
‘Rondje weelderige tuinen’
Op de grens van Drenthe en 
Overijssel, drie tuinen van en voor 
liefhebbers

‘Rondje weelderige tuinen’
De tuinen zijn gezamelijk open voor een 
‘rondje weelderige tuinen’.

Open van 10:00 tot 17:00
Entree €4,00 p.p. per tuin 

Zondag 22 mei
Zondag 3 juli
Zondag 24 juli
Zondag 18 september

Tuinclubs die de tuinen willen bezoeken, 
verwijzen we door naar de websites van de 
tuinen.

Zondag 19 juni Landelijk open 
tuinenweekend Groei & Bloei
Entree gratis

1 Tuin van Geke Rook
Barsbeek 23
8326 BM Sint Jansklooster
info@tuinvangekerook.nl 
www.tuinvangekerook.nl

Zondag 14 augustus Open Tuinen 
Carrousel Drenthe
www.opentuinencarrouseldrenthe.nl
Entree gratis

‘Open dagen 2022’

2
31

DRENTHE

OVERIJSSEL

2 De Vriendenhof
Veneweg 1
7946 LA Wanneperveen
info@vriendenhof.nl 
www.vriendenhof.nl

3 Tuin van Joke Kuiperij
Stationsweg 10 
7958 RX Koekange
info@detuinvan.nl 
www.detuinvan.nl



Tuin van Geke Rook
Sint Jansklooster - 3000 m2

Een uit oude stenen opgetrokken muur 
omsluit deze tuin die tegen een leemrug uit de 
ijstijd is aangelegd. Daardoor is een 
hoogteverschil ontstaan waardoor je vanaf het 
terras een fraai uitzicht hebt over het 
natuurgebied De Wieden.

Het is een romantische 
cottagetuin die bestaat uit 
borders op kleur. De beplanting 
is speels, met rozen, clematissen, heesters, 
grassen, vaste planten en (grotendeels zelf 
gezaaide) éénjarigen. Naast het huis, aan
de oostkant, een kruidentuin met rozen en 
leifruit. Ook is er een biologische groentetuin 
op kleur.

De Vriendenhof
Wanneperveen - 5000 m2

De schaduwtuin met bijzondere bomen: 
heesters en schaduwplanten, waarbij 
bladvormen een hoofdrol spelen;

De wilgenborders, luchtige borders geflankeerd 
door knotwilgen, met de sfeer van een bloemen
weide;

De boomgaard, omringd 
door witte borders; 

Diverse rijk gevulde 
borders in bijzondere 
kleurencombinaties.

Wandelend door de tuin komt u o.a. tegen:

Tuin van 
Joke Kuiperij

De sfeervolle tuin ligt 
rond een boerderij en 
bestaat uit verschillende 
delen met elk hun eigen 
sfeer. De beplanting is 
gevarieerd en weelderig 
met bijzondere vaste 
planten, rozen, één- en 
tweejarigen, clematissen, 
bomen en heesters.

Koekange - 4000 m2

Rond de voormalige boerderij is een tuin 
gecreëerd waar men door diverse zichtlijnen 
prachtig uitkijkt op de omliggende weilanden en 
rietlanden van Nationaal park De Wieden. Er zijn 
zon en schaduwborders, mooi gecombineerd op 
kleur en vorm, een vijver, een bloemenweide; 
bijzondere bomen en struiken.
Naast zeer veel vaste planten, zijn ook 
bijzondere één- en tweejarigen toegepast. Door 
het hele tuinseizoen is er veel te zien. In het 
najaar veel wuivende grassen, asters en een 
pluktuin met dahlia’s. Tevens een biologische 
moestuin.


