Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022
Wij heten u van harte welkom bij alweer de 16e editie van onze
OPEN-TUINENDAGEN in OVERASSELT en omgeving

De fietsroute
Als u de route fietst of rijdt langs alle locaties is deze een kleine 20 km lang. U
volgt dan de rode doorgetrokken streep, dat is de zogenaamde hoofdroute. Maar
u kunt anders fietsen, b.v. de rode stippellijn volgen; dit is een alternatieve
route.
Dit vinden wij de meest aantrekkelijke routes, maar het buitengebied van
Overasselt en haar omgeving is sowieso de moeite waard.
Zowel aan het begin van Overasselt (vanuit Malden en vanuit Nijmegen) als
Nederasselt wordt met groene klompen aangegeven waar u de eerste tuin vindt.
Als u start vanuit Buurderij De Lage Hof (open van 10.00 tot 17.00 uur) aan de
Kasteelsestraat nr. 5 in Overasselt bent u meteen op de route. Hier bevindt zich
tuin nr. 5: de groentetuin van de buurderij. Hier kunt u eventueel ook uw auto
parkeren, maar het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog andere
parkeermogelijkheden, zoals b.v. het parkeerterrein bij Plus-supermarkt.
Zie voor parkeermogelijkheden ook de plattegronden op de laatste 2 pagina’s van
dit boekje. Op deze kaarten staan ook enkele horecagelegenheden aangeduid. In
diverse tuinen zal eveneens koffie/thee geschonken worden of iets anders.
U kunt op elk punt starten en de route inkorten of juist uitbreiden.
Op de grote routekaart achterin vindt u alle tuinen en op de detailkaart “kern
van Overasselt” de tuinen 5 tot en met 8.

Waar fietst u zoal langs……
Wanneer u vanuit Nederasselt de dijk op fietst kijkt u over de Maas naar het
mooie vestingstadje Grave.
Langs de dijk staan 2 molens, in Nederasselt en in Overasselt. Vlakbij tuin
nummer 12 ligt De Wiel, een mooi natuurlijk water waar – als het maar hard
genoeg vriest - in de winter geschaatst wordt.
Als u via de Broekstraat van Nederasselt naar Overasselt fietst ziet u aan uw
linkerzijde het oorlogsmonument “de drie parachutes”.
Vanaf tuin nummer 4 naar de kern van Overasselt, ligt net voor de bebouwde kom
Landgoed De Zomp (linkerzijde). Stap even van de fiets en maak een wandeling
over het landgoed, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.
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In het dorp zelf worden verschillende openbare plantsoenen en borders door
inwoners zelf onderhouden. Bijvoorbeeld de borders bij het dorpsplein, de
buurderij en in de Wilhelminastraat. De fietsroute gaat door deze laatste
straat. We hebben op de plattegrond een klompje zonder nummer geplaatst.
De straat is geen deelnemer, maar wel de moeite waard om doorheen te fietsen.
De fietsroute tussen de tuinen 1, 2 en 3 leidt u door het prachtige natuurgebied
“Hatertse en Overasseltse vennen”.
Een bijzonder gebied met glooiende rivierduinen, vennen en uitgestrekte
heidevelden.
Omdat de vennen dreigden te verdrogen is een deel bos in 2013 omgevormd naar
heide. Hierdoor blijft unieke flora en fauna, die afhankelijk zijn van deze vennen
behouden.
U kunt ook starten bij (pannenkoeken)restaurant St. Walrick, dan bent u
middenin dit natuurgebied. Vlakbij dit restaurant bevindt zich de ruïne van de
Middeleeuwse St. Walrickkapel en aan de zuidzijde hiervan staat een oude
zomereik, die nog altijd dienst doet als koortsboom. Het volksverhaal vertelt dat
als een lapje stof aan een koortsboom (ook wel lapjesboom) wordt gebonden,
deze boom ervoor zorgt dat ziekte verdwijnt.
Wij wensen u veel plezier!
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André en Wilma Gerrits,
Heideweg 2, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Onze tuin ligt aan de rand van het
vennengebied van Overasselt.
