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Nijmegen , de prachtige stadstuin van Nico Remers en Miranda Schutten 

open op zaterdag en zondag (tot 15.00 uur) 

Zij laten je zien wat er allemaal kan in een ruime stadstuin. 

Laat je verrassen door de verschillende hoekjes en niveaus,  

de verscheidenheid aan planten en bloemen met al hun 

 kleuren en geuren en de prachtige (glas)kunst. 

Geniet van kakelende kippen, vogeltjes die vrolijk fluitend  

door de tuin vliegen, een spinnende kat op de tuinbank of  

werp een blik op de vissen in de vijver. 

Bewonder de appels en kweeperen in het Miran Plantsoen,  

de volle vijgenboom in het domein van de kippen, het  

kruidenperk en de moestuin in het kasje. 

Het glas-in-lood atelier in de tuin is geopend. 

 

Er is zoveel te zien, kom gerust kijken en genieten. 

Adres: Kaaplandstraat 54, 6543 PG Nijmegen 

 

Nijmegen, tuin Jac Niessen 

open zaterdag en zondag  

Wie onze tuin betreedt, moet de stad vergeten. Recht wordt  

gebogen, gezoem vervangt verkeersgeluid. De circa 25 meter  

diepe achtertuin op het zuiden oogt wild met organische vormen  

en hoge bomen achterin. Daaronder veel schaduwplanten, zoals  

maagdenpalm en varens. Halverwege is er meer schaduw met 

een border en eenjarigen. Wilde planten laten we toe in het  

gazon: biggenkruid, oranje havikskruid en ui-trommelstokjes als  

een tafeltje dekje voor insecten.  

Dicht bij het huis is de zon het sterkst en krijg je soms een  

subtropisch gevoel door palmpjes, druiven en fraai bloeiende 

vetplanten. Achterin verrijst een kleurrijk prieeltje geïnspireerd op de Oostenrijkse kunstenaar 

Hundertwasser. De warme zomers van de laatste jaren hebben ons geleerd dat ook de tuin klimaatbestendig 

moet zijn. Daartoe hebben we het regenwater van het dak afgekoppeld en in de voor- en achtertuin laten 

stromen. Toegankelijk voor smalle rolstoel. Met kunst van Marc Deeleman. 

Adres: Antillenweg 9, 6524 SZ Nijmegen 

 

Let op! 

Tijdens het bezoek aan onze tuinen houdt u zich aan de richtlijnen van de RIVM 

en de overheid 

Check voor vertrek altijd onze site  

www.nijmegen.groei.nl  

of er veranderingen zijn in openingstijden en –dagen en  

overige belangrijke updates. 

De tuinen zijn geopend tussen 11.00-17.00 tenzij anders vermeld 
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Ooij, tuin ‘Ooijse Velt    open zondag  

Je bent van harte welkom op ons Ooijse Velt, een ecologisch moes-  

en bloementuincomplex van 1,7 ha groot, prachtig, enigszins  

verscholen, gelegen achter het kerkje van Ooij. 

Het terrein is jarenlang in gebruik geweest als schapenweide en 

 moestuin. Sinds 2 jaar mogen wij dit terrein gebruiken en hebben  

we het geschikt gemaakt voor 32 moes- en bloementuinen. Er is  

nog veel zichtbaar van de oorspronkelijke tuin, zoals een  

schapenschuur en oude fruitbomen. De vorig jaar aanlegde  

hoogstamboomgaard en vlindertuinen zijn in ontwikkeling. Er is  

ook een grote paddenpoel. Wij zijn onderdeel van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren).  

Voor thee, frisdrank en verschillende lekkernijen wordt gezorgd. Het terrein, bereikbaar via een onverhard 

pad, is niet toegankelijk voor uw auto; deze parkeert u bovenaan de dijk of in de omgeving. Het is niet 

toegestaan voor het toegangshek te parkeren.  Met de fiets kunt u wel het terrein op. 

Adres: tussen Kerkdijk 8 en 10, 6576 CE Ooij 

 

Groesbeek, tuin van Toon en Loes, Erna open zondag 

Thema: ontmoeting in de tuin 

In onze tuin, op de unieke plek tussen natuurgebied De Bruuk en de 

dichte bossen van het Duitse Reichswald, nodigen we u dit jaar van 

harte uit voor ontmoeting. 

