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Uddel

 donderdag 20 t/m zaterdag 22 juli

 vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 

 van 10.00 - 17.00 uur

Killenbeekweg 14 

8077 SC Hulshorst

tel. 0341- 451472

www.tcbinnenland.nl

info@tcbinnenland.nl

't Binnenland - Hulshorst
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Open :
tijdens de open dagen
van 10.00-17.00 uur
buiten de open dagen zie website
Kwekerij & tuincentrum met de grootste phlox-collectie, 

veel salvia's en meer dan 1200 soorten vaste planten.

 

*De Smallekamp - Nunspeet

Hardenbrinkweg 24

8071 SM Nunspeet

tel. 06 - 53817890

     06 - 22492182

www.desmallekamp.nl

info@desmallekamp.nl

 Open: 
 vrijdag 25 en 
 zaterdag 26 augustus
 gratis entree

Kwekerij en tuin van bijzondere vruchten- en

notenbomen

Klein Boskoop - Stroe

Stroeërweg 14

3776 MJ Stroe

www.kleinboskoop.nl

tel. 06 21248591

Open:
tijdens de open dagen en
mei t/m september iedere
donderdag en zaterdag
en op afspaak
van 10.00 - 17.00 uur
entree: € 3,--

Kijk- en wandeltuin van 1,5 ha.

Er zijn een bostuin, grote vijver

en een rozentuin. 

Met veel bijzondere coniferen,

rozen en zeldzame struiken .

*

*



Reggy Horsthuis - Elspeet

Maatweg 18

8075 BE Elspeet

www.reggyhorsthuis.nl

tel      06 - 28039136 

www.reggyhorsthuis.nl

reggyhorsthuis@gmail.com

Open:

tijdens de open dagen

gratis entree

vrije gift t.b.v. KIKA is welkom

Privé tuin van tuinontwerpster 

Reggy Horsthuis met een 

strakke opbouw van 

beukenhagen,  terrassen en

een vijver. Kleurige vaste planten

borders waaronder een

prairieborder.

Polhuis - Ermelo

Zeeweg 144 

3853 LN Ermelo

tel. 06 - 10801553

www.tuinpolhuis.nl

johanenaartje@kpnmail.nl

Open:

tijdens de open dagen gratis entree

juni tot oktober meeste zaterdagen en op afspraak

van 10.00-17.00 uur entree: € 3,-- , incl. koffie/thee

Liefhebberstuin met een grote vijver en borders op kleur 

met een grote variëteit aan niet alledaagse planten

bij een 100 jaar oude boerderij.

De Buitenhof - Epe

Grensweg 8

8162 RV Epe

tel. 0578 - 613203

www.debuitenhofepe.nl

geerling.epe@zonnet.nl

Open:

tijdens de open dagen en

op afspraak 

gratis entree

De tuin van circa 1 ha bestaat

uit een deel met een strakke

bloementuin met zichtassen

en uit een deel met kronkelige

vormen met veel sirgrassen

en vaste planten.

*Tuin fam. Bouwers - Ermelo
Buitenbrinkweg 59 - 3853 LV Ermelo

tel. 0341 - 268656

Open:

vrijdag 25 en zaterdag 26 aug. van 10.00-17.00 uur

gratis entree

Liefhebberstuin van 3000 m2 met veel struiken en planten

die door insecten bezocht worden en een grote zwemvijver.
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