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Nijmegen-Lent, tuin De War oes , historische tuinderij 
open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De Warmoes is een groene oase in een nieuw stadsdeel van Nijmegen. Naast onze tuinderij met grote 

boomgaard, bloemenpluktuin en groenteakkers, is ook de voortuin van ons gastenverblijf (de oude 

tuinderswoning) te bezoeken. We hebben die tuin recent helemaal aangepakt en opnieuw aangelegd en 

ingeplant. Speciaal met planten voor biodiversiteit. Bij alle planten staat een bordje met de naam. Dan 

kunnen bezoekers zelf plantjes halen bij een kwekerij naar keuze. Of bij ons, want een deel van de planten 

bieden we ook zelf aan. Alle planten zijn biologisch. 

We hopen dat de tuin inspiratie biedt voor alle nieuwe bewoners van Nijmegen-Noord (en daarbuiten 

natuurlijk). 

Op zaterdag 18 juni is onze tuinvrijwilligster aanwezig in de  

voortuin om vragen te beantwoorden en tips te geven.  

In ons vernieuwde museum maakt de bezoeker kennis met  

het warmoezeniersverleden van Lent en kun je teeltwijsheden  

van vroeger opdoen voor de moestuin van nu. In onze winkel  

zijn heerlijke inmaakproducten te vinden en op ons terras is  

het met een zelfgebakken taartje heerlijk toeven! 

De Warmoes is grotendeels rolstoeltoegankelijk, honden zijn  

aan de lijn welkom. Auto’s gelieve te parkeren op de  
grote parkeerplaats bij het Citadelcollege. 

Adres: Griftdijk Noord 11, 6663 AA Lent 

www.dewarmoes.nl 

 

Van de bestuurstafel 
 

Hier is ie dan. De dubbeldikke PlantAardig met dit keer 27 deelnemende tuinen die in onze regio hun 

tuin open stellen op zaterdag 18 juni en/of zondag 19 juni. Enkele van deze tuinen zijn ook op andere 

dagen geopend in de komende maanden.  

En ook de Tuinen in Nijmegen en Overasselt zijn weer open! 

Iedere tuin is prachtig in zijn soort en door enthousiaste tuinliefhebbers aangelegd en onderhouden. 

Onze tuinen zijn er niet alleen als decoratie maar het levert ook een belangrijke bijdrage aan onze 

leefomgeving, de biodiversiteit en onze gezondheid.  

Kortom, het zijn tuinen die het bezoeken waard zijn. 
 

Dit voorjaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Monique Janssen heeft het secretariaat aan 

Eugenie Rutten doorgegeven. En Willem van der Leij heeft op de Algemene Leden Vergadering de 

voorzittershamer doorgegeven aan ondergetekende. 

Heel veel dank aan Willem en Monique voor hun jarenlange inzet! En zij blijven zich inzetten voor resp. 

onze Nieuwsbrief Plantaardig en de werkgroep Bloemsierkunst. 
 

In een volgende Plantaardig stellen we onze nieuwe secretaris  

Eugenie wat uitgebreider voor. 

Veel plezier in je eigen tuin of in die van een ander. 

Zelf ben ik al aardig op weg om mijn tuin tip top te maken voor  

de Open Tuindagen!! 
 

Anneleen Verhaegen 

Voorzitter ad interim 
 

De foto op de voorkant van deze PlantAardig is van Gerard Hemme.  Gerard bedankt voor je foto. 
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Tuin Nijmegen, Huis 18, een culinaire tuin  
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

Mijn stadstuin is een eetbare siertuin met smaakvolle borders, om uit  

te eten én om naar te kijken. Het is een siertuin die bomvol staat  

met groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen, en zorgt voor de  

nodige culinaire variaties op ons bord.  

En een goed begin is het halve werk, daarom tuinier ik biologisch.  

In een biologische tuin groeien en bloeien gezonde planten,  

krioelt het bodemleven van de beestjes en vinden dieren in mijn tuin een thuis, ook in de vijver.  

Ik hou van een weelderige cottagetuin met veel zwierige bloemen, gezellig ingerichte hoekjes en doorkijkjes. Voor het 

grootste gedeelte is mijn tuin ingericht met vaste planten en in de voortuin heb ik een klein moestuintje met kas.  

Ik inspireer de tuinbezoeker graag door te laat zien welke mogelijkheden er zijn om vier seizoenen lang een mooie 

smaakvolle tuin te hebben.  

° Toegang gratis 

° Kleine selectie plantjes te koop, uit eigen biologische kweek.  

° Kleine expositie meubels gemaakt van Nederlands hardhout door meubelmakerij Kopshout. Ambachtswerk waar 

de meubelmaker meer over vertelt. 
  