Na deze lange periode van afzondering verheugen wij ons extra op uw 

komst. Een treffen van tuinliefhebbers en andere belangstellenden, in 

de buitenlucht op royale afstand van elkaar. Er is ruimte om gedichten 

te lezen en te beluisteren in de bloementuin, van gedachten te 

wisselen in de moestuin, onderuit te zakken in de fruitboomgaard en 

bijenwijsheid op te doen bij de imker. Voor wie zich liever terugtrekt 

zijn er vergeten hoekjes waar een weldadige stilte heerst. 

Kom in een ongedwongen sfeer, onder het genot van een kopje koffie met huisgemaakt gebak, kennismaken 

met deze plek die inspireert en uitnodigt tot ontspanning en rust.  

Adres: Hogewaldseweg 4, 6562KS Groesbeek 

 

Groesbeek, Kloostertuinen in Park Mariëndaal 
open zaterdag tot 16.00 uur 

De vrijwilligers van de moes-, kruiden- en bessentuin in Park Mariëndaal vertellen je graag over hun tuinen. De 

groenten en kruiden staan grotendeels in verhoogde bakken. In 2019 is er een begin gemaakt met een 

bloementuin.  

De tuinen in Park Mariëndaal, rondom de Gasterij, worden aangelegd en onderhouden door jongeren in leer-

werktrajecten, ouderen, vrijwilligers en buurtbewoners. De moestuin, die oorspronkelijk bij het klooster 

hoorde, is zoveel mogelijk in ere hersteld en levert bijzondere groenten voor  

gerechten voor de Gasterij. De tuinen zijn een bron voor buitenactiviteiten en  

bieden een rustplek. Ook het, in 2019 gerestaureerde Mariagrotje, is een                                                                   

bezoekje waard. 

Hoe kom ik er: de tuinen liggen aan de achterkant van Gasterij Het  

Groeske, de Kapel, bij de Dagbesteding, vlakbij het Marktplein en niet  

aan een bepaalde straat.  
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Beek/Ubbergen, tuin Kasteelselaan 4 en 6 
open zaterdag en zondag 

Achter het pand aan de Kasteelselaan 4 en 6 vindt u de  

gezamenlijke tuin van de bewoners. De tuin ligt fraai in de  

beschutting van de heuvelrug, omgeven door veel groen. In de 

tuin zijn verschillende borders met planten die laten zien dat er  

een voorkeur is voor de Engelse cottage tuin. In de tuin kom je  

planten tegen als Hemerocallis, Heleniums, Phlox, Gaura, Selinum,  

Salvia, Crocosmia, Veronicastrum en nog tal van andere planten.  

Tussen de borderplanten staan verschillende grassen die het  

geheel compleet maken. Al wandelend door de tuin kom je vlakbij de vijver een hoekje tegen met verschillende 

Hosta’s en verder een hoekje aar je heerlijk in de zon kunt zitten et een druif en Lavendel als achtergrond. 
Je kunt de tuin, via een smal paadje, rondwandelen. Dan kom je achterin nog langs een verscholen moestuintje 

met een kasje, fruit en een vijgenboom. De aanwezige kippen en vogels maken het geheel compleet. 

 

Adres: Kasteelselaan 6, 6574 AJ Ubbergen (u kunt langs het huis naar de tuin lopen). 

Als u met de auto komt, wilt u die dan parkeren langs de Rijksstraatweg? 

 

Berg en Dal, tuin De Elfenbank                   open zondag  

De tuin ligt op een zonnige heuvel in een cultuurhistorisch 

landschap in het bosrijke buitengebied van Berg en Dal. 

De tuin is in de loop van de jaren stukje bij beetje op 

organische manier aangelegd naar de dan geldende 

smaak van de bewoners. 

Daardoor zijn er 3 heel verschillende, door hagen 

gescheiden, tuinkamers ontstaan: 

– de voor-/zijtuin met strakke vakken en aan de rand 

borders met losse beplanting; 

– de achtertuin die met verschillende terrassen en een 

gazon een echte leeftuin is; 

– het achterste gedeelte met een gecombineerde 

fruittuin/moestuin/longborders.  

Door een aantal delen van de hagen laag te houden wordt het prachtige omringende landschap optimaal bij 

de tuin betrokken, waardoor de tuin veel groter lijkt. Gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk (ook graspaden). 

Toiletgebruik mogelijk. 

Adres: Klappeijenpad 14, 6571 BB  Berg en Dal   

 

Berg en Dal, tuin De Hoek  open zondag  

De tuin is ca 1.400 m2 en gelegen aan de bosrand. De voortuin  

bestaat uit een gazon met rondom borders met diverse bloemen.  

