Zeeheldenbuurt

8, 9 en/of 10 juni

Bloemenbuurt

U bent welkom om de tuinen te bezoeken:
- Op de dagen die in onderstaand programma zijn vermeld.
- ’s Avonds van 19.30 tot circa 21.00.
Dinsdag 8 juni 19.30 – 21.00
Telefoonweg 27
Achter- en Kleine stadstuin met struiken en vaste planten, gedomineerd door een grote
voortuin
beuk.
Ruijsstraat 7
Voortuin
Groene tuin op de ochtendzon met fruitbomen, grote border en klein vijvertje in
Engelse cottage stijl.
Telefoonweg 13
Achtertuin Tuin met veel bomen en schaduw maar deels ook zonnig. De tuin is ingericht
met een mix van gecultiveerde en wilde planten. Met vijver en groentetuin.
Ranonkellaan 46
Achtertuin Wilde onderhoudsarme natuurtuin met veel inheemse en uitheemse eetbare
planten, struiken, bomen.
Woensdag 9 juni 19.30 – 21.00
Bettekamp 36
Achtertuin Cottage achtige tuin van ca 600 m2 met veel bloeiende planten. Gevarieerde
indeling met veel aparte stukjes tuin.
Irislaan 26
Achter- en Voortuin :vijver ,3 soorten leiperen en appel, diverse vaste planten, bijenhotel +
voortuin
vlinderhotel.
Achter: Aardbeien wand, kersen, druiven, pruimen, perenboomje.
Telefoonweg 27
Achter- en Kleine stadstuin met struiken en vaste planten, gedomineerd door een grote
voortuin
beuk.
Ranonkellaan 46
Achtertuin Wilde onderhoudsarme natuurtuin met veel inheemse en uitheemse eetbare
planten, struiken, bomen.
Telefoonweg 13
Achtertuin Tuin met veel bomen en schaduw maar deels ook zonnig. De tuin is ingericht met
een mix van gecultiveerde en wilde planten. Met vijver en groentetuin.
Donderdag 10 juni 19.30 – 21.00
Telefoonweg 4
Achter- en
Bloemrijke tuin met veel bomen, struiken en vaste planten. Geen strakke
voortuin
tuin, alles groeit lekker door elkaar waardoor de tuin een natuurlijke
uitstraling heeft.
Ruijsstraat 7
Achtertuin
Gezellige Engelse stijl cottage tuin met hoogstam appelboom,
Ingang via pad
schaduwborder, bloemen border, kruidenrand, pergola en muurkasje. Veel
Hendrik Stafweg
hergebruikte materialen.
Irislaan 26
Achter- en
Voortuin :vijver ,3 soorten leiperen en appel, diverse vaste planten,
voortuin
bijenhotel + vlinderhotel. Achter: Aardbeien wand, kersen, druiven,
pruimen, perenboomje.
Bettekamp 36
Achtertuin
Cottage achtige tuin van ca 600 m2 met veel bloeiende planten. Gevarieerde
indeling met veel aparte stukjes tuin.
De ruyterstraat 64 Achter- en
Kleine strak vormgegeven tuin met gevarieerde beplanting van bloemen
voortuin
struiken en bodembedekkers. Met in de achtertuin een katsura of
koekenboom.