Adres: Marlies van der Sluis,  Gemsstraat 18, 6531 TD Nijmegen, https://huis18.nl/ 
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Tuin Nijmegen, Moestuin Bottendaal  
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

Sinds 2015 bestaat de buurtmoestuin voor bewoners  

van Bottendaal. Deelnemers hebben een kleine eigen  

moestuin of doen mee in één van de twee grote  

gemeenschappelijke moestuinen. Een kruidentuin en  

fruitbomen staan op het gemeenschappelijke terrein.  

Er zijn veel mensen betrokken bij de tuin, waardoor het  

er vaak gezellig druk is. Mocht je interesse hebben,  

kom dan gewoon langs. Wil je ook graag lid worden  

van de moestuin, dan kun je je inschrijven en wordt je  

op de wachtlijst geplaatst.  

Zie binnenkort op onze pagina: www.bottendaal.nl  

Er is geen toilet aanwezig bij de moestuin en de rolstoeltoegankelijkheid is work in progress. 

Adres: Ingenieur Weverstraat, Nijmegen, ter hoogte van de trap richting spoorkuil 

Tuin Nijmegen, Jac Niessen en Nina van der Burgt 
Open zaterdag 18 juni 

Onze stadstuin geeft ons een ontspannen gevoel. Door de vele 

plantensoorten die er een plaatsje hebben gekregen krijgt de tuin 

een wild karakter. Er is een kleine vijver die gevoed wordt door 

dakwater. Zo ook een waterbak met regenwater en er zijn diverse 

waterschotels voor vogels. Een prieeltje in de stijl van 

Hundertwasser is verrezen met afgedankte of natuurlijke 

bouwmaterialen. Een mosselschelpenpaadje contrasteert met de 

groene planten. In potten, vaak op een verhoging, gedijen niet-

winterharde of eenjarige bloeiende planten. Samen met de 

omringende bomen geeft dat de tuin een ruimtelijk voorkomen.  

Vanuit de serre aan huis hebben we mooi zicht op de tuin. Achterin staat een kunstwerk van Marc Deeleman. 

Zomers is het aangenaam vertoeven in de tuin die er elk jaar anders uitziet. De tuin meet ca. 20 meter diep en 10 

meter breed. 

Voor een smalle rolstoel toegankelijk. Toiletgebruik mogelijk.  

Adres: Antillenweg 9, 6524 SZ Nijmegen 

 



Tuin Groesbeek, Het Groeske , Kloostertuin in Park Mariëndaal 
Open zaterdag 18 juni 

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 vrijwilligers, jongeren in leer-werktrajecten en 

buurtbewoners. De moestuin die oorspronkelijk bij het klooster hoorde, is 

zoveel mogelijk in ere hersteld en levert naast de gewone groenten, vergeten 

groenten, eetbare bloemen en vele soorten kruiden, o.a. voor Gasterij het 

Groeske. De tuinen zijn een bron voor buitenactiviteiten en bieden een 

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

waard. Deze dag verkopen we ook een breed assortiment aan plantjes, 

bloemzaden, gedroogde kruiden, bessenstuikjes, dressing en jam. Alles uit 

eigen kweek en eigen tuin. 

Adres: in het centrum van Groesbeek, de tuinen liggen aan de achterkant van Gasterij het Groeske, achter de Kapel, bij 

de Dagbesteding en niet aan een bepaalde straat. 

 

 

Tuin Nijmegen, stadstuin van Nico Remers en Miranda Schutten 
Open zaterdag 18 juni 

Wij 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 
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Tuin Groesbeek, tuin van Toon, Loes en Erna  

Open zondag 19 juni 

Thema: de vreedzame tuin 

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

dichte bossen van het Duitse Reichswald, bent u ook dit jaar weer van  

harte welkom. De vreedzame tuin: een plek om even afstand te nemen  

van het tumult dat zich voltrekt in de wereld om ons heen. 

Wandel door de bloementuin en de fruitboomgaard en neem een kijkje in 

Erna’s oestuin. Bezoek de bijenkasten en neem een potje honing mee  

voor thuis. 

Doe ee et de orkshop tuinschilderij’ van Ingrid Giesbers en laat je verrassen door atelier Roodkapje. 
Kom, in een ongedwongen sfeer, onder het genot van een kopje koffie met huisgemaakt gebak, genieten van deze plek 

die inspireert en uitnodigt tot ontspanning en rust.  

 

Info over de orkshop tuinschilderij’ zie .krachtiginkunst.nl  Opgave vooraf aan de open tuindag bij Ingrid Giesbers, 
06 54602299. Meer over atelier Roodkapje: www.atelierroodkapje.nl 
 

Adres: Toon en Loes, Erna, Hogewaldseweg 4, 6562KS Groesbeek 

 

 



Tuin Ubbergen, Ron Does en G.Eickman 

Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

En verder zondag 20 en 21 augustus 

Aan de voet van de heuvelrug in Ubbergen ligt de Kasteelselaan, 

waar wij achter het huis onze gezamenlijke tuin hebben. De tuin 

ligt beschut met zicht op de groene heuvelrug. In de tuin zijn 

verschillende borders aangelegd die laten zien dat er een 

voorkeur is voor de Engelse cottagetuin.  