De tuin bestaat uit een siertuin met
gazon en borders met daarin
diverse planten en struiken. Er zijn
verschillende terrassen in onze tuin.
Bij 1 van deze terrassen staat een
grote sierkers, die ons schaduw
biedt in de zomer. Verder hebben
we nog een kleine tuinkas waar we
tomaten, aardbeien en wat groentes
in kweken.
De tuin loopt over in een grote
volière (550 m2) en een 5-tal
vijvers en 3 moerasvijvers omringd
door diverse planten, bomen en
struiken.
In de volière leven een aantal zeeeenden, waadvogels, kraanvogels en
toerako.
We beleven er veel plezier aan om
de tuin te onderhouden en de vogels
te verzorgen. Maar er is ook tijd om
lekker in de tuin te zitten met een
glaasje en er van te genieten!
Onze tuin is rolstoelvriendelijk.
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Max en Bonnie van Asch van Wijck Franke,
Kasteelsestraat 16, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
In 2011 zijn we in Overasselt komen wonen. Na de nodige aanpassingen aan het huis zijn
we verder gegaan met de tuin.
Rond het huis is een tuin met Engelse borders aangelegd, seniorenbestendig. Vanuit de
tuin hebben we een mooi uitzicht op het dorp.
De rest van het perceel, zo’n 5.500 m2 groot, is zoveel mogelijk in oorspronkelijke stijl
gelaten waardoor deze een mengeling is van een boerentuin en een parktuin. Meer naar
achteren op het grondgebied is een stormbestendige kas geplaatst en we hebben daar
een mooie compacte moestuin ingericht.
De ruim 150 bomen op het perceel zijn voornamelijk eikenbomen, maar ook berken,
beuken, notenbomen, perenbomen, populieren, iep, vijgenbomen, perzikbomen, es en
esdoorn.
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Jean en Riny Nijskens,
Kasteelsestraat 16A, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
In 2014 zijn wij in Overasselt komen wonen en in de zomer van 2015 is de achtertuin
letterlijk en figuurlijk op de schop gegaan. Een deel is uitgegraven waardoor er 2
niveaus zijn ontstaan, gescheiden door een grote plantenbak en een vijverbak. Het
onderste deel van de achtertuin is betegeld met Chinees hardstenen tegels van 1 m 2,
wat een ruimtelijk effect geeft.
Deze achtertuin heeft een heel besloten karakter door de voormalige
champignonloodsen, die er voor zorgen dat er een U-vormige ruimte ontstaat met aan de
‘open kant’ een prachtig weids uitzicht in de richting van het dorp. De weilanden en de
koeien van de koeientuin van Hopman zorgen voor een mooi landelijk karakter.
Eigenlijk is er geen sprake van 1 tuin, maar wordt het huis omgeven door wel 4 tuinen,
ieder met hun eigen karakter en met eigen zithoekjes of terrasjes. Daarnaast is er nog
een moestuin en een wei met een paar jonge fruitbomen.
Aan de voorkant van het huis is in 2021 een vlonderterras aangelegd met uitzicht op de
verder weggelegen bosrand van het Tommesbos.
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Ans en Jos Jacobs,
Worsumseweg 16A, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Wij heten u graag welkom in onze tuin op de Worsumseweg 16A, waar wij steeds weer
van kunnen genieten!
In mei 2015 zijn we begonnen met het aanleggen van de tuin (circa 3500 m2), die
voorheen diende als cash en carry van een vaste plantenkwekerij. In het midden is een
groot grasveld gecreëerd met een lange vijver en verhoogde plantenbakken, waar zowel
vaste planten, siergrassen en rozenstruiken omheen staan. Op dit moment zijn er
ongeveer 350 verschillende soorten vaste planten te vinden in de tuin. Voor ons is het
dan ook een hobby om steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe soorten. Het is fijn om
lekker bezig te zijn in de tuin en stukje bij beetje de tuin steeds mooier te maken.
Er is ook een plek gecreëerd voor een volière. Dit zorgt voor een gezellig geluidje
Ons enthousiasme en onze liefde voor het tuinieren willen we graag aan u overbrengen.
