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ROUTE  
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informatie 

Welkom 

Wij heten u van harte welkom 
op de 3e open tuinen route. 

 
Iedere tuin is achterom te 
bereiken. De wijze waarop 

staat op het affiche dat op de 
voordeur of op het raam van 

de tuineigenaar hangt. 
 

Wij wensen u een prettige 
dag toe en hopen dat u 

geïnspireerd wordt en geniet 
van wat de tuineigenaren u 

laten zien en vertellen. 
 

Namens burgerinitiatief KANT, 
De werkgroep open tuinen route 
Ankie Spierings, Huub Glas, Sylvia 
Dangé, Karin Sprik, John Vermeer 

en Sandra van de Linden 

 



 
         Familie van Dijk                     11 – 16 uur 

                 St. Lambertusstraat 90 Cromvoirt 
                  Zeven regentonnen en een regenwaterput 
vangen het regenwater op en er staan 2 
compostbakken. De dakkapel en het platte dak van de 
uitbouw aan de achterzijde zijn met sedum belegd als 
groendak. In de achtertuin is geen gazon.  

Dhr. Buijs                                      12 – 15 uur 
 Theresialaan 25 Vught 

              Regenton met afkoppelstuk geplaatst n.a.v. 
KANT-actie. Albert v.d. Wiel demonstreert hier 
Afkoppelen Light en geeft hieover uitleg. 

         Corné van Hout                         11 – 14 uur 
         Broekwal 60 Helvoirt 
 

In de tuin is een oranjerie met een zitje, waar plantjes 
worden gekweekt. Er is een vijver. Water vanaf het 
terras infiltreert in een strook kiezelstenen in de grond.  

                Mw. Heymans                       11 – 16 uur    
                St. Lambertusstraat 24  Cromvoirt  
 
Hier is een prachtig onderhouden tuin. De bewoonster 
is hier bijna dagelijks mee bezig ondanks de wat 
gevorderde leeftijd. Haar tuin kan worden omschreven 
als een boerenhof.   

             Peter Maessen                              14 – 16 uur 
Rouppe van der Voortlaan 30 Vught 

             Voortuin met vlinder- en bijvriendelijke planten 
die jaarrond bloeien. Dikke mulchlaag om vocht vast te 
houden en microklimaat te bevorderen. Vogelhuisjes en 
insectenhotel. Achtertuin: vijver, rommelhoekje, bramen, 
compostvat en insectenhotel. Hemelwater overal 
afgekoppeld. Garage met groententuin.  

              Yvanca en Pascal Wensing        11 – 15 uur                
A           Antoon van Duinkerkenstraat 25   Helvoirt  

In oktober 2021 is deze natuurtuin aangelegd. Er is 
geëxperimenteerd met een wadi en afkoppeling en er is 
geinvesteerd in bodemverbetering. Al in dit eerste jaar 
ontstaat een mooie groene en kleurige oase op een 
beperkt oppervlak. 

         Eveline Feekes                       11 – 16 uur  
         Prins Mauritslaan 8 Vught 

                 Moestuinbakken. Voornamelijk inheemse en 
wat voedselbos planten. Experiment met weinig 
maaien. Bodemverbeterende planten en bloemen. 
Mulchlaag, ook in de moestuinbakken. 2 regentonnen 
met druppelslang en een overloopslang. Water van 
garagedak loopt in de tuin via een met keien gevuld 
gat.  

      Hans en Annemiek Horsch           13 – 16 uur 
            Haagwinde 4 Vught 
             Aan de rand van het bos. Eigenaars zijn sinds 2 
jaar met deze tuin bezig. Er is een afgekoppelde 
waterton met een buis over het dak. Eigenaars zijn er 
nog druk mee bezig. Toch is het al een prachtige groene 
tuin.  

 

         Rene Spapens en Johan Michielsen 11–16 uur 
             Molenstraat 16  Helvoirt  
            Regenwater van het rieten dak wordt 
opgevangen in goten met gebroken steen. Water kan 
van daaruit langzaam in de grond zakken. Aan de 
andere kant van de boerderij wordt water naar een 
drainagebuis geleid naar een voormalige gierput. Van 
daaruit kan in droge perioden worden besproeid in de 
tuin.  

               Hester Dekker en Martin de Groot  
               Kampdijklaan 4 Vught.        11 – 14 uur  
               Vijver met zowel vijverplanten als moeras-
planten. Daar leven goudwindes, kikkers en veel 
insecten, zoals libelles en waterjuffers. Het dak van 
keuken en garage is bedekt met sedum. Deze groen-
daken zijn begin 2022 aangelegd en goed aangeslagen. 
Met een ladder kunnen ze bekeken worden. 

       Helma Broekhof                             11 – 16 uur 
       Mastdammerhoeve 7  Vught 

             Onze tuin is ongeveer 9x18 meter, een diversiteit 
aan planten en bloeiende bloemen. Een regenton, 
groenbak en schaduwrijke bomen. In de tuin ook kunst 
en een atelier, dat ook opengesteld wordt. Veranda en 
diverse zitjes in de tuin. 

       John en Tiny Vermeer                 11 – 16 uur  
  Hoge Raam 5 Haaren  
 
Permatuin. Kijk voor meer informatie op: 
https://haareneen.nl/pagina/vermeer-
duurzame-diensten/menu/rondleiding-hoge-
raam-5-haaren 

 

              Jozef en Clasine Kok            11 – 16 uur  
              Vughterhage 52 Vught  
            Groene, bloeiende en watervasthoudende tuin 
die omringd is door groen op een relatief beperkt 
oppervlak.  

               Gerard van Run                            11 – 16  uur 
   Esscheweg 274A Vught 

             Voor bezoekers is er naast de siertuin ook een 
groentetuin. Tevens kunnen bezoekers gebruik maken 
van ons terras bij koffie- en theetuin Buitenlust.  
 

      Piet en Anne-Marie v.d.Wiel      11 – 16 uur 
        Sparrendaalseweg 3 Vught  

             Achtertuin met een soortenrijke niet te strakke 
beplanting en vijver. Voortuin met vijver, gedeeltelijk 
als prairietuin. Een moestuin met kasje. Composthopen. 
Heggen, kippen. Hemelwater afgekoppeld 
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