Je komt verrassende hoekjes tegen met diverse borderplanten als 

Hemerocallis,  Heleniums en Gaura. Daartussen staan 

verschillende grassen die het geheel compleet maken. Vlakbij de 

vijver staan verschillende Hosta’s in potten en er is een hoekje 
waar je in de zon kunt zitten, met een druif en lavendel als 

achtergrond. 

Achter in de tuin ligt nog een moestuintje met een kasje, fruit en een vijgenboom. De aanwezige kippen en vogels 

maken het compleet. Als je met de auto komt, dan graag parkeren langs de Rijksstraatweg. 

(je kunt langs het huis nr. 6 naar de tuin lopen) 

Adres: Kasteelselaan 4 en 6, 6574 AJ Ubbergen 

Tuin Berg en Dal, De Elfenbank  

Open zondag 19 juni 

De tuin, ca. 1200 m2, 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 rond gazon een echte leeftuin is; 

– het achterste gedeelte met een gecombineerde moestuin/longborders/fruittuin.  

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 (graspaden). Toiletgebruik mogelijk. 

Adres: Klappeijenpad 14, 6571 BB  Berg en Dal   

 

Tuin Molenhoek, Zelfgeplukt  landgoed Mookerheide 
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

Op ongeveer tien minuten rijden van Nijmegen vind je Landgoed 

Mookerheide. Het Jugendstil jachtslot is in renovatie en zal in de loop van 2023 

worden heropend. Naast het jachtslot liggen de historische kassen en tuinen 

waar Doris Nielen in 2020 bloemenpluktuin Zelfgeplukt is gestart. De tuin 

specialiseert zich op het aanbieden van vele verschillende snijbloemen welke 

je tegen betaling zelf mag plukken. Elke keer als je komt is het aanbod weer 

een beetje anders en alles is geheel natuurvriendelijk geteeld.  

Natuurmonumenten teelt met vrijwilligers groenten in de tuin en verzorgen de muren met leifruit. Vanaf het 

landgoed wandel je zo natuurgebied Mookerheide in. 

Open voor plukken elke vrijdagmiddag (13:00-16:00) en zondag (11:00-16:00) van juni tot en met oktober. Kijk wel 

altijd even van te voren op de website voor de zekerheid. Op zaterdag is de tuin met goed weer toegankelijk maar 

kunt u niet plukken. 

Er is een plantjesverkoop. Voor de ingang van de tuin staat met goed weer een foodtruck.  

Adres: Heumensebaan 2, 6584 CL Molenhoek 
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Tuin Wijchen, Moestuin Hofsedam , Willy Jimmink 
Open zondag 19 juni  

En verder: de zondagen 10 juli , 14 augustus en 11 september 

Adres: http://vtvwijchen.nl/index.php/hofsedam/  

Sinds 3 jaar heb ik een dubbele pluk/moestuin. Ik houd grotendeels het 

permacultuurprincipe aan. Alles mag door elkaar groeien en uitzaaien. De bodem is 

grotendeels bedekt. De oppervlakte is 300m2. Er staan 2 vintage kassen op en er is 

een overdekte zitplek. Er zijn verschillende kruiden aanwezig. 

Tijdens de open tuindag mogen frambozen, bramen en bessensoorten geplukt 

worden, alsook bloemen die bloeien, tomaten en groenten die over zijn, en evt. 

ook stekjes, als ze er zijn. Alles tegen een kleine vergoeding. 

Rolstoel en toiletgebruik is niet mogelijk. 

Adres: U vindt het tuincomplex aan de Hofsedam en de Sleedoornweg, een zijweg 

van de Zesweg Wijchen 

 

Tuin Wijchen, Flower Power  

Open zaterdag 18 juni 

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 SL Wijchen 

Tuin Wijchen, Historische tuin De Tuun  
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De historische tuin De Tuun’ van Museu  Kasteel  
Wijchen is uniek in Nederland. Van het voorjaar tot  

het najaar kunnen bezoekers in de tuin terecht om 

de Nederlandse landbouwgewassen van de late IJzertijd,  

de Romeinse periode tot en met de Middeleeuwen van 

dichtbij te bekijken. Daarnaast is er een kruidentuin van 

planten van dezelfde periodes gerangschikt naar gebruik,  

keukenkruiden, geneeskrachtige planten, rituele planten  

en nuts- en verfplanten. 

De tuin is genoemd naar het Oudnederlandse woord  

tuun’, dat een o uurde of afgescheiden stuk grond  
betekent. Ons huidige oord tuin’ is daarvan afgeleid,  
net als het Engelse oord to n’ kleine stad .  

Tijdens het Open Tuinenweekend op 18 en 19 juni 2022 geven vrijwilligers van Museum Kasteel Wijchen uitleg over de 

planten en kruiden in De Tuun’. De toegang is deze dagen gratis. Bezoek je ook het useu , dan zijn useu tickets te 
koop bij de kasteelbalie. 

