Marni’s
Voorbeeldtuin en inspiratiebron rondom een kwekerij met een
enorm plantenarsenaal. Het 20 jaar oude centrale deel ligt rond
een vijver met daaromheen hoge vaste planten. Rechts hiervan een
schaduwtuin, links het nieuwste deel: een prairietuin, nog ontworpen door de eind 2017 overleden Loek Peters. De tuin is een
paradijs voor zeldzame vogels, amfibieën en insecten. Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn hier taboe en er wordt alleen biologische
mest gebruikt. Planten uit de tuin zijn verkrijgbaar in de kwekerij.

Geopend:
Van 3 maart t/m 28 juli op woensdag t/m zaterdag van 10-17
uur. Extra koopzondagen: zie www.marnis.info
Groepen op afspraak. Tuin en kwekerij gratis te bezoeken. Koffie en thee verkrijgbaar. Toilet aanwezig; gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk.

Marni’s Kwekerij
Op de Bies 70a, 2de poort links 6333 BZ, Schimmert

+31 (0) 45 40 41 872

info@marnis.nl

www.marnis.info

Van Moeras tot Paradijs
Geen gekunstelde waterpartijen, maar natuurlijk ogende beekjes,
stroompjes en riviertje de Gulp. Geschulpte gazons in combinatie
met boompartijen zorgen voor diepte en mooie doorkijkjes. Alleen rond de woning is gebruik gemaakt van rechte lijnen. De rest
van de landschapstuin is asymmetrisch. Men kan wandelen over
slingerende paden en genieten van de spannende afwisseling .van
m

Open van 10u tot 17u
zaterdag 9 en zondag 10 juni, en
zaterdag 16 en zondag 17 juni
za 15 juli, zo 26 augustus en zo 2 september
m

Op afspraak kan de tuin ook op andere dagen bezocht worden.
Op verzoek verzorgen wij graag koffie/thee met Limburgse vlaai
of een lunch. Entree € 3.00
Groepsbezoeken inclusief rondleiding, koffie/thee; € 6.— pp.

Van Moeras tot Paradijs
Burggraverhof 19 6271 HE Gulpen

+31 (0) 43 45 01 642

marian@vanmoerastotparadijs.nl

www.vanmoerastotparadijs.nl

www.zuidlimburgsedroomtuinen.nl

De Carishof

Fancrever Höfke

Parkachtige vergezichtentuin (3750 m2) met hagenstructuren
rondom een monumentale carréboerderij. Vasteplantenborders,
natuurlijke poel, beekje, oranjerie, boomgaardje, authentiek bakhuis, fruithof en wijngaardje. Cour in mediterrane sfeer. Verkoop
van jams, chutneys en andere producten van fruit uit de tuin.
Tijdens open zater- en zondagen terras met consumpties

Zeer langgerekte tuin (1400 m2) met zeven, onderling totaal verschillende, achter elkaar liggende tuinkamers, doorsneden door een
fraaie zicht-as. Weelderige en zeer kleurrijke vaste plantenborders.
Verder o.a. een fruitboomkamer en een schaduwtuin. Verkoop van
mergelornamenten

Open van 10u tot 17u

Open:

De zondagen 8, 15, 22 en 29 april en 6 mei in het kader van ons
Bloembollenfestijn. Voorts: zaterdag 9 en zondag 10 juni en zaterdag 16 en zondag 17 juni.
Extra openingsdag op zondag 15 juli (10-17 u). Entree € 3.
Groepsbezoeken (min. 10 pers.) incl. rondleiding en koffie/thee
+ cake € 6 p.p. Lunch mogelijk in overleg (min. 6 personen).
.

De Carishof
Retersbeekerweg 12 6343 PK Klimmen

+31 (0) 45 40 55 690

info@decarishof.nl

www.decarishof.nl

zondag 20 en maandag 21 mei (Pinksteren) (10u-17u)
zat 9 en zon 10 juni, zat 16 en zon 17 juni (10u-17u)
zon 27 mei, zon 3 en zon 24 juni, (13u -17u) zon 15 juli ( 10u -17u)
alle zondagen van 4 juni t/m 30 juli open van 13u tot 17u.
Vanaf 4 juni t/m 15 september zijn we voor groepen, op afspraak,
ook op andere dagen en tijden geopend. Entree € 3.00

Fancrever Höfke
Groenstraat 10 6301 PH Sibbe-IJzeren

+31 (0) 43 60 15 663

info@fancreverhofke.com

www.fancreverhofke.com

De Heerenhof
Twee parallelle en onderling zeer diverse tuinen, samen ruim
3000 m2. De Oude Tuin: een kleurrijke aaneenschakeling van
idyllische ruimtes en kamers, eindigend in een theater en tuinhuis. De Witte Pauwen Tuin, strak, min of meer minimalistisch,
groen en voor zover met bloemen: wit.

Open van 13u tot 17u
Zaterdag 2 en zondag 3 juni
zaterdag 9 en zondag 10 juni
zaterdag 16 en zondag 17 juni
zaterdag 23 en zondag 24 juni
Entree € 5.-

H-House Tuin & Architectuur De Heerenhof
Veldstraat 8-12A 6227 SZ Maastricht




Tel. +31 (0)43 4084800 Mob +31 (0)6 28959427

info@heerenhof.nl
www.heerenhof.nl

