
Groei & Bloei Midden-Kennemerland Open Tuinenweekend 2022          open van 11.00 tot 16.00 uur

adres woonplaats omschrijving
Zaterdag 

28-5-2022

Zondag   

29-5-2022

Baafjeslaan 4 Heiloo Gehele jaar interessant dmv. bollen/zon/schaduw/droog/vochtig 

/bloemen/bessen/blad/kleine moestuin etc. Nadruk op biologie met veel 

botanische soorten en een flinke verzameling bijzondere struiken en bomen. 

Proberen geheel circulair en vooral eenvoudig te tuinieren (grondwaterpomp, geen 

tuinafval, vnl. duurzame materialen). 900 m² 

gesloten open

Fontein Verschuirlaan 24 Heiloo In onze tuin heeft elk seizoen een eyecatcher. In het voorjaar bloeiende struiken 

die het meest in het oog springen. . Als u de voortuin inloopt over de smalle 

paadjes ontdek je een collectie vaste planten, volwassen bomen en het effect dat 

water kan hebben in een tuin. Onze achtertuin laat iets totaal anders zien. Laat u 

verrassen. U bent welkom maar niet allemaal tegelijk!                      900 m²

gesloten open

Ringweg 6 Heiloo

De tuin is 8 jaar geleden door een tuinarchitect aangelegd. Passend bij het huis; in 

dit geval een moderne bungalow. Dit heeft geresulteerd in een voortuin met veel 

grassen en strakke hagen. In de achtertuin maken de grassen ook een belangrijk 

deel van de beplanting uit met daarnaast veel vaste planten.  Een belangrijk 

onderdeel van de architectuur van de woning is een strakke vijver. Verder is er nog 

een groente- en fruithoek. De bewoners van Ringweg 6 zetten de afgelopen jaren 

de tuin naar hun eigen hand.     400 m²

gesloten open

Harrelaers 25 Heiloo Liefhebberstuin met veel planten, struiken, bloemen, eenjarigen, met vijver, 

veranda, aan een sloot en bomensingel.   400 m² open gesloten

Baetenburg 181 Heiloo Bordertuin, brede borders met vaste planten en struiken, aangevuld met eenjarige 

bloemen. In het gazon een poging om  een kleine weide met bloemen te starten 

samen met kleine vruchtbomen  bieden die vogels, bijen, vlinders en andere 

insecten volop voedsel. Als schuilplaats voor de dieren is er oa een takkenwal. Ook 

is er een een sedumdak op het tuinschuurtje.   500 m²

open gesloten

Holleweg 139 Heiloo Kleurrijke tuin met vijverpartij. Tuin is nog deels in wording. Cottage-achtig?  400 

m² gesloten open

Feen de Lilleweg 3 Heiloo Vrij nieuwe kweektuin met (bijzondere) groenten, kleinfruit en bloemen. Nadruk 

op eetbare producten en veel soorten.  400 m²

open open



Oosterzijweg 53 Heiloo Tuin biedt veel groene geborgenheid, mooie weelderige beplanting. Meest vaste 

planten met aanvulling van bollen en eenjarigen. Ook grasveld en omzoomd door 

hagen.  700 m²

open gesloten

Lijsterbes 45 Heiloo Ik wilde een tuin met zo min mogelijk bestrating, die jaarrond aantrekkelijk is én 

bijdraagt aan de biodiversiteit. Arjan Boekel heeft mijn tuin ontworpen en we 

hebben het ‘Tegels te gast in het groen’ genoemd. Bij het huis heb ik veel schaduw 

en Arjan stelde voor over de hele breedte een spiegelvijver te maken met 

‘zwevende’ stapstenen over de vijver .  Omdat de tuin zo klein is, is er ook veel 

verticaal groen. Om de vijver heen staan allerlei schaduwplanten. Een 

meerstammige appelboom zorgt net als de pergola voor wat hoogte in de tuin.   60 

m²

gesloten open

Westerweg 417 Heiloo Een tuin met ruimte voor biodiversiteit, waar de planten een beetje hun gang 

mogen gaan, met kleine boomgaard en moestuin (“cottagetuin”)   1000 m² gesloten open

Patrijsakkers 5 Heiloo Hoektuin met verzorgde bloemrijke tuin met veel vaste planten, kleine zitjes, zon 

en schaduw. ± 350 m²
open gesloten

Limmen
Rijksweg 188 Limmen Borders met bomen, struiken en vaste planten. Twee terrassen. Snijbloementuin 

en grasveld met lindebomen en kastanjeboom.       120 m²
gesloten open

Kerkweg 38 Limmen Sfeervolle tuin vol vaste planten, een vijver, fruitbomen en gezellige zitjes. 775 m²
gesloten open

Kerkweg 51 Limmen Kleine romantische tuin midden in het centrum van Limmen. Tuin met keramiek 

atelier. 75 m² open open

Visweg 51 Limmen Karakteristiek huis met bijpassende sfeervolle tuin. Er zijn meerdere terrassen, 

gazon, borders en moestuin.  1000m² gesloten open

Visweg 20 Limmen
Heerlijke tuin voor kinderen, speelvriendelijk. Veel zonnige zitjes.                 700 m² gesloten open

Hogeweg 148 Limmen Knusse plantentuin met vijver, fruitbomen en kleine kas. Bijzonder ras geiten. 300 

m²
open open

Pagelaan 5 Limmen Zonnige natuurtuinen en groentetuin, fruitbomen en struiken. 1000 m² 

Fijnschilderijen “uit eigen tuin”
open gesloten

Pagelaan 27 Limmen Hobbytuin, avontuurlijk door de vele dieren. 2300 m²

Expositie van kunst. open open

Pagelaan 33 Limmen Verrassende tuin met mooie vijver en expositie van schilderijen. 300 m² open open