Adres: Kasteellaan 9, Wijchen, www.museumwijchen.nl 
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Tuin Wijchen, Moestuin De Brink  

Open zaterdag 18 juni 

Moestuin De Brink bestaat uit een moestuin, een kruidentuin, wilde 

bloemen en een fruittuin en is circa 620 m2 groot. De tuin is een 

Brede Schoolproject, gemaakt door wijkbewoners in samenwerking 

met de kinderen van basisschool De Trinoom. In het voorjaar 

verzorgen de kinderen van groep 6 een eigen moestuintje. Kijken, 

ruiken, proeven, leren over groenten en kruiden uit eigen tuin en 

lekker met de handen in de aarde. Tussendoor ontdekken de 

kinderen allerlei insecten in de tuin en bij het insectenhotel. Ook 

wordt er groente geteeld voor de Voedselbank. 

Adres: De Brink (t.o. nr. 9), 6603 JR Wijchen 

Tuin Wijchen, Tuin aan het Wijchens ven  

Open zaterdag 18 juni 

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 en een bloemenweide met klein fruit en fruitbomen. Afgelopen 2 jaar is extra 

tijd gestopt in de tuinwerkzaamheden, vogelhuisjes timmeren, insectenhotels maken en een plukveldje aanleggen 

et vooral veel dahlia’s. In februari 0  is ons bosje van +/- 1000 M2 grotendeels gekapt, eind 2021 ingeplant als 

voedselbos. Plantgoed is nog klein, maar we zijn er wel een beetje trots op.  

Wij genieten van onze tuin, maar het móóiste van onze tuin blijft toch ons uitzicht over het prachtige Wijchens 

ven. 

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

 

Tuin Wijchen, tuin Het Meertje  
Open zaterdag 18 juni 

Aan ’t Wijchens Meer, één van de parels van de Ge eente Wijchen, vindt u  Beeldentuin  
“ t Meertje“ bij het politiebureau ’t bruggetje over, eerste itte huis aan je rechterhand . 

Op zaterdag 18 juni toont plaatselijk kunstenaar Peter van den Heuvel zijn laatste werken, 

opgesteld in een ruim aangelegde tuin. Tussen een rijkelijke flora met verrassende planten.  

Bekijk op uw dooie gemakje onze sfeervolle beeldentuin, grootte rond 800 m2, met prachtig 

uitzicht op het Wijchens Centru . Wat ook kan ?…. op u  verzoek ordt  tekst en uitleg  
gegeven over de sfeerbepalende tuinelementen; door ons en door Peter van den Heuvel zelf. 

Een kopje koffie of thee wachten reeds op uw komst. 

Adres: Rob en Emmy Janssen, Mr. Van Coothlaan 38, 6602 GT Wijchen 
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Peter van den Heuvel 



Leur 

 

Nijmegen 

Wijchen 

Beuningen 

Lent 

Groesbeek 

Berg en dal 

Malden 

Heumen 

Ooij 

Hernen 

Balgoij 

Altforst 

Beek-Ubbergen 

Dreumel 

Waal 

Maas 

Overasselt 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

Molenhoek 

16 15 

14 

13 

12 11 

10 

8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

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 in de periode juni-juli-augustus en september 2022 

 Per tuin vindt u de data van openstelling 

 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 

 

 

Afdeling Rijk van Nij egen en Land van Maas en Waal  sinds 18  
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GROEI & BLOEI 

 
Deelnemende Open Tuinen  

in juni-juli-augustus-september 2022  
 

27 

26 



 

1. Warmoes   Griftdijk Noord 11 6663 AA  Lent  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

2. Moestuin Bottendaal  Ing. Weverstraat   Nijmegen open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

(ter hoogte van de trap richting spoorkuil) 

3. Jac Niessen en 

Nina van der Burgt  Antillenweg 9  6524 SZ  Nijmegen open zaterdag 18 juni 

4. Huis18, een culinaire tuin Gemsstraat 18  6531 TD Nijmegen open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

5. Nico Remers en 

Miranda Schutten   Kaaplandstraat 54 6543 PG Nijmegen open zaterdag 18 juni 

6. Ron Does   Kasteelselaan 4 en 6 6574 AJ  Ubbergen open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

open zaterdag 20 augustus en 

zondag 21 augustus 

7. De Elfenbank   Klappeijenpad 14 6571 BB Berg en Dal open zondag 19 juni 

8. Het Groeske   Kloostertuinen  6561 BZ Groesbeek open zaterdag 18 juni 

9. Tuin van Toon, Loes en Erna Hogewaldseweg 4 6562 KS  Groesbeek open zondag 19 juni 

10. Zelfgeplukt, 

Landgoed Mokerheide  Heumensebaan, 2 6584 CL   Molenhoek open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

