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Extra’s tijdens het Bollenfeest in april
De vele bloeiende bollen en het frisse lentegroen zorgen al
voor een energieke start van het tuinseizoen. Daarnaast is er
in de tuinen nog veel extra’s te zien.

Provincialeweg Oost 37 Haastrecht • Wil de Geus
In de prachtige tuin van ‘t Huis te Rosendaal komt al het
moois van de omgeving samen. Vele tientallen wilgen langs
de sloot, appel- en perenbomen in de boomgaard, kippen en
schapen in de wei en een heerlijk terras aan de vijver. Naast
de schitterende blauwe regen en winterjasmijn aan de gevels
vindt u hier ook een zeepboom, zomereik, pruikeboom en
eendenpootboom.
Extra: Tijdens Open Tuinen is er verfijnd quiltwerk van Jo
Huisjes-Wes te zien.

Dorp 53 Polsbroek • Waldien Burger
Deze tuin ligt midden in het dorp Polsbroek aan de
zogenaamde ‘smalle kant’ van de Wetering. Een verrassende
diepe wandeltuin die door het huis en omliggende
bebouwing volledig aan het zicht is onttrokken.
Beukenhagen en klinkerpaden geven de langgerekte
smalle tuin een spannende structuur. De oude knotwilgen
vormen de natuurlijke link met het omliggende water en
polderlandschap. Verspreid door de tuin zijn zithoekjes waar
u de stilte van het Groene Hart tot u door kunt laten dringen.
In april bloeien er in de tuin veel tulpen.
Extra: Cecile Siereveld laat zien hoe je zijden sjaals bedrukt
met bladeren, er zijn tuintafelkleden en schorten van
Laetitia Burger en in de tuin exposeert Anneke van Hoff met
keramiek.

Noordzijdseweg 159b Polsbroek • Marlene Vermeer
In deze in 2016 aangelegde voortuin zijn op een creatieve
manier verschillende tuinwensen dichter bij huis gehaald.
Een ruim terras met privacy, voldoende speelruimte voor de
kinderen en een sterke beplanting met beperkt onderhoud.
De relatief smalle en lange tuin is nu, met een helder
lijnenspel van hagen, bomen en beplanting, een verlengstuk
van de woning. De achtertuin is een veld met veel gras, een
streekgebonden boomgaard en een vlonderterras. Om al
slenterend tot rust te komen en te genieten van al het moois
van de Lopikerwaard. Slingers van narcissen geven het voorjaar
kleur.
Extra: Zaterdagmiddag 21 april tussen 14 – 17 uur is er een
demonstratie fruitbomen snoeien door Dirk van Ziel van
Pomona voor fruitbomen in de tuin of als erfbeplanting. Ook
geeft Celia Rodenburg informatie over erfvogels, bijen en
insecten.

Lekdijk West 49 Lopik • Carla Brokking
Een romantische tuin tussen de Lekdijk en de polder. In
de relatief jonge tuin zijn oude elementen en basisvormen
bewaard: buxushagen, leilinden, oude vruchtbomen,
knotwilgen. Nieuw zijn terrassen, pergola, kruiden- en
moestuin en veel bloemen. Carla nodigt iedereen uit haar
zoektocht naar balans en de goede planten op de juiste plek in
haar tuin te komen bekijken.
De eigenaresse van deze tuin weet als geen ander sfeer
te creëren. Aan de langgerekte tafel onder de dakmoerbeien is
het echt genieten van een weids uitzicht over de polder.
Extra: Van Tubergen http://www.vantubergen.nl, de specialist
in kwaliteitsbloembollen waar de tuinclubleden hun
bloembollen hebben ingekocht, geeft informatie en verkoopt
zomerbloeiende bolgewassen. Van Tubergen viert dit jaar
haar 150-jarig jubileum, 150 jaar mooie stevige bollen, in alle
soorten en maten. Zij hebben ook die hele speciale soorten
die je nu net niet in de tuincentra vindt. Van Tubergen is
hofleverancier van de Keukenhof en heeft daar ook dit jaar
weer een mooie ‘inzenderstuin’. Tijdens de Open Tuinendagen

van de Tuinclub Lopikerwaard kunt u gratis entreekaarten
voor de Keukenhof winnen.
Verder brengen zij zomerbollen mee, zoals dahlia’s, die nu
gepoot kunnen worden en deze zomer nog gaan bloeien.
Stel al uw vragen over bollen en knollen, hoe ze te planten,
te overwinteren, welke grond geschikt is enzovoorts. Welkom
aan Lekdijk West 49!

Beatrixlaan
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Haastrecht • Tony Hardenberg

Het ontwerp van deze tuin is een combinatie van strakke
lijnen en speelse beplanting. De rechte lijnen sluiten mooi
aan bij de architectuur van het huis: een groot rechthoekig
terras op het zuiden en ook de trap en steiger hebben een
strakke vormgeving gekregen. Een mooi contrast vormt de
losse natuurlijke vormentaal van de rest van de tuin. Hogere
beplanting aan de buitenzijde zorgt voor beschutting en
privacy. Naast het grote terras is een vaste plantenborder
die grotendeels zomers bloeit. Aan de west- en noordzijde
tegen het huis zijn vooral schaduwplanten en kruiden
gezet. De voortuin heeft vaste planten, zowel opgaand als
bodembedekkend.
Extra: Er is informatie over de Overtuin in Haastrecht en er zijn
houten tuinobjecten te koop.

Lopikerweg west 86a Cabauw • Nelly van Baaren
Om dit relatief nieuwe huis is een tuin te bewonderen
met een fraaie strakke opbouw. Een echte liefhebberstuin
waar een scala aan vaste planten te vinden is. Vanuit de
achtertuin is er een enorm wijds uitzicht over het land van de
Lopikerwaard. In een patroon van hagen, op diverse hoogtes,
wordt op ‘eigenwijze’ kleur gegeven aan deze tuin.
Extra: Expositie van keramiek van …
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Feest passe-partout
Dit jaar koopt u eenmaal een passe-partout van € 7,50, waarmee
u drie weekenden alle deelnemende tuinen kunt bezoeken.
U kunt per weekend elke tuin eenmaal bezoeken, op zaterdag of
zondag tussen 10:00 en 17:00 uur. U bepaalt zelf uw route.
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tuinclublopikerwaard.nl
Anita van Leyden 06 129 205 44
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