Opzij een moestuin en een kippenren. Verder achter het huis  

een grasveld met borders en verschillende zitjes, uitkijkend  

op een schapenwei en een bosrand. Aangrenzend een gedeelte  

met klein fruit, een broeikas en een platte bak. Verder nog  

diverse Fuchsia’s en Agapanthus-planten.  

Veel zelf gezaaide en gestekte planten. 

Adres: Klappeijenpad 2, 6571 BB  Berg en Dal   
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Molenhoek, tuin Zelfgeplukt , landgoed Mookerheide  open op zondag 

Op ongeveer tien minuten rijden van Nijmegen vind je landgoed  

Mookerheide. Het jachtslot springt het meest in het oog, maar  

daaromheen liggen verschillende andere pareltjes verborgen.  

Zoals de historische kassen en tuinen, waar vroeger de nonnen  

groenten, fruit en bloemen verbouwden. In deze tuinen startte  

Doris Nielen in 2020 bloemenpluktuin Zelfgeplukt.  

Door het seizoen heen zijn  

er zo’n 60 verschillende soorten snijbloe en en zo’n 00  
verschillende variëteiten. Elke keer als je komt is het aanbod  

weer een klein beetje anders. In de prachtige entourage van de  

oude moestuin kunt je je eigen boeket samen stellen en afrekenen. De bloemen zijn geheel natuurvriendelijk 

geteeld. Ook worden er nog groenten geteeld door vrijwilligers van Natuurmonumenten. Zij verzorgen de tuin 

en onder andere de muren met leifruit. Vanaf het landgoed wandel je zo natuurgebied Mookerheide in. 

Adres: Heumensebaan 2, 6584 CL Molenhoek, www.zelfgeplukt.nl 

 

Malden, tuin Jan Paul en Terrence Bevoort 
open op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Maximaal 4 gasten tegelijk in de tuin. 

Onze tuin, op de eeuwenoude spoelzandvlakte van de Hoenderberg 

(Groesbeek), heeft de afgelopen 2 zomers veel te lijden gehad van 

droogte. Een ijzige tijd in het vroege voorjaar heeft daar nog een schepje 

bovenop gedaan. Op tal van plaatsen is nog te zien hoe hoog de sneeuw 

heeft gelegen en daarmee de planten heeft beschermd tegen de 

snijdende vrieskou. Toch kunnen we laten zien dat het aangenaam 

toeven is in onze tuin. Met veel geduld en aandacht zijn de zwaarste 

sporen van het klimaat onder handen genomen. En waar mogelijk 

hersteld. Wij laten graag het resultaat zien van onze pogingen om ook dit 

jaar weer een bloemrijke, maar vooral bij- en vlindervriendelijke tuin te 

hebben. 

Adres: Rijksweg 207, 6581 EK Malden 

Heumen, de Stadskruidentuin        open zaterdag en zondag                                     

Stadskruidentuin Nijmegen heeft sinds vier jaar, naast  

Nijmegen, ook een plek op Landgoed Bergzicht in Heumen.  

Zij hebben een kruidentuin aangelegd in vier vakken, in  

een kloostervorm. Daarnaast is de oude kas ingericht met  

kruiden en bloemen, een strook plukbloemen, een labyrint  

en een deel met verfkruiden. De tuin is klassiek aangelegd  

met bogen, hagen, mooie bomen en zitjes. Op het landgoed  

worden door de Stadskruidentuin kruidenworkshops,  

wildpluk-wandelingen, opleidingen en cursussen  

georganiseerd. Je bent van harte welkom om deze tuin en kas                                                                   te 

komen bezichtigen, door het labyrint te lopen, een kopje  

kruidenthee of koffie te drinken, of even uit te rusten tussen de geuren van de kruiden. 

Ruik, proef en verwonder. Er is heel goede parkeergelegenheid, toilet aanwezig.  

Adres: Rijksweg 232, 6581 AB Heumen, www.stadskruidentuinnijmegen.nl 
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Plattegrond deelnemende tuinen 
 

De aangeven locaties zijn een globaal gegeven. 

