1 Haarboershof, Rijssensestraat 116,
7642NM Wierden
Dit is een verrassende,
sfeervolle Engelse border
tuin, met verschillende
hoekjes, zitjes, met de tuin
verweven vogelverblijven,
een bijenstal, meerdere
waterpartijen en borders,
die deels op kleur zijn
aangelegd.
Ieder jaar verandert er wel weer iets in deze mooie
liefhebbers tuin.

4 Pluktuin Hesselerhof, Deurningerweg 42,
7623AH Borne
Deze prachtige pluktuin biedt u een keuze uit veel
soorten bloemen, die u in de bloemenwinkel niet
tegen zult komen.
Eenjarigen waaronder
Zinnia’s, Scabiosa’s,
Malva’ s, Zonnebloemen,
etc. Ook staan er veel
vaste planten, waarbij de
favoriete Dahlia’s niet
ontbreken. Pluk zelf een
boeket of laat een prachtige bos samenstellen.

7 Tuin De Weide, Ossendijk 48,
7679VD Langeveen
Tuin de Weide is een landelijk gelegen siertuin van ong.
80 are. Bij aankomst kijkt u ruimtelijk over het grote
gazon, waar borders in verschillende vormen te zien
zijn. Wandelend loopt u langs de vijver met mooie
borderrand en via een loofboog richting het
woonhuis. Daar komt u bij een
waterpartij met watervogels
en een sfeervol theehuis.
Nieuw is een grassenborder
naar een idee van Piet Oudolf.
Er is veel moois te zien.

2 Nijreeshof, Nijreesmiddenweg 11,
7609PE Almelo
In deze tuin loopt u door de wit
aangeplante kleine voortuin
naar achteren. Daar komt u via
vakken met droogteminnende
planten bij borders op kleur.
Langs de varkens en een witte
tuin komt u bij een vochtige
schaduw “Jungle”tuin. Via het
koffieverblijf loopt u naar de
verrassende bostuin met veel
soorten hortensia’s, hosta’s en
varens.

5 Olgarden, Bornsedijk 18
7561RA Deurningen
Olgarden is een begrip voor
veel tuinliefhebbers door
jaren open te zijn geweest in
Delden. In 2019 is deze tuin
verhuisd naar een ruimere
plek, waar de kwekerij van
éénjarigen en Dahlia’s nog
beter gecombineerd kan
worden met de nu nog jonge borders. De Ton-sur-ton
van Olga is al duidelijk herkenbaar en ook de Oillily
border is weer aan het groeien. Deze tuin is nog jong,
maar in combinatie met de kwekerij een bezoek
waard.
6 PlantZoentje, Broekhuisweg 4,
7665TW Albergen
Dit is een sfeervolle,
gezellige, mooi
gedecoreerde tuin van
3500m2 rondom een
boerderij. De vijver
voor het woonhuis is
afgelopen winter
gedempt en de
voortuin is opnieuw aangeplant.
Plantzoentje heeft al in veel verschillende bladen
gestaan en wordt ook door veel buitenlandse
tuinclubs gevonden.

8 DG Kwekerij, Nieuwstraat 56,
7687BC Daarlerveen
Deze kwekerij heeft een prachtige tuin, waarin de
grassen van de kwekerij in volwassen vorm te zien
zijn, naast vele bijpassende vaste planten.
Er wordt een mooi assortiment niet woekerende of
zaaiende grassen
aangeboden met
daarnaast ook een
bescheiden aantal
bijpassende vaste
planten. U bent
ook hier van harte
welkom.

3 Meiershof, Oude Benteloseweg 35,
7491EW Delden
Een sfeervolle
stadstuin van 1000m2.
Aan de ene kant van
een lange zichtlijn ligt
een langgerekte border
en aan de andere kant
kun je tussen de
borders doorlopen, die
vol met vaste planten en heesters staan. Er is leifruit langs
het terras, 2 bijenkasten en een vernuftig regenwateropvang systeem dat via een infiltratieput doorloopt naar
een wadi.

9 De Wueste, Dalvoordeweg 40, 7688PV Daarle
De Wueste is een tuin van 4000m2, die uit een aantal
zeer verschillende gedeeltes bestaat. Aan de zonzijde
is een rechte border vol met uitbundige
bloemen en grassen.
U dwaalt verder
door de natuurlijk
ogende bos- en parktuin
met 2 waterpartijen.
Verschillende klimrozen
groeien hier in de beschutte
houtwallen. In een kleine
boomgaard wordt geëxperimenteerd met grassen in
combinatie met vaste planten.