11. Panta Rhei   Schappeveld 20  6611 DB  Overasselt open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

12. Jos en Ans Jacobs  Worsumseweg 16A 6611 KT Overasselt open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

open zondag 10 juli en zondag 24 juli 

open zondag 21 augustus 

open zondag 25 september 

13. Tuin de Holtsehoek  Houtsestraat 12  6613 AC  Balgoij  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

14. Flower Power   Kraaijenberg 7131 6601 SL  Wijchen open zaterdag 18 juni  

15. Moestuin Hofsedam  Tuincomplex Hofsedam/  Wijchen open zondag 19 juni 

Sleedoornweg, zijweg van de Zesweg   open zondag 10 juli 

open zondag 14 augustus 

open zondag 11 september 

16. De Tuun, kasteel Wijchen Kasteellaan 13  6602 DA  Wijchen open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

17. Het Meertje   Mr.van Coothlaan 38 6602 GT Wijchen open zaterdag 18 juni 

18. Elly Jaspers en Pieter vd Have Groenewoudseweg 86 6603 DK   Wijchen  open zaterdag 18 juni 

19. Moestuin de Brink  tegenover de Brink 9 6603 JR  Wijchen open zaterdag 18 juni 

20. De Groenling   Wighenerhorst 95 6603 KH  Wijchen open zaterdag 18 juni 

21. Sfeer van Willems  Ploegweg 7  6604 BH  Wijchen open zaterdag 18 juni  

22. Martha en Hennie Hendriks Zesweg 145  6604 BN  Wijchen open zaterdag 18 juni 

open zondag 24 juli 

open zondag 21 augustus 

pen zondag 25 september 

23. Hans en Hennie van Kerkhof De Dreef 1  6616 AX  Hernen  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

24. De Moestuin   Van Balverenlaan 8 6615 AH Leur  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

25. Anneleen en Paul Verhaegen De Balmerd 60  6641 LD  Beuningen open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

26. Chris Janssen-Steenberg De Legt 9  6628 AS Altforst  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

27. Nieuw Robbekampen   Rooijsestraat 49  6621 AJ  Dreumel  open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

 

Deelnemende Open Tuinen  

in juni-juli-augustus-september 2022  

De nummers verwijzen naar de plattegrond op de linkerzijde 

 

OPEN TUINEN 2022 
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Let op! 

Check voor vertrek altijd onze site www.nijmegen.groei.nl  

of er veranderingen zijn in openingstijden en –dagen en overige belangrijke updates. 

 

 

Rijk van Nijmegen en Land van 

Maas en Waal 

Scan de QR-code voor informatie 

op onze website 

GROEI & BLOEI 

 
Tuinen zijn geopend van 11.00-17.00 uur (tenzij anders vermeld) 



Tuin Wijchen, “feer van Wille s  

Open zaterdag 18 juni 

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.  

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 

Tuin Wijchen (Alverna), tuin De Groenling  

Open zaterdag 18 juni 

Tuin De Groenling is een kleine tuin (390 m2) op de zandduinen van 

de Maas. Kruipdoor en sluipdoor ontdek je de tuin. Veel kleine 

poeltjes verbonden door smalle paden en bruggetjes. Overal kun je 

zitten en kijken naar de kikkers, vogels en de overijverige insecten. 

Het is een echte natuurtuin waar beleving voorop staat. 

Kenmerkend zijn de hoogteverschillen en de kleine waterpartijen. 

Het doel van deze tuin is verdwalen en het beleven van de natuur in 

de tuin. Klimaatproof maar vooral inspirerend en rustgevend. 

Let op! 

Deze tuin ligt op een vakantiepark. Parkeren op de algemene parkeerplaats en dan het park oplopen. Volg dan de 

groene bordjes “Groei & Bloei  

Adres: Wighenerhorst 95, 6603 KH Wijchen (Alverna) 

 

Tuin Wijchen, tuin van Marta en Hennie Hendriks 

Open zaterdag 18 juni 

En verder: de zondagen 24 juli , 21 augustus en 25 september 

Koffie/thee én advies gratis. 

De tuin (5000 m2) ligt in het buitengedeelte van de Wijchen/ Woezik en 

bestaat uit 3 siertuinen en een groente/fruittuin. De tuin ligt op zandgrond  

(vroeger asperge grond) wat inhoudt dat hij nogal wat water vraagt.  Naast het 

huis ligt de 1e siertuin met een gegolfde grasmat en daarlangs een 

plantenborder met veel vaste planten.   

Die vaste planten zorgen voor veel kleur in de zomer( het is ook een zomertuin).  

De siertuin die aan de andere kant van het huis ligt heeft grasbanen die naar een ronde vijver leiden. Ook hier is gewerkt m

vaste planten met daarom heen heesters.  

Achter in de tuin is een prieeltje, van daaruit heb je een mooi en rustig uitzicht over de tuin.  

De rozentuin ligt rechtsachter het huis. Ook daar staan bankjes. 