De nummers verwijzen naar de tuinen op de rechterpagina 

 

Overige informatie 

 Tuinen zijn open op zaterdag of zondag of beide dagen 

 De tuinen zijn geopend van 11.00-17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 Overige informatie vind u per tuin in deze PlantAardig 

 Soms kunnen door Corona-maatregelen of andere omstandigheden de tuinen eerder of later 

sluiten. Check altijd vooraf de actuele informatie over de tuinen op onze site 

www.nijmegen.groei.nl 

 

 

GROEI &   BLOEI 
Afdeling Rijk van Nij egen en Land van Maas en Waal  sinds 1 6 

 OPEN TUINEN WEEKEND 2021 

   
Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 

Van 11.00-17.00 uur 
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Deelnemers  

Open Tuinen Weekend 2021  
De nummers verwijzen naar de plattegrond op de linkerzijde 

 
1. Warmoes  Griftdijk Noord 11 6663 AA  Nijmegen (Lent) open zaterdag en zondag 

2. Werkplaats De Witt Jan de Wittstraat 10 6512 EJ  Nijmegen open zaterdag en zondag 

3. Tuin Bottendaal Ir.Weverstraat  6512 JV  Nijmegen open zaterdag en zondag 

4. Familie Kuipers  Gelderselaan 62 6523 LK  Nijmegen open zaterdag 

5. Tuin Jac Niessen Antillenweg 9  6524 SZ  Nijmegen open zaterdag en zondag 

6. Remers/Schutten Kaaplandstraat 54 6543 PG Nijmegen open zaterdag en zondag (tot 15.00 uur) 

7. Park Mariëndaal achterkant Gasterij   Groesbeek open zaterdag (tot 16.00 uur) 

8. Tuin Toon, Loes, Erna Hogewaldseweg 4 6562KS  Groesbeek open zondag 

9. Tuin De Hoek  Klappijenpad 2  6571 BB Berg en Dal open zondag 

10. De Elfenbank  Klappijenpad 14 6571 BB Berg en Dal open zondag 

11. Tuin Kasteelselaan Kasteelselaan 4 en 6 6574 AJ  Ubbergen open zaterdag en zondag 

12. Ooijse Velt  tussen Kerkdijk 8 en 10 6576 CE  Ooij  open zondag 

13. Stadskruidentuin Rijksweg 232  6581 AB Heumen open zaterdag en zondag 

14. Fam. Bevoort  Rijksweg 207  6581 EK  Malden  open zaterdag (tussen 12.00-17.00 uur) 

15. Landgoed Mokerheide Heumensebaan, 2 6584 CL   Molenhoek open zondag 

16. Flower Power  Kraaijenberg 7131 6601 SL  Wijchen open zaterdag 

17. De Hagert  Leurseweg 10,  6601 ZZ  Wijchen open zondag 

18. Kasteel Wijchen (De Tuun) Kasteellaan 13  6602 DA  Wijchen open zaterdag en zondag 

19. Tuin Wijchens Ven Groenewoudseweg 83 6603 DK   Wijchen open zaterdag 

20. De Groenling  Wighenerhorst 95 6603 KH  Wijchen open zaterdag 

21. Sfeer van Willems Ploegweg 7  6604 BH  Wijchen open zaterdag en zondag 

22. Fam. Hendriks  Zesweg 145  6604 BN  Wijchen open zaterdag en zondag 

23. Bonte Zandhoopje Oud Woeziksestraat 2 6604 KD  Wijchen open zaterdag en zondag 

24. Panta Rhei  Schappeveld 20  6611 DB  Overasselt open zaterdag en zondag 

25. Theetuin  Houtsestraat 12  6613 AC  Balgoij  open zaterdag en zondag 

26. Fam.van Kerkhof De Dreef 1  6616 AX Hernen  open zaterdag en zondag 

27. Nieuw Robbekampen  Rooijsetraat 49   6621 AJ  Dreumel  open zaterdag en zondag 

28. Janssen-Steenberg De Legt 9  6628 AS Altforst  open zaterdag en zondag 

29. Hof van Marie  Hosterdstraat 9  6641 KB Beuningen open zondag (tussen 11.00-16.00 uur) 

30. Fam.Verhaegen  De Balmerd 60  6641 LD  Beuningen open zondag  

 

Let op! 

Check altijd vooraf de actuele informatie over de tuinen op onze site www.nijmegen.groei.nl 

 
 

 

GROEI &   BLOEI 

OPEN TUINEN WEEKEND 2021 

   Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 

Van 11.00-17.00 uur 
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Wijchen, Museu tuin De Tuun  Kasteel Wijchen  open op zaterdag en zondag 

Museu tuin De Tuun ,  onderdeel van Museu  Kasteel Wijchen, is uniek in Nederland.  De tuin is genoe d 
naar het Oud-Nederlandse oord tuun , dat o uurde of afgescheiden stuk grond betekent. Ons huidige 

oord tuin’ is daarvan afgeleid, net als het Engelse oord to n  kleine stad . In De Tuun  zijn de planten te 
zien, te voelen en te ruiken die hier werden verbouwd in de Late IJzertijd, Romeinse periode en Vroege 

Middeleeuwen. Samen vormen deze perioden de protohistorie.  