Bent u benieuwd geworden naar onze tuin en wilt u gezellig mee komen genieten, dan
bent u natuurlijk van harte welkom en wij vinden het hartstikke gezellig als u komt!
De tuin is toegankelijk voor iedereen.
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Buurderij De Lage Hof,
Kasteelsestraat 5, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Buurderij De Lage Hof heeft een voortuin langs de weg, die in 2015 is aangeplant met
diverse soorten vaste planten.
Achter de vaste plantenborder ligt een met buxus in vakken verdeelde tuin. De vakken
zijn aangeplant met lavendel. Ieder jaar worden de planten tot ongeveer 5 centimeter
boven de grond afgeknipt; op deze manier kan de lavendel jarenlang meegaan zonder te
verhouten. Langs de gevel van het hoofdgebouw staat Rosa The Fairy, een lang bloeiende
lage roos, die ook veel in het openbaar groen gebruikt wordt.
Via het terras kun je naar de achtertuin lopen. De groenten en bloemen die hier geteeld
worden, zijn bestemd voor de zorgwoningen en voor gebruik in de horeca.
De tuin is rolstoel- en rollatorvriendelijk ingericht, er zijn banken geplaatst en er is een
werktafel op rolstoelhoogte. Alle tuinwerkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan.
Ben je op jouw tocht langs de tuinen toe aan een pauze? De Buurderij heeft een gezellig
huiskamercafé en een mooi buitenterras. Onze appeltaart is een aanrader!.
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“Panta Rhei”,
Gerard Hemme en Thea Peters,
Schappeveld 20, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Wij genieten volop van onze tuin, net als de vogels, kikkers, vlinders, bijen en ook onze
kater Mucha is graag in de tuin.
Alles is in beweging, alles stroomt: Panta Rhei vonden wij daarom een toepasselijke naam
voor ons klein paradijsje.
De tuin bevindt zich aan 3 zijden van onze woning. Er is een voortuin van 30 m2 en een
achtertuin van 160 m2. Er zijn meerdere zitjes, waar je heerlijk kan vertoeven.
Wij proberen variatie aan te brengen met decoratieve elementen zoals beelden en eigen
glas-in-lood en Tiffany-werken.
Sinds vorig jaar is er een heerlijke loungeplek bijgekomen: een buitenverblijf met
natuurlijk ramen van glas-in-lood/Tiffany.
Onze tuin ademt een Engelse sfeer uit met veel rozen (meer dan 40 verschillende). Die
sfeer komt o.a. terug in het portiekje bij de ingang, waarvoor we ons hebben laten
inspireren tijdens 1 van onze vakanties in Engeland.
Zowel in de voor- als achtertuin hebben we een vijver, een brede variatie van (diverse
bijzondere) vaste planten en ook ontbrekende bomen niet, bijvoorbeeld de Judasboom
en een sierappel. In ieder jaargetijde bloeien er planten. Kom samen met ons genieten
onder het genot van een kopje koffie of thee met of zonder iets lekkers er bij. U bent
van harte welkom.
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Jeroen en Auke Huinink,
Kruisbergsestraat 18, Overasselt
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Open zondag 10 juli
Onze Kruisbergse Tuin ligt aan een doodlopende weg van de gelijknamige Kruisbergsestraat en is in 2015 tot stand gekomen. Het is inmiddels een volwassen tuin waarin we
diverse tuinkamers gecreëerd hebben. Leilindes, meidoorn- en beukenhagen zorgen voor
privacy in de tuin en scheiden de tuinkamers van elkaar. Samen met de leilindes zorgen
ook esdoorns, sierappels en krentenbomen voor hoogte in de tuin. Overal in de tuin zijn
bijzondere zichtlijnen die de diverse aspecten van onze tuin de moeite waard maken.
De hoogteverschillen in de tuin zijn soms glooiend en soms strak verwerkt en geven onze
tuin een speels karakter. Ons huis ligt midden in de tuin en we kijken vanuit de
woonkamer uit op de strakke waterpartij met de organische vijver daarachter. We
genieten in het vroege voorjaar van diverse vogelgeluiden en het voorzichtige gekwaak
van de kikkers. Het grote terras ligt ’s middags heerlijk in de zon.
