Marni’s
Op een GEHEEL NIEUW ADRES wordt momenteel hard
gewerkt aan de opbouw van een nieuwe tuin, met als uitgangspunt de befaamde voorbeeldtuin op het oude adres in
Schimmert. Ook hier zullen onkruidbestrijdingsmiddelen taboe zijn en wordt er uitsluitend biologische mest gebruikt.
Planten uit de tuin zijn verkrijgbaar op de kwekerij die het
hart van dit domein vormt.
Open op
Van donderdag 14 maart t/m vrijdag 1 november op woensdag t/m zaterdag van 10-17 uur. Extra koopzondagen: zie
www.marnis.nl
Groepen welkom op afspraak. Tuin en kwekerij gratis te bezoeken. Koffie en thee verkrijgbaar. Toilet aanwezig; gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk.

..

Verdere gegevens
Adres: Kloosterweg 9, 6241 GA Bunde

+31 (0) 45 40 41 872

info@marnis.nl

www.marnis.nl

Van Moeras tot Paradijs
Aan de rand van Gulpen ligt de tuin van Marian van der Weijden.
Ooit zesduizend vierkante meter moerasgebied, nu een glooiende
tuin met een grote natuurlijke vijver (doorsnede van 60 meter) en
van drie kanten fraai zicht op de Limburgse heuvels. Wilde borders met veel grassen, rozen en een Japans esdoornbos. Langs de
vijver mooie verschillende hortensia’s en een groot veld sedums.

Schopsheim
Tuin net over de grens met België met een ongeëvenaard mooi
uitzicht op Nederland. Gelegen aan de rand van een bos midden
in een beschermd natuurgebied rondom een drie eeuwen oude
dubbele carréboerderij. Met onderling zeer verschillende vasteplantenborders en een door de Heerenhof aangelegd half besloten tuingedeelte. Diverse terrassen en een opengestelde grote
woonkeuken.

Open op
Zaterdag 8 en zondag 9 juni, zaterdag 15 en zondag 16 juni, 10-17
uur. Van mei t/m september buiten genoemde dagen op afspraak
te bezoeken. Entree € 5 incl. koffie/thee. Groepen op afspraak
tegen een entree van € 7 p.p., dat is incl. rondleiding, koffie/thee
+ versnapering. Uitgebreid lunchbuffet voor gezelschappen €
17.50 incl. tuinentree en rondleiding.

Open op
De weekeinden van 1&2 juni, 8,9&10 juni, 15&16 juni, 22&23
juni, 29&30 juni, 13&14 juli, 27&28 juli, 10&11 augustus, 24&25
augustus, 7&8 september en 21&22 september. Steeds van 10-17
uur. Alle overige dagen alleen op afspraak. Entree € 5 p.p. incl.
koffie/thee, voor groepen ook rondleiding.

Verdere gegevens
Adres: Burggraverhof 19, 6271 HE Gulpen

+31 (0) 43 45 01 642

marian@vanmoerastotparadijs.nl

www.vanmoerastotparadijs.nl

Verdere gegevens
Adres: Schophemmerhei 5, 3798 ‘s-Gravenvoeren

+31 (0) 6 27 40 88 54

mariakapteijns@belgacom.net

www.schopsheim.be

...

www.zuidlimburgsedroomtuinen.nl

De Carishof
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 dagen terras met consumpties.
Open op
De zondagen 7 en 14 april, maandag 22 april (2e paasdag), en de
zondagen 28 april en 5 mei in het kader van ons Bloembollenfestijn. Voorts: zondag 2 juni, zondag 9 en maandag 10 juni
(Pinksteren), zaterdag 15 en zondag 16 juni en zondag 14 juli.
Steeds van 10-17 uur. Entree open dagen € 3. Groepsbezoeken
(min. 10 pers.) op afspraak. Entree € 7 p.p. incl. rondleiding en
koffie/thee+cake. Lunch mogelijk in overleg (min. 6 pers.).
..

Verdere gegevens
Adres Retersbekerweg 12, 6343 PK Klimmen

+31 (0) 45 40 55 690

info@decarishof.nl

www.decarishof.nl

La Chambre Blanche

Fancrever Höfke

Een groot groen geheim: midden in een woonwijk, verborgen in
een uitgestrekt natuurgebied, ligt aan een on-Nederlands ‘berg’
meer deze sterk op de Zuid-Franse Luberon geïnspireerde tuin.
Vormsnoei en weelderig groen bepalen hier het silhouet en creëren
een onwaarschijnlijke rust en ‘dolce far niente’. Voor tuinbezoekers
staat ook het sfeervolle huis open.

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

Open op
Zondag 9 en maandag 10 juni (Pinksteren) en zaterdag 15 en
zondag 16 juni van 11-17 uur.
Entree: € 5 incl. consumptie. Groepen op afspraak
(min. 12 personen).
Entree € 8.50 p.p. incl. koffie/thee + Limburgse vla.

Open op
Zondag 26 mei 13-17 u., zaterdag 1 juni 13-17 u., zondag 2 juni 1017 u., zondag 9 en maandag 10 juni (Pinksteren) 10-17 u., zaterdag
15 juni 13-17 u., zondag 16 juni 10-17 u., zondag 23 juni 13-17 u.,
zondag 30 juni 13-17 u. en zondag 14 juli 10-17 u. Tijdens open
dagen entree € 3 p.p. Koffie/thee + gebak € 3. Groepen van 1 juni15 september op afspraak, entree € 4 p.p. incl. rondleiding. Groepsbezoek met rondleiding + koffie/thee en gebak € 7 p.p.

...
Verdere gegevens
Adres: Ingang: pad naast Huyn van Rodenbroeckstraat 29, Heerlen

+31 (0) 45 57 20 323

p.milder@telfort.nl

www.lachambreblanche.nl

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,
strak en voor zover met bloemen, wit.
..

..

Verdere gegevens
Adres: Groenstraat 10, 6301 PH Sibbe-IJzeren

+31 (0) 43 60 15 663

info@fancreverhofke.nl

www.fancreverhofke.nl

Open op
Zaterdag 1 en zondag 2 juni, zaterdag 8, zondag 9 en maandag
10 juni (Pinksteren), zaterdag 15 en zondag 16 juni, zaterdag 22
en zondag 23 juni en zaterdag 29 en zondag 30 juni, steeds van
13-17 uur.
Entree € 5. Groepen op afspraak à € 8 incl. koffie/thee + versnapering.
..

Verdere gegevens
Adres: Veldstraat 8-12A, 6227 SZ Maastricht

+31 (0) 43 40 84 800

info@heerenhof.nl

www.heerenhof.nl