In de groentetuin linksachter worden groenten gekweekt voor eigen gebruik , uiteraard ontbreekt de asperge niet. Ook is 

een gedeelte voor het opkweken /scheuren van vaste planten. 

Adres: Zesweg 145, 6604 BN Wijchen/Woezik 
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Tuin Overasselt, tuin van Jos en Ans Jacobs 

Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

en verder op de zondagen: 10 juli, 24 juli, 21 augustus en 25 september 2022 

In mei 2015 zijn we begonnen met het aanleggen van de tuin 

(circa 3500 m2). In het midden is een groot grasveld gecreëerd 

met daarnaast een lange vijver, verhoogde plantenbakken en een 

grote volière. Om het grasveld staan 350 verschillende soorten 

vaste planten, siergrassen en rozenstruiken. 

Ons enthousiasme voor het tuinieren willen we graag aan je 

overbrengen. Elke zaterdag ben je welkom van 11.00 uur tot 16.00 

uur. Tijdens deze dagen heb je tevens de mogelijkheid om planten 

voor je eigen tuin te kopen. De tuin is toegankelijk voor iedereen. 

Ben je benieuwd geworden naar onze tuin en wil je ook gezellig 

mee komen genieten, dan ben je natuurlijk van harte welkom en 

vinden wij het gezellig als je komt! 

De koffie/thee staat voor je klaar. 

Adres: Worsumseweg 16A, 6611 KT Overasselt 

Tuin Overasselt, Panta Rhei  

Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

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

vlinders , bijen etc. Alles is in beweging, alles stroomt:  

“Panta Rhei  vonden ij een toepasselijke naa  voor ons klein 
paradijsje. 

De tuin bevindt zich aan 3 zijden van onze half-vrijstaande 

woning. Er is een voortuin van 30 m2 en een achtertuin van  

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

We proberen variatie aan te brengen met decoratieve elementen 

zoals beelden en eigen glas-in-lood en Tiffany-werken.  

Sinds vorig jaar is er een heerlijke loungeplek bij: een buitenverblijf met natuurlijk ramen van glas-in-lood/Tiffany.  

Onze tuin ademt een Engelse sfeer uit met veel rozen (meer dan 40 verschillende). Die sfeer komt o.a. terug in 

het portiekje bij de ingang, waarvoor we ons hebben laten inspireren tijdens 1 van onze vakanties in Engeland.  

Zowel in de voor- als achtertuin hebben we een vijver, een brede variatie van (diverse bijzondere) vaste planten 

en ook ontbreken bomen niet, bijvoorbeeld de Judasboom en een sierappel.  

In ieder jaargetijde bloeien er planten.  

Adres: Thea Peters en Gerard Hemme, Schappeveld 20, 6611 DB Overasselt. 

 

Tuin Balgoy, Tuin de Holtsehoek  
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

Naast onze oude boerderij en hooiberg hebben wij ons eigen 

plekje gemaakt. Er is een wandelboomgaard en een 

ontdekkings-/belevingsplek met een Pad der Wijsheid. Een 

groot stuk weiland is vanaf 2009 beplant met fruitbomen en 

er is een heg gekomen rond het perceel. In de loop der tijd is 

de tuin met diverse spullen versierd. Er is wat kunst en overal 

is wat te zien. Een gevlochten heg staat er ook en er is een 

kleine vijver. Onze tuin is nooit af, morgen kan ie weer anders 

zijn. 

Vanaf 2012 hebben we een B&B. 

Er zijn goede toiletten beschikbaar en er is een terras .  

Adres: Rudie en Yvon van Haren, Houtsestraat 12, 6613 AC Balgoy, www.bbbalgoy.nl   
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Tuin De Heerlijkheid Leur, De Moestuin , tuin van 

de Familie van Verschuer 
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De tuin bestaat uit een, aan twee kanten ommuurde, historische tuin die in 

vroegere tijden heeft gefunctioneerd als de moestuin van Huis te Leur. De 

huidige tuin, die een halve hectare beslaat, bevat een lindenberceau, een 

historische druivenkas, een door lavendel en rozenperken omgeven 

hoofdlaan, gemengde bloemenperken, en verschillende fruitbomen. 

In de tuin bevindt zich een, in historische structuur opgetrokken, tuinhuis 

waar thee en koffie geschonken zal worden en waar een wc aanwezig is. De 

tuin is rolstoeltoegankelijk. 

Adres: Van Balverenlaan 8, 6615 AH Leur, www.heerlijkheidleur.nl 

 

Tuin Hernen, tuin van Hans en Hennie van Kerkhof 
Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De tuin is een verzameling planten rondom de woning. De 

oppervlakte is ongeveer  350 m², dus niet groot.  Maar met 

onze hobby kleindieren (kippen) erbij maakt het 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. 

Adres: Hoveniersbedrijf de Meulenhof, De Dreef 1, 6616 

AX , www.demeulenhof.nl 

Tuin Dreumel, tuin Nieuw Robbeka pen  

Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De tuin “Nieu  Robbeka pen  is een Landschapstuin. van 

1,5 hectare. In deze tuin staan veel bijzondere bomen en 

struiken. Ook is er een grote verscheidenheid aan vaste 

planten en bodembedekkers. 