Een andeling door De Tuun  is dus een andeling door de tijd.  
De Tuun  bestaat uit t ee delen. De helft van de tuin is aangelegd  

in historische akkers, één voor elke tijdsperiode. De andere helft is  

een kruidentuin waar tientallen soorten kruiden zijn ingedeeld naar  

hun toepassing. 

Vrijwilligers van Museum Kasteel Wijchen geven op beide dagen  

uitleg over de planten en kruiden in De Tuun . De toegang is gratis. 

Adres: Kasteellaan 13, 6602 DA Wijchen, www.museumwijchen.nl 

Wijchen,  Kwekerij de Tuinen van de Hagert                            open zondag 

Op een bijzondere locatie in Wijchen ligt woonzorgboerderij 

De Hagert. Rondom een bijna 400 jaar oude boerderij ligt 5 

hectare met landerijen, poelen, boomgaarden, 

bloementuinen, volkstuinen en een voedselbos in wording. 

Op het terrein ligt kwekerij De Tuinen van De Hagert. Deze 

kwekerij werkt (zo veel mogelijk) volgens de principes van 

permacultuur. Er worden bijna 100 soorten groentes, 

kruiden, roodfruit en eetbare bloemen geteeld. Vaste klanten 

zijn particulieren, zorginstellingen en restaurants in de 

omgeving. De kwekerij is een leer- en werkbedrijf voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt . Na een 

periode in de kwekerij stromen de meeste medewerkers door 

naar betaald werk.  

Adres: Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen www.detuinenvandehagert.nl 

Wijchen, tuin Flower Power  
open zaterdag  

Ongeveer 80 m2 vol met allerlei soorten planten en kleine, niet 

alledaagse, bomen en struikjes. Omringd door schuttingen met heel 

veel soorten beplanting. Op de vele potten na is de tuin, die op het 

zuiden ligt, onderhouds- en onkruidvrij. Grote verzameling Salvia's en 

andere niet alledaagse planten. Dus wel de moeite waard, ook als je 

er al eerder was. 

De tuin is elk jaar anders en afgelopen voorjaar is er het een en ander 

veranderd en toegevoegd. 

Niet rolstoeltoegankelijk 

Stekjes en 1-jarigen te koop, wat te drinken op aanvraag tegen kleine 

vergoeding. 

Schuilen bij regen is mogelijk. 

 

Adres: Kraaijenberg 7131, 6601 SL Wijchen 10 



 

 

Tuin De Groenling                          open op zaterdag  

 

Op de rivierduinen van de Maas, op vakantiepark Wighenerhorst, ligt 

een kleine ecologische watertuin. Kenmerkend zijn de 

hoogteverschillen en de kleine waterpartijen. Het doel van deze tuin 

is verdwalen en het beleven van de natuur in de tuin. Ecologie staat 

voorop met kleine moerasjes, vochtig en droge stukken, insecten, 

vlinders, amfibieën en veel vogels. 

Het water van het dak van het huis wordt opgevangen via kleine 

stroompjes naar een laag waterdepot. Regen zorgt voor de 

dynamiek. 

Let Op! 

Locatie is gelegen op Bungalowpark Wighenerhorst. Parkeren op het 

parkeerterrein en rechtdoor lopen langs de slagboom en groene 

borden volgen OPEN TUIN  

 

Adres: Wighenerhorst 95, 6603 KH  Alverna (Wijchen) 

 

Alverna/Wijchen Tuin aan het Wijchens ven     open op zaterdag  

Ons langgerekte perceel is ruim 1 hectare en was tot 

het jaar 2000 een bos. Bij aankoop in 2001 was het 

bos grotendeels gekapt en bestond de beplanting uit 

een bosrand, bramen, Hedera, heel veel brandnetels 

en een nieuw ingezaaid gazon! Na bijna 20 jaar is het 

nu een prachtig gevarieerd perceel geworden met 

gazon en bloemenborder, 2 weitjes, een kasje, een 

stukje bos, een bloemenweide met klein fruit en 

fruitbomen. Tijdens de corona hebben we veel extra 

tijd gestopt in de tuinwerkzaamheden, zoals het 

maken van insectenhotels en een plukveldje met 

vooral veel Dahlia’s.  

