
Van Moeras tot Paradijs 
Engelse landschapstuin (6000 m2) tussen de heuvels. Ontstaan 
uit moerasgebied met ook nu nog een hoofdrol voor water: 
beken en een grote bronvijver. ,Specialiteiten: allium, grassen, 
japanse esdoorn, hortensia en bijzondere bomen.  
 
 

Open van 10u tot 17u 
zaterdag 10 en zondag 11 juni, en   
zaterdag 17 en zondag 18 juni  
za 26 en  zo  27 augustus en za 2 en zo 3 september  
 
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  

 

www.zuidlimburgsedroomtuinen.nl 

buitenplaats Kasteel Wijlre                                                                                                                                                       
buitenplaats Kasteel Wijlre bestaat uit meerdere tuinen: een gazon 
met bijzondere bomen, een paddenpoel, een rozentuin, groente-
tuin, een kruidentuin en een reeks kleinschalige bloementuinen 
omringd door hoge hagen. Deze hagen spelen een belangrijke rol 
in de architectuur van de tuin. Samen met de grachten verbinden 
zij kasteel en tuinen tot een geheel. Opgenomen in de natuur van 
de tuin bevinden zich  diverse moderne kunstwerken van onder 
meer Giuseppe Penone, Carel Visser en Ad Dekkers.  
 
Geopend van zondag 12 maart tot en met zondag 12  november  
donderdag t/m zondag: van 11.00-17.00 uur. 

buitenplaats Kasteel Wijlre 
Kerkpad, 6321 PP, Wijlre (ingang Hedge House) 

 +31 (0) 43 450 2616 

 info@kasteelwijlre.nl 

 www.kasteelwijlre.nl 

Entree: € 8,00 (inclusief bezoek aan tentoonstellingen in het 
Hedge House en het Koetshuis) 
Museumkaart: gratis.  Kinderen tot 12 jaar: gratis 

Van Moeras tot Paradijs  
Burggraverhof 19  6271 HE Gulpen 

 +31 (0) 43 45 01 642 

 marian@vanmoerastotparadijs.nl 

 www.vanmoerastotparadijs.nl 



De Carishof 
Parkachtige vergezichtentuin (3750 m2) met hagenstructuren 
rond een monumentale carréboerderij. Vasteplantenborders, 
natuurlijke poel, beekje, oranjerie, boomgaardje, fruithof en 
wijngaardje. Cour in mediterrane sfeer. Verkoop van jams, 
chutneys en andere producten van fruit uit de tuin. Tijdens 
open weekeinden terras met consumpties. 
  
Open van 10u tot 17u 
Zondag 16 en maandag 17 april (Pasen), zondag 23 april, zon-
dag 30 april en zondag 7 mei  in het kader van ons Bloembol-
lenfestijn. Voorts: weekeinden van 10/11  en 17/18 juni.  

Extra openingsdag op zondag 16 juli (10-17u) entree € 3.  
Groepsbezoeken (min. 10 pers.) incl. rondleiding en kof-

fie/thee + cake € 6. Lunch mogelijk in overleg (min. 6 perso-
nen). 
... 

De Carishof  
Retersbeekerweg 12  6343 PK Klimmen 

 +31 (0) 45 40 55 690 

 info@decarishof.nl 

 www.decarishof.nl 

Fancrever Höfke  
Zeer langgerekte tuin (1400 m2) met zeven, onderling totaal ver-
schillende, 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: 
Zondag 4 en maandag 5 juni (Pinksteren)  (10u-17u) 
zat 10 en zon 11 juni, zat 17 en zon 18 juni (10u-17u) 
alle zondagmiddagen 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 ka-
mers, eindigend in een theater en tuinhuis. De Witte Pauwen Tuin, strak, 
min of meer minimalistisch, groen en voor zover met bloemen: wit.  
 
 
Open:  van 10u tot 17u 
Zondag 4 en maandag 5 juni (Pinksteren)  
zaterdag en zondag 10 & 11 juni.  
zaterdag en zondag 17 & 18 juni.  

Zondag 25 juni                                              entree € 5,=. 

Groepsbezoeken inclusief rondleiding, koffie/thee; € 8,50 pp. 

 

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   


