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11+12 augustus • Bloemenfeest
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Dorp 53 • Polsbroek

Dit jaar koopt u eenmaal een passe-partout van € 7,50, waarmee
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Zuidzijdseweg 104 • Polsbroek
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Zuidzijdseweg 160 • Polsbroek
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Dorp 240 • Benschop
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Wegens omstandigheden gesloten

tuinclublopikerwaard.nl

91

Lopikerweg west 91 • Cabauw

Anita van Leyden 06 129 205 44

49

Lekdijk West 49 • Lopik

U kunt per weekend elke tuin eenmaal bezoeken, op zaterdag of
zondag tussen 10:00 en 17:00 uur. U bepaalt zelf uw route.

Meer informatie
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Beatrixlaan 2 • Haastrecht

Feest passe-partout
u drie weekenden alle deelnemende tuinen kunt bezoeken.
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Extra’s tijdens het Bloemenfeest in augustus
Salvia, Dahlia, Vlinderstruik, Zonnehoed, Lavendel,
IJzerhard, Hemelsleutel, Geranium, Kattenkruid, Russische
lavendel, Dropplant, Duizendknoop, Koninginnekruid…
bloeien nu allemaal…als dat geen feest is? Sluit het
Open Tuinenseizoen in stijl af. De 7 deelnemende tuinen
tonen hun hoogzomerpracht, maar ook het landschap
van de Lopikerwaard biedt veel moois. De tocht door het
polderlandschap met weteringen en riviertjes voert u langs
molens, boerderijen en prachtige vergezichten.
Let op! Wegens omstandigheden is de tuin in IJsselstein niet
open.

Beatrixlaan

2

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, de trap en steiger hebben een
strakke vormgeving gekregen. Een mooi contrast vormt
de natuurlijke vormentaal van de rest van de tuin. Hogere
beplanting aan de buitenzijde zorgt voor beschutting en
privacy. Naast het grote terras is een zomerbloeiende vaste
plantenborder. Aan de west- en noordzijde tegen het huis zijn
vooral schaduwplanten en kruiden gezet. De voortuin heeft
vaste planten, zowel opgaand als bodembedekkend.
Extra: Creatief met hout, diverse objecten te koop en
informatie van de Weidevogelgroep Krimpenerwaard.

37 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 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. In de zithoekjes
kunt u de stilte van het Groene Hart tot u door laten dringen.
Extra: In de tuin exposeert Anneke van Hoff haar keramiek
en zijn de laatste tuintafelkleden van Laetitia Burger in de
aanbieding.

Dorp 240 Benschop • Coby van Lexmond
Als je het ijzeren hek doorgaat en deze leeftuin betreedt zie
je het meteen: hier wonen creatieve, kunstzinnige mensen.
Deze diepe tuin heeft verschillende vaste plantenborders
omringd met beukenhaag. Het tuinhuis, de jeu de
boulesbaan en het atelier zijn belangrijke sfeerelementen
in deze tuin. Halverwege de tuin heeft u mooi zicht op de
eeuwenoude kerktoren. De tuin, omringd met water, biedt
aan het einde mooi zicht over het land van de Lopikerwaard.
Extra: In deze tuin is keramische kunst te zien en te koop,
onder andere vogelhuisjes voor vreemde vogels...

Lopikerweg west

91 Cabauw • Mieke de Haan

Zuidzijdseweg 104 Polsbroek • Bas Molenaar
In deze tuin zijn overgangen van het kenmerkende
slagenlandschap van de Lopikerwaard gecombineerd met
een mooi lijnenspel van diverse oude boomsoorten, hagen en
bosjes. Een kleine landtong met oude fruitbomen en negen
schitterende platanen bij het terras zorgen ’s zomers voor koele
plekken. Er zijn stukken gras met wilde bloemen en langs de
vijver groeit Lisdodde, Watermunt en Zwanenbloem. Ruimte en
rust overheersen in deze tuin met uitzicht op Schoonhoven en
Cabauw.
Extra: Naast groene vingers heeft Bas ook artistieke talenten.
Met ‘Art & More’ geeft hij workshops en inspireert andere
kunstenaars. Deze zijn tijdens het Open Tuinen weekend actief.

Zuidzijdseweg 160 Polsbroek • Anita van Leyden
Een loktuin voor vogels en insecten… veel bomen en struiken
leveren bloemen, bessen, noten of vruchten. Het eerste deel
van de tuin is warm en windstil door zijn hagen en bloeit met
blauw, geel, wit en roze bloemen. Dan volgt een geel-witte
tuin met een grote Catalpa als parasol. De tuin loopt geleidelijk
over in de polder. In de moestuin worden ‘oude’ groenten
als schorseneer en pastinaak gezaaid, maar ook Russische
tomaten, Italiaanse bieten en Nieuw-Zeelandse spinazie.
Extra: Van Tubergen specialist in kwaliteitsbloembollen, geeft
informatie en verkoopt voorjaarsbloeiende bolgewassen. Van
Tubergen viert dit jaar haar 150-jarig jubileum.

De tuin rond deze 16e eeuwse boerderij is op authentieke
wijze ingericht. Vanuit de voormalige hooiberg heeft u
uitzicht over de achtertuin en de borders. Een pad leidt naar
3 eilandjes. Het middelste eiland bestaat uit twee cirkels die
de groentetuin vormen. Via bruggetjes komt u op eilandjes
met fruitbomen van oude rassen: juttepeer, kruidenierspeer
en dubbele boeren-witte. De ‘vensters’ in de houtwal geven
een goed zicht op het polderlandschap en de molen. Voor je
beleving stap je hier terug in de tijd, dat maakt deze tuin zo
aantrekkelijk.

Lekdijk west

49 Lopik • Carla Brokking

Een romantische tuin tussen Lekdijk en 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. Een tuin vol sfeer en leuke plekjes.
Aan de langgerekte tafel onder de dakmoerbeien is het
echt genieten van het uitzicht over de polder. Carla nodigt
iedereen uit haar zoektocht naar balans en de goede planten
op de juiste plek in haar tuin te komen bekijken.
Extra: Informatie over vlinders en vlindersherkenniskaarten.
Daarnaast haakpakketten en –patronen van Especial&More,
o.a. uit het haakboek: Haken & Huis van Janny OosteromVerweij. Zaterdag is Janny zelf aanwezig (van 14:00 – 16:00
uur) om leuke haaktips te geven.