Rondom het hele huis ligt een groot gazon waar onze vrolijke hond graag achter een bal
aan rent. Rond de vijver en gazons zijn borders gemaakt met heesters en vaste planten.
In totaal staan meer dan 200 soorten planten en struiken in onze tuin. In het vroege
voorjaar steken overal in de tuin tulpen de kop op, maar die zullen tijdens de opentuinendag niet meer zichtbaar zijn.
Grenzend aan het bijgebouw bevindt zich de knusse binnentuin met een houtgestookte
hottub.
Onze tuin is divers en we laten jullie graag zien waarom wij er elke dag weer van
genieten. Welkom in de Kruisbergse tuin.
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“De Heuvelshoeve”,
Henk en Corrie van den Heuvel,
Zilverbergweg 101, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Een fijne en rustgevende tuin. Die als gevolg van de storm aanzienlijk is veranderd.
Daardoor is er openheid ontstaan en is het vergezicht nog meer tot uiting gekomen.
Speelse borders, paden, hagen en andere elementen zijn er voor in de plaats gekomen..
De 3 tuinen die in elkaar overlopen van bloemen-, groenten- en natuurtuin zijn gelukkig
behouden. In de bloementuin vind je bloemperken met Hortensia’s, Floxen en eenjarige
zomerbloemen, frambozen, fruitbomen, berken en kastanjebomen. In de groentetuin de
groenten voor eigen gebruik, kapucijners, peulen, tuinbonen, snij- en sperziebonen,
raapstelen, rode bieten, aardbeien, sla en andijvie. De natuurtuin bestaat uit grasland,
een gevlochten haag,
een paddenpoel,
diverse bomen, omringt
door een wilde
rozenhaag. De vogels
voelen zich thuis in
deze oase van rust en
ruimte. Ook de das
vindt zijn weg om te
drinken en te
scharrelen rond de
paddenpoel en te
snoepen van de eikels
en tamme kastanjes.
Zelf vinden wij,
ondanks het vele werk,
veel plezier en rust in
de tuin.
Kom en ervaar de rust
en schoonheid op de
meerdere terrassen,
onder het genot van
koffie of thee.
Onze tuin is rolstoeltoegankelijk.
U bent allen van harte
welkom.
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Kasper en Judith Kropman,
Oude Kleefsebaan 71, Overasselt
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Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Drie jaar geleden zijn wij trotse eigenaar geworden van deze mooie plek aan de Waaij.
Al tijdens onze eerste contacten met de oude eigenaren werd duidelijk dat de opentuinenroute een jaarlijks hoogtepunt is!
Na een flinke verbouwing én gezinsuitbreiding vinden wij steeds meer tijd en plezier in
het werken in de tuin. Na jarenlang een stadstuintje te hebben gehad van +/- 20 m2 is
dit wel even andere koek voor ons! Desondanks doen we het met heel veel plezier en
genieten we er enorm van.
We hebben zeker wat dingen veranderd en naar onze eigen hand gezet en hebben nog
vele plannen voor de toekomst.
We proberen karakteristieke landschapskenmerken terug te brengen in de tuin en
weilanden door bijvoorbeeld het planten van maasheggen, takkenrillen te maken en we
hebben een uilenkast geplaatst.
We nodigen iedereen uit om te komen kijken en ideeën met ons te delen.
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Rob en Mary Hirdes,
Hollestraat 20, Nederasselt

10

Open zaterdag 9 en zondag 10 juli
Onze tuin was geen tuin, het was een weiland naast de mooie boerderij. Met veel liefde
en aandacht is de tuin aangelegd en voelt het voor ons als een paradijsje.
Wij kunnen onze creativiteit kwijt en genieten van alle jaargetijden. De planten hebben
we zelf opgekweekt en er zijn veel symbolische items te vinden. Ook de insectenkast is
een heus paleis geworden, met alles wat we bij elkaar verzameld hebben in verschillende
landen.
Iedereen is van harte welkom.