Wij genieten van onze tuin, maar het móóiste van onze tuin blijft toch ons uitzicht over het Wijchens ven �. Ook 

genieten wij als wij ánderen zien genieten van onze tuin en onze mooie plek. Vandaar dat we sinds 2014 onze tuin 

hebben open gesteld als vergaderplek en voor teambuilding. Wij hebben al heel wat bedrijven als gast mogen 

ontvangen bij BuitenOverleg. Wij kijken er naar uit om ook de tuinliefhebbers van Groei en Bloei te ontvangen. Graag 

tot ziens in Alverna. 

Adres: Elly Jaspers & Pieter van der Have, Groenewoudseweg 86, 6603 DK  Alverna / Wijchen 

www.BuitenOverleg.com 
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Let op! 

Tijdens het bezoek aan onze tuinen houdt u zich aan de richtlijnen  

van de RIVM en de overheid 

Check voor vertrek altijd onze site  

www.nijmegen.groei.nl  

of er veranderingen zijn in openingstijden en –dagen en  

overige belangrijke updates. 

De tuinen zijn geopend tussen 11.00-17.00 tenzij anders vermeld 
 



 

Wijchen, vlindertuin het Bonte Zandhoopje    open zaterdag en zondag 

We zijn dit jaar pas begonnen met de aanleg van onze 

vlindertuin van ongeveer 2000 m2. Verwacht er dus niet teveel 

van. De eerste jaren zal het vooral een ontdekkingsreis zijn wat 

deze nieuwe tuin te bieden heeft. 

Dit jaar staat in het teken van inzaaien van 1- en 2-jarigen, de 

aanplant van onder andere fruitbomen, bessenstruiken en een 

gevarieerde doornenhaag. De bedoeling is zoveel mogelijk 

vlinders, bijen en andere insecten, vogels en zoogdieren aan te 

trekken d.m.v. een veelvoud aan voornamelijk inheemse 

plantensoorten. Her en der verspreid staan ook groentes en 

kruiden. Er zijn geen specifieke aanpassingen voor 

rolstoelgebruikers, maar er zijn ook geen obstakels. 

 

Adres: Ton Huijnen en Marie-José Hendriks, Oud Woeziksestraat 2, 6604 KD Wijchen 

 

Wijchen/Woezik, Tuin van Hennie en Martha Hendriks       open zaterdag en zondag 

De tuin van 5000 m² bestaat uit 3 siertuinen en een groente-

/fruittuin. Naast het huis ligt de 1e siertuin met een gegolfde 

grasmat met er langs een plantenborder met veel vaste planten. 

In de 2e siertuin aan de andere kant van het huis, leiden 

graspaden naar een ronde vijver. Hier is gewerkt met vaste 

planten met daar omheen 

heesters. Achterin deze tuin is een prieeltje dat een mooi uitzicht 

geeft over de tuin. Verder naar achteren ligt de rozentuin; hij is 

in 2021 wat ingekort. Verschillende soorten deden het minder 

goed dan de bedoeling was.  

In plaats hiervan zijn er verschillende vaste planten geplant. Er staan bankjes zodat je een mooi overzicht 

hebt over de planten. In de groente-/fruittuin aan de linkerkant worden groenten gekweekt voor eigen 

gebruik en uiteraard ontbreekt de asperge niet. En er is er een gedeelte voor het opkweken/scheuren van 

vaste planten. 

Adres: Zesweg 145, 6604 BN Wijchen /Woezik 

 

Wijchen, tuin “feer van Wille s  
open op zaterdag en zondag 

Wij hebben een oogsttuin, met meer dan 40 soorten groenten en kruiden. 

Onze leden komen deze groenten, kruiden en bloemen oogsten. Wij doen  

zelf het tuinonderhoud. Een helpende hand wordt regelmatig aangeboden  

en daar zijn wij blij mee. Voor dit jaar zitten we al vol, want we voeden nu  

al 180 mensen. Er staan zelfs al mensen op de wachtlijst voor 2022.  

We merken dat er meer behoefte is aan gezond voedsel en weten waar het  

vandaan komt. En dat men groenten uit eigen omgeving kan halen en oogsten is prachtig. 

Sinds dit jaar is er een blotevoetenpad, gerealiseerd met behulp van onze oogstgenoten. Op dit pad krijg je te 

maken met allerlei natuurlijke elementen, zoals een keitofpad (grindweg), je kunt er ook aanmodderen en er 

zijn leuke vragen om te beantwoorden. De uitkijktoren met kijker geeft je een prachtig beeld van onze tuin.  

Zowel jongere als oudere mensen komen in onze tuin. Om te oogsten en voor een gezellig praatje.  