Elk jaar worden er nog een aantal soorten eenjarigen 

aangeplant. 

Lopend over graspaden kun je alles goed bekijken. 

Op onze website www.robbekampen.nl vind je meer 

informatie. 

De tuin is niet rolstoelvriendelijk. 

Entree € 3,00 p.p. inclusief koffie/thee.  

Opbrengst is voor de Stichting Moeder en Kind in Cape 

Maclear . 

Adres: Elly en Jan van Egmond, Rooysestraat 49, 6621 AJ Dreumel 
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Tuin Beuningen, Tuin van Anneleen Verhaegen 
Open zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

Een tuin met niveauverschillen omdat de achter- en 

zijkant aan het water grenst. De tuin is ca. 650 m2 

groot. 

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 kleurenborder die oplicht in de 

avondzon, en een koele kleurenborder die de 

morgenzon vangt. Een pottenborder breekt het terras. 

Ook is er een plekje gereserveerd voor een klein kasje 

waarin bijzondere tomatenplanten staan.  Via een 

terras kan langs het water gelopen worden waar het 

groentetuintje is. 

Toiletgebruik is mogelijk. De tuin is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 

Adres: De Balmerd 60, 6641 LD Beuningen 

Tuin Altforst, Tuin van Chris Janssen Steenberg 

Open zaterdag 18 en zondag 19 juni 

De eigenaar heeft de tuin rond de eeuwwisseling 

aangelegd rondom een door hemzelf 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 

 

13 



TUINREIS  2022, zaterdag 25 juni 2022 

In 2022 kunnen we eindelijk  weer een tuindagreis organiseren! 

Ga mee met deze dagreis! Degenen die eerder mee geweest zijn 

weten dat dit altijd een bijzondere en gezellige dag is, zeer goed 

verzorgd, en met een gevarieerd programma.  

We beginnen de dag in De Tuin van Fortmond. De omgeving van 

deze landelijk gelegen tuin is bijzonder mooi. Het bevindt zich in 

natuurgebied De Duursche Waarden in het stroomgebied van de 

IJssel. Bij aankomst valt direct het groene dak van de moderne 

woning op.  

De tuin is 1 ha. groot, daarvan is ca. 4000 m2  siertuin 

gekenmerkt door grote groepen vaste planten in combinatie met 

siergrassen. Verder 2000 m2  gazon met bosjes en 2000 m2  

bloemenweide die vloeiend overgaat in het natuurgebied. We 

krijgen een enthousiaste rondleiding van de tuineigenaar.  

Wellicht kan hij ook nog wat vertellen over de vele vogels in dit gebied en dus ook in deze tuin. Vogelaars doen er goed 

aan om een verrekijker mee te nemen. 

Vanuit de hele tuin zie je steeds de hoge schoorsteen, een overblijfsel van de steenbakkerij die hier vlakbij tot 1976 in 

bedrijf was. 

Vervolgens rijden we naar Sint Jansklooster waar we De Tuin van Geke Rook gaan bekijken. Deze romantische 

cottagetuin ligt eveneens  in een natuurgebied en el “De Wieden . O dat er hoogteverschillen in deze tuin zijn kun je 

vanaf het terras uitkijken over dit natuurgebied. 

De tuin wordt omsloten door een uit oude stenen opgetrokken muur wat al voor een heel speciaal aanzicht zorgt. 

In de tuin zijn borders op kleur met vaste planten, heesters, siergrassen, rozen, clematissen, enzovoorts. Zelfs de 

groentetuin is op kleur! In de kruidentuin rozen en leifruit. 

In de Noordoostpolder, in Emmeloord, ligt de 

Lancastergarden. Een boerderijtuin van 4000 m2 met van 

hieruit steeds een mooi uitzicht over het polderlandschap.  

Het is  een moderne tuin met strakke lijnen en hagen maar 

met een natuurlijk ogende beplanting. Naast de oprit is een 

strakke vijver met verschillende niveaus. En achter de 

woning bij het terras is nog een tweede vijver met 

stapstenen die maken dat het wat minder strak overkomt. 

Achter in de tuin is nog een tuinhuis met deels overdekt 

terras. Hier is een border met veel geeltinten gerealiseerd. 

Lange tijd was deze kleur in de tuin niet zo in trek maar nu 

mag het gelukkig weer. 

De naam van de tuin verwijst naar het vliegtuig van het type Lancaster dat hier in 1944 neer is gestort. 

We sluiten de dag af met een diner met dekselse pannetjes! 

In de prijs inbegrepen: het vervoer per bus, de entrees van de tuinen en het diner. In de tuinen krijgen we ook steeds 

koffie/thee of een frisdrankje.  

Je dient zelf een lunch mee te nemen die op elk gewenst moment te nuttigen is.  

