
1. Tuin Polhuis, Zeeweg 144         Ermelo   

Het begint met voorjaarsbolletjes en 
dankzij lang doorbloeiende planten en 
eenjarigen staan de borders uitbundig te 
bloeien tot diep in het najaar. Er staan veel 
bijzondere kuipplanten op het terras en in 
de kas,waaronder veel salvia's en 
begonia’s. Tevens verkoop van kuip/vaste 
planten. 3500m2

2. Eben Haëzer, Buitenbrinkweg 59 Ermelo

Onze tuin is een combinatie van bomen, 
struiken, vaste planten en kleurrijke 
borders en vijver verbonden met gazons, 
klinkerpaadjes en zithoeken. De voortuin is 
uitgebreid met 3 stukken kleurrijke 
borders. We zaaien en stekken graag, 
zodat u wat mee kunt nemen voor een leuk 
prijsje. zie ook www.tuinbouwers.com /
@tuinbouwers

3. Verrassing achter de heg, 
Oude Telgterweg 270                  Ermelo

Een tuin die de som is van 40 jaar creatief 
zoeken naar een goede plek voor 
inspirerende planten, afgewisseld met 
paden tussen de borders en hergebruik 
van allerlei materialen ten dienste van 
alpine planten. 
De mooie grote vijvers brengen evenwicht.

4.  Kasteel de Vanenburg               Putten
     Vanenburgerallee 

Op dit 17-eeuwse landgoed omarmt de 
natuur u met prachtige oude bomen, 
beekjes en lanen. U bent van harte welkom 
te wandelen door de historische bomen-
tuin, langs de fruitboomgaard en bloemen- 
en kruidentuin. Bij de receptie kunt u een 
gratis wandelroute of kinderspeurtocht 
ophalen. Op ons zonnige terras serveren 
we u graag iets lekkers. www.vanenburg.nl  

3 seizoenen 
open tuinen dagen

2021              

  8 verrassende tuinen 
    elk seizoen anders  

in Ermelo, Putten en Harderwijk.

24 april 10 -16 uur

   9 juli    19 - 21 uur 

10 juli    10 - 16 uur

18 september 10 - 16 uur

  www.seizoenentuinenroute.com

Gratis entree

http://www.seizoenentuinenroute.com
http://www.tuinbouwers.com/


5. Wijngaard Telgt, Telgterweg 221  Ermelo 

Sinds 2006 kweken wij 3000 wijnstokken 
op van jonge tot volwaardige druivenstok. 
We laten de natuur zoveel mogelijk voor 
ons werken. De druiven oogsten we met de 
hand en we verwerken ze tot (H)eerlijke 
Telgter Wijnen in onze wijnkelder.

6. Huygenslaan 47                          Ermelo

Borders met heel veel verschillende 
planten en heesters rondom het gazon. 

Onder de enorme beuk staan hosta’s, 
hortensias, viburnum, skimmia en andere 
schaduwplanten. 

Grote rododendrons her en der zetten de 
tuin in mei in bloei. 1500m2

7. Mandenmakersstraat 105   Harderwijk
        
Geïnspireerd door Piet Oudolf, plantten 
wij in onze Mandalatuin vooral vaste bijen-/
vlinderplanten en wuivende grassen, die 
spectaculair bloeien van juni tot oktober. 
Tevens verkoop. 24 april minder boeiend. 
www.regressietherapieharderwijk.nl

8. De Dienstwoning       Harderwijk
    Leuvenumseweg 71 (N302)    

Een vogelrijke liefhebberstuin rond een 
voormalige dienstwoning van 
Sonnevanck met niet alledaagse 
planten, siermoestuin, schaduwtuin, 
borders op kleur, tuinkamer met in vorm 
gesnoeide oude beukenhaag. 1500m2. 

Route: N302 / Leuvenumseweg 
Harderwijk; bij bord Jasmijn / 
Sonnevanck, Sonnevancklaan oprijden, 
bij 2e lantaarnpaal links af, doodlopende 
weg inrijden.

Check vóór vertrek   
openingsgegevens per tuin op 

www.seizoenentuinenroute.com 
(niet iedereen doet elke dag mee)

 

t’ Binnenland Hulshorst 

tot 1.7.21 Phlox en Salvia specialist

http://www.regressietherapieharderwijk.nl
http://www.seizoenentuinenroute.com
http://www.seizoenentuinenroute.com