Daarom zeggen wij: ONZE TUIN LEEFT! 

Adres: Frank en Wilma Willems, Ploegweg 7, 6604 BH Wijchen www.sfeervanwillems.nl 12 



 

Hernen, tuin Hans en Hennie van Kerkhof 

open op zaterdag en zondag 

 

De tuin is een verzameling planten rondom de woning. De 

oppervlakte is ongeveer  350 m², dus niet groot.  

Maar met onze hobby kleindieren (kippen) maakt dit alles bij 

elkaar tot een aardig geheel. 

Rolstoeltoegankelijk, gebruik van toilet mogelijk. 

We verkopen planten in pot, zoals pioenrozen, Hemerocallis 

en Irissen in diverse soorten. 

Er wordt (gratis) koffie en thee geschonken. 
 

Hoveniersbedrijf de Meulenhof, De Dreef 1, 6616 AX  Hernen  www.demeulenhof.nl 

 

Balgoij, Theetuin en koffiehuis 

Open zaterdag en zondag 

Bij onze Theetuin en koffiehuis hebben we een avontuurlijke 

fruitbomentuin. We hebben een heerlijk overdekt terras maar ook 

in de tuin hebben we diverse zitplekjes. Het is een tuin waar het 

pad je elke keer weer iets anders laat zien. Het is ook een plek 

waar mens, dier, natuur en oude historie elkaar in harmonie 

kunnen ontmoeten. Door de tuin loopt het pad der wijsheid waar 

de uil je begeleidt om stapsgewijs wijzer en wijzer te worden. 

Tijdens de open dagen is kruidendeskundige Neel aanwezig om 

een wandeling door de tuin met u te maken en u te wijzen op 

bijzondere planten en de door hun soms verborgen krachten. (zie 

voor tijden onze facebookpagina)  

Er zitten nooit genoeg uren in een dag om de tuin perfect klaar te 

hebben. Dat is misschien wel één van de charmes van onze tuin. 

Maar als de schemering valt is de tuin klaar. 

Adres: Houtsestraat 12, 6613 AC Balgoij 

Overasselt, tuin Panta Rhei                                  open zaterdag en zondag  

Wij genieten volop van onze tuin, net als de vogels, kikkers, 

vlinders , bijen etc.  Alles is in be eging, alles stroo t: Panta 
Rhei  vonden ij een toepasselijke naa  voor ons klein 
paradijsje. De tuin bevindt zich aan 3 zijden van onze half-

vrijstaande woning. Onze voortuin is 30 m2 en de achtertuin 

160 m2. Er zijn meerdere zitjes, waar je heerlijk kan vertoeven. 

In ieder jaargetijde bloeien er planten. 

Onze tuin ademt een Engelse sfeer uit met veel rozen (meer dan 50 

verschillende). Die sfeer komt o.a. terug in het portiekje bij de ingang,  

waarbij we ons hebben laten inspireren tijdens een van de vakanties in Engeland.  

In de voor- en achtertuin hebben we een vijver, een brede variatie van (diverse bijzondere) vaste planten en ook  

ontbreken bomen niet, bijvoorbeeld de Judasboom en een sierappel.  

We proberen variatie aan te brengen met decoratieve elementen, zoals beelden en eigen glas-in-lood en Tiffany werken.  

Adres: Thea Peters en Gerard Hemme, Schappeveld 20, 6611 DB Overasselt. 
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Altforst, Tuin van Chris Janssen Steenberg    open zaterdag en zondag  

De eigenaar, voorheen tuinarchitect, heeft de tuin rond de eeuwwisseling aangelegd rondom een door hem 

zelf ontworpen huis. Menig tuinontwerp in onder andere Maas en Waal is door hem ontworpen. 

Tuin en huis zijn geïnspireerd op de boerderij van zijn ouders die voorheen op deze plek stond. Uitsparingen 

in de hagen betrekken het open weidelandschap bij de tuin. Door diverse verrassende ontwerpingrepen lijkt 

de tuin, met een oppervlakte van 745 m2, veel ruimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormsnoei, symmetrie en hagen, die de zichtlijnen vormen, gecombineerd met een weelderige, losse 

beplanting in rustige kleuren, maken de tuin het hele jaar door mooi. 