Datum  : zaterdag 25 juni 2022 

Prijs  : € 73,50 p.p. voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op; niet-leden € 9 ,50 p.p. 

1e opstapplaats: 8.00 uur P+R terrein voor het Mondial College gelegen aan de Meeuwse Acker/ hoek IJpenbroekweg in 

de wijk Lindenholt in Nijmegen. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. 

2e opstapplaats: 8.35 uur Raadhuisplein in Oosterbeek.  

Aanmelden verplicht, vóór 25 mei 2022 bij: info@nijmegen.groei.nl. 
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Open Tuinendagen Overasselt en omgeving op 

zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022 
Er staan weer zeer diverse tuinen in Overasselt en Nederasselt op het 

programma. Van kleine, sfeervolle binnentuinen, tot grotere natuurlijk 

gevormde tuinen. Elke plek heeft iets unieks.  

De eigenaren zullen je uit kunnen leggen wat er bijzonder is en waaruit 

hun plezier bestaat bij het tuinieren.  

Je kunt bij hen letterlijk achter de poort kijken en meebeleven wat 

er zoal groeit en bloeit in deze zomermaand.  

Een leuk weekenduitje waarin je volop ideeën kunt opdoen en 

delen met elkaar. 

Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op de website 

www.opentuinenoverasselt.nl vind je actuele informatie en de flyer 

met deelnemende tuinen.  

De deelnemers heten je van harte welkom! 

Even voorstellen: De Tuinen van de Hagert in Leur/Wijchen.   

Deze moes/bloemen tuin is aangelegd op het principe van 

Permacultuur en wordt onderhouden door mensen die wat verder 

van de arbeidsmarkt afstaan. Onder deskundige begeleiding van 

Ton en Bernadette Baaijens worden alle werkzaamheden verricht 

die gedaan moeten worden om groenten en bloemen te kweken. 

Permacultuur is kort gezegd: Het kweken op een biologische manier 

(geen kunstmest , geen chemische bestrijding) 

– Grond rust geven , dus niet spitten. 

– Grond bedekt laten door b.v. mulchen. 

In de kwekerij zijn ongeveer 10 personen bezig met: zaaien, oppotten, 

het planten van…, verzorging ge assen, ater geven, oogsten enz. 
Er worden ongeveer 80 verschillende groenten gekweekt en zo`n 30 

eetbare bloemen.     

Ook de vergeten groente o.a. palmkool, rammenas, pastinaak, aardpeer, 

witte aardbei zijn aanwezig. 

De groente wordt afgezet aan verschillende restaurants en 

verzorgingsinstellingen maar ook is er een winkel waar iedereen de 

producten kan kopen. 

De tuin is vrij toegankelijk en vooral in het voorjaar/zomer is het echt een aanrader om eens te gaan kijken, zo 

niet iets te kopen. 

Het adres is: Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen 

 

Open Stadstuinen Nijmegen zaterdag 11 juni 

van 10.00 tot 17.00 uur 

Dit jaar zijn er weer Tuinen in Nijmegen te bezoeken. 

Kleine tuinen, grote tuinen, bloementuinen, vijvertuinen, tuinen met knusse 

hoekjes en fraaie terrassen, met vuurplaatsen en buitenovens, tuinen met kunst, 

tuinen die helemaal klaar zijn en tuinen die nooit af komen, stoere tuinen, lieflijke 

tuinen, strakke tuinen, wilde tuinen, kruidentuinen, kweektuinen, jungletuinen, 

tuinen et fruitbo en, tuinen in alle denkbare soorten en aten … Ko , kijk en 
geniet! 
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Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

www.editoo.nl

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 ad-interim en Coördinator promotie: Anneleen Verhaegen 

Tel: 06-13726699   

E-mail: a.verhaegen@kpnplanet.nl    

• Redactie PA: Willem van der Leij,  

E-mail: wvanderleij67@gmail.com 

• Redactie PA, ledenadministratie en website: Willeke Scheepers 

E-mail: willekescheepers@gmail.com 

• Penning eester: Maria Peters-Faassen, 

Tel: 024-6842088, 

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

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

• Secretaris: Eugenie Rutten 

• Hennie Hendriks 

E-mail: henniehendriks@planet.nl  

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 

 De Groene Agenda 
 18 en 19 mei 2020    Open tuinen weekend 

 25 t/m 29 mei 2020    Gardenista 

 28 mei 2022     Plantenruilochtend Weurt 

 11 juni 2022     Open Stadstuinen Nijmegen 

 25 juni 2022     Tuinreis Flevopolder 

 9 en 10 juli 2022    Open tuindagen Overasselt en omgeving 

 17 augustus 2022    Avondexcursie naar de tuin Villa Sprezzatura in Nijmegen 

 10 september 2022    Excursie Hatertse en Overasseltse vennen 
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Rijk van Nijmegen en 

Land van Maas en Waal 

Scan de QR-code voor 

informatie op onze 

website 