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Nadet en Tiny Visschers,
Jac. Thijssenstraat 18, Nederasselt
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Open zondag 10 juli
Beste tuinliefhebbers, onze tuin is eigenlijk nu alweer te klein. Er zijn zoveel bloemen en
planten die wij mooi vinden.
Ze zijn ook nodig voor de insecten, vlinders, egels, vogels etc. En wij proberen voor
iedereen wat te planten. Een heg waar tientallen mussen in vertoeven, nestkastjes en
meer plekjes voor de vele vogels maken onze tuin levendig.
Wij gebruiken geen
kunstmest, maar doen
Bokashi. Dat betekent
dat wij ons groente-afval
fermenteren. Dat is zeer
voedings-rijk. Wij zijn
blij met deze natuurvriendelijke tuin.
Sinds vorig jaar hebben
we een tuinkastje. Dat is
echt een kadootje.
Vooral bloemen en wat
groenten opkweken was
een lang gekoesterde
wens. Met een tuinkastje
gaat het makkelijker en
je kan vroeger in het
jaar beginnen.
Wij heten u allen welkom
in onze tuin.
De tuin kunt u niet
helemaal bezichtigen als
u in een rolstoel zit.
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Natuurstichting Kadans,
Hollestraat 42, Nederasselt
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Open zondag 10 juli
Het is zo’n 20 jaar geleden dat het bestuur van Kadans het initiatief heeft genomen om
op een stukje braakliggend terrein een vlindertuin te realiseren.
Het uitgangspunt was dat het een onderdeel diende te worden van de educatie,
zoals,het natuurterrein ook dienst zou gaan doen bij de educatie aan de leerlingen van
de basisscholen uit Neder- en Overasselt.
Met een zelfgemaakt ontwerp zijn we met veel hulp van vrijwilligers aan de slag gegaan.
Er is veel grond maar ook werk verzet met een mooi resultaat.
Nu we de coronaperiode gelukkig achter de rug hebben zijn we weer wekelijks in de
weer om met veel plezier het achterstallig onderhoud uit te voeren. De plantengroei
keert geleidelijk weer terug en bloemknoppen ontwikkelen zich goed richting de
komende zomer tot een kleurig palet.
Wij heten u van harte welkom.
De tuin is het gehele jaar op donderdag open voor passanten en bezoekers om te
genieten van de vlindertuin.
Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om, na afspraak voor een rondleiding onder
begeleiding, te genieten bij natuurgebied Kadans.
Elke vierde zaterdag van de maand is er voor geïnteresseerden een vrijwilligersdag op
het natuurterrein. Zie ook onze website www.natuurstichtingkadans.nl.
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“De Vinkentuin”,
Sjoerd en José Vink,
Hollestraat 53, Nederasselt
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Open zondag 10 juli
Al 11 jaar lang beleven we veel plezier aan onze tuin. Tot op de dag van vandaag
verandert er steeds weer iets en is onze tuin in de afgelopen jaren gegroeid tot een
tuin met een weelderige beplanting, strakke lijnen, kruip-door-sluip-door paadjes en veel
zitjes.
De beplanting bestaat uit een mix van meerjarige planten, eenjarige bloeiers, speciale
bomen en heesters. Zo bloeien elk jaar de geurige siererwten en dahlia’s volop. Bij de
meerderjarige planten zijn het o.a. de pluimhortsenia’s, phlomis en kniphofia die ons
vrolijk maken, net zoals de klim- en struikrozen. Bomen sieren onze tuin ook. De
Gleditsia die goudkleurig bloeit in het voorjaar en waar het dan gonst van de bijen is een
ware schoonheid.
De achtertuin kun je bezoeken via het graspad langs het huis of direct linksaf via het
boomschorspad, onder de Gleditsia door, letterlijk door de border wat een heel andere
kijk op de tuin geeft.
De achtertuin met de cipressen als kruispunt van paden en een ”geheime” tuin heeft
overal zitjes om van al dit moois te genieten.
Kijkend naar de vogels die zingen en de bijen die zoemen hopen we dat het mooi weer zal
zijn tijdens uw bezoek, zodat ook u deze ervaring zelf kunt beleven.
Het merendeel van de tuin is met een rolstoel te bezichtigen.
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