“Lint van tuinen langs de IJsselvallei” 2 & 3 September 10.30-17.00 uur
“Hofstede Het Holt”
In een afwisselend landschap in de zogenaamde “Landgoederenzone”
ligt de tuin van Hofstede Het Holt, Het is een echte landschapstuin met
een oppervlakte van 15.000m2, omringd door weilanden gelegen tussen
Veluwe en IJsselvallei. Het geheel ligt rond een prachtige boerderij die
stamt uit 1783.Er is een uitgezette route die u door de gehele tuin voert.
De zorgvuldig gekozen beplanting is geheel in harmonie met de omgeving.
Er zijn meanderende borders op kleur, een kruidentuin, een natuurlijke
vijver omgeven door knotwilgen, een laantje met oude rassen hoogstam
fruitbomen en een wilde bloemenweide. Toegangsprijs: €4,00 per persoon
Adres: Spankerenseweg 55
6974LB Leuvenheim ( Gem. Brummen)
Tel: 0313 419071
E-mail: info@hofstedehetholt.nl
Website: www.hofstedehetholt.nl

“De Verborgen Tuinen van Bert Loman”
Aan de rand van Voorst, midden in de IJsselvallei, liggen de
`Verborgen Tuinen` van Bert Loman.
De tuin, ca 1.500 m2 groot, bestaat uit negen kleinere tuinen met
hoofdzakelijk vaste planten. De variatie en opzet maken de tuin met zijn
leuke hoekjes en doorkijkjes afwisselend en spannend.
De tuin heeft de laatste 16 jaar internationale bekendheid gekregen vanwege
de bijzondere combinatie van tuin- en kunstobjecten van natuurlijke materialen.
Toegangsprijs: € 5,00 per persoon, incl. boekje “ Objecten van natuurlijke materialen”
Adres: Klarenbeekseweg 5a
7383 EA Voorst
Tel: 0575 501265
E-mail: bert-loman@planet.nl
Website: www.deverborgentuinenvoorst.nl

“Tuinen de Roode Hoeve”
Rondom een meer dan 100 jaar oude IJsselhoeve liggen verschillende tuinen. Men wandelt langs veldschuren,
in Mei en Juni overdekt door een zee van ramblerrozen, langs een grote wilde grassenwei en door heggen
omsloten weelderige bloementuinen met borders op kleur. Ook treft u veel Dahlia’s en Hortensia`s aan.
Overal zicht op de IJsselvallei en de eigen schapenweiden. Tevens is er een fraaie tuinkamer met brocante.
Het geheel beslaat een oppervlakte van 1 hectare.
Toegangsprijs:€ 5,00 per persoon.
Adres: Middendijk 14
7397 NA Nijbroek
Tel: 0571 291670
E-mail: info@tuinenderoodehoeve.nl
Website: www.tuinenderoodehoeve.nl

“De Buitenhof”
Aan het natuurgebied “ Het wisselende veen” en “ De verloren beek” is op de Veluwse zandgrond
tuin ontstaan waar veel te genieten valt. Al wandelend komt men o.a. in een wat formele bloementuin
met zichtassen, een spectaculaire siergrassentuin met slingerpaden om doorheen te lopen.
Totale oppervlakte is 1 hectare. Toegangsprijs: Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Adres: Grensweg 8
8162 RV Epe
Tel: 0578613203
E-mail: geerling.epe@zonnet.nl
Website: www.debuitenhofepe.nl
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“Beeldentuin De Schoppert”
Rondom een groot gazon gemengde bloemborders. Voor het huis een rozentuin.
Op het talud van de aangrenzende Rijksweg is een schitterende bos-en vijvertuin aangelegd.
Overal in de tuin treft u beelden en keramiek van diverse kunstenaars aan. Totale oppervlakte is 1 hectare.
Toegangsprijs: Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Adres: Groeneweg 18
8051 KH Hattem
Tel: 038 4441294
E-mail: annaleo@ziggo.nl
Website: www.tuinenhattem.nl
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