Adres: De Legt 9, 6628 AS Altforst 

 

Dreu el, ‘Nieuw Robbeka pen'               open zaterdag en zondag 

Een indrukwekkende landschapstuin van 15.000 m2  aangelegd in 2012, met 

slingerende graspaden, doorzichten, 3 waterpartijen, een grote berceau en een 

perenlaantje. Veel bijzondere houtige gewassen gecombineerd met grote groepen 

vaste planten en bodembedekkers maken het tot een tuin waar je niet op uitgekeken 

raakt. Ook zijn er gedeeltes met een bloemenmengsel (veldbloemen) ingezaaid. 

Er is ook klein assortiment tuinplanten te koop. 

 

 

 

 

 

Entree € 3,00 p.p. inclusief koffie/thee. De opbrengst is voor de stichting Moeder en Kind. 

Adres: Jan en Elly van Egmond, Rooijsetraat 49, 6621 AJ Dreumel  www.robbekampen.nl 
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Beuningen, Tuin van Anneleen Verhaegen                         open op zondag 

Een tuin van 650 m² met niveauverschil omdat de achter- en zijkant aan het water grenst . 

Vanaf februari tot november is er een telkens wisselend beeld. De voortuin is vooral wit-blauw, de westelijke 

zijtuin wordt gedomineerd door witbloeiende planten, de oostelijke zijtuin, aan het water, is schaduwrijk. 

Overal in de tuin staan (fruit) bomen en struiken, veel 

rozen, vaste planten en bollen. De boventuin bestaat uit 

een warme kleuren border die oplicht in de avondzon en 

een koele kleuren border die de morgenzon vangt. Een 

pottenborder breekt het terras. Ook is er een plekje 

gereserveerd  voor een klein kasje waarin bijzondere 

tomaten.  Via een terras kan langs het water gelopen 

worden waar het groentetuintje is . 

Entree gratis 

Toiletgebruik is mogelijk 

De tuin is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk 

Adres: De Balmerd 60, 6641 LD Beuningen 

 

Beuningen, tuin Het Hof van Marie   
open op zondag van 11.00 – 16.00 uur 

Het Hof van Marie is gesitueerd in een voormalige boomgaard. 

Veel verschillende soorten planten is het kenmerk van deze 

levendige tuin met gevarieerde, kleurrijke, goed onderhouden 

borders met rondom grint- en schorspaden. 

Een grindpad van 7 meter is de as van de tuin, de erfgrootte is 

3.000 vierkante meter. 

Mooie doorkijkjes met her en der verspreid staande zitjes om 

even te relaxen en al het mooie binnen te laten komen! 

Zowel voor als achter siert 

een glasheldere vijver de tuin. 

Een goed onderhouden biologische groentetuin is te bezichtigen 

achter op het erf! 

De tuin is door de eigenaars, Ben en Yvonne, zelf aangelegd. 

 

Geen gebruik van toilet mogelijk. Niet rolstoel vriendelijk. 

 

Wij vragen voor entree een vrijwillige bijdrage voor ons goede doel de 

stamceldonorbank. 

Koffie en thee is te koop voor € ,50 en ook deze opbrengst is voor het 

hierboven genoemde goede doel. 

 

Adres: Hosterdstraat 9, 6641 KB Beuningen   
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Colofon 
Website: www.nijmegen.groei.nl; mailadres: info@nijmegen.groei.nl; 

Facebook: Groei & Bloei Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal 

 

Bestuur:  

• Voorzitter en redactie PA: Willem van der Leij,  

E-mail: wvanderleij67@gmail.com 

• Penningmeester: Maria Peters-Faassen, 

Tel: 024-6842088, 

E-mail: m.a.r.faassen@gmail.com 

aanmeldpunt voor deelname aan activiteiten:    info@nijmegen.groei.nl 

• “ecretaris: Moni ue Janssen, Tel: 06-29628496    

E-mail: MoniquejanssenGB@gmail.com 

• Coördinator promotie: Anneleen Verhaegen, Tel: 06-13726699   

E-mail: a.verhaegen@kpnplanet.nl 

• Hennie Hendriks 
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De nieuwe privacywetgeving is ook op onze vereniging van toepassing.  

Wilt  u inzage in uw gegevens of wilt u gegevens verwijderd of aangepast hebben, stuur dan een mail naar 

info@nijmegen.groei.nl 
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Open Tuinen Overasselt en omgeving 
Zaterdag 10 en zondag 11 juli  kan Langs Tuin en Natuur  gefietst orden in Overasselt en 
omgeving. Prachtige landelijke tuinen, grote en kleinere, afgewisseld met de weidse natuur in dit 

deel van Maas en Waal. De tuinen zijn herkenbaar aan een groen klompje.  

Meer informatie over de deelnemende tuinen vindt u op www.opentuinenoverasselt.nl 

 


