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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.

Meer informatie
tuinclublopikerwaard.nl
Anita van Leyden 06 129 205 44

 23+24 juni • Zomerfeest
2

 
Beatrixlaan 2 • Haastrecht  

37
 

Provincialeweg Oost 37 • Haastrecht

104
 

Zuidzijdseweg 104 • Polsbroek

258
 

Dorp 258 • Benschop • (zondag)

39
 

Wegens omstandigheden gesloten

8
 

Lekdijk Oost 8 • Jaarsveld • (zaterdag)

49
 

Lekdijk West 49 • Lopik

86a
 

Wegens omstandigheden gesloten

91
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Extra’s tijdens het zomerfeest in juni
In juni openen 6 privétuinen met ieder een eigen stijl, 
beplanting en uitstraling de tuinhekken. Aanvankelijk waren 
dat er 9, maar 3 tuinen zijn wegens omstandigheden alsnog 
gesloten. Voor tuinliefhebbers is er geen beter moment om 
eropuit te trekken. Tuinen kijken om ideeën op te doen, 
bijzondere plantcombinaties af te kijken of gewoon lekker te 
ontspannen… Kom genieten, inspiratie opdoen en beleef het 
zomerfeest!.

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 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: Creatief met hout, diverse objecten te koop 

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 
vele rozen, de 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 en prachtige schilderijen van Ildiko 
Boronkay.

Zuidzijdseweg  104
 
 Polsbroek • Bas Molenaar

In deze tuin zijn overgangen gecreëerd 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 is veel ruimte in de tuin,  grote stukken gras met 
wilde bloemen en langs de vijver de Lisdodde, Watermunt en 
Zwanenbloem. Ruimte en rust is wat er overheerst in deze tuin 
met uitzicht op Schoonhoven en Cabauw. 
Extra: naast groene vingers heeft Bas, de eigenaar van de tuin, 
ook artistieke talenten. Met ‘Art & More’ geeft hij workshops 
en inspireert andere kunstenaars. Deze laatste zijn tijdens het 
Open Tuinen weekend actief.

Dorp  258
 
 Benschop • Corien Vink

  (alleen zondag open)

Op zondag 24 juni 2018 is deze tuin voor het eerst open voor 
publiek. In de terrastuin aan de voorzijde van het huis voeren 
de kleuren paars en blauw de hoofdtoon. Het verrassende 
effect bevindt zich aan de achterzijde van het huis. De 
prachtige waterpartij tussen strakke hagen vloeit over in het 
natuurlijke polderlandschap. Een mooie plek om tot rust en 
bezinning te komen.

Lekdijk Oost  8
 
 Jaarsveld •  Didy Brokking 

   (alleen zaterdag open)

Achter de dijk langs de rivier de Lek, ligt deze eigentijdse 
boerderijtuin. De grote terrassen rondom het huis zijn 
verbonden door klinkerpaden. Aansluitend aan de terrassen 
is een informele kruiden-, groenten-, pluktuin. Diverse hagen, 
bomen en pergolabalken zijn gebruikt als afscheiding en om 
hoogte en diepte te creëren. Het verdere terrein, met haar 
natuurlijke uitstraling, wordt gekenmerkt door een aantal 
monumentale oude bomen, een wiel (oude dijkdoorbraak), 
moerasbos en een hoogstamboomgaard.
Extra: nog op zoek naar nieuwe aanwinsten? Op dit adres 
kunt u stekjes kopen of eens snuffelen bij de garage sale…
als dat geen blij gezicht oplevert…

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 uitzicht over de polder. 
Geniet op de heen- en terugweg van de vele 
ooievaars(nesten) langs de Lekdijk, alwaar de jongen de 
eerste vliegoefeningen doen.

Helaas zijn de twee tuinen in Cabauw, Lopikerweg west 86a 
en 91 en de tuin in IJsselstein, Merckelbachlaan 39 wegens 
omstandigheden gesloten. 
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