
 

1. Noordweg 382, 4333 KK MIDDELBURG (St.Laurens) ZA/ZO (T)  

2. Brandenburglaan 12, 4333 BZ  MIDDELBURG        VRIJ/ZA 

3. P.J. Meertensstraat 16, 4335 SE  MIDDELBURG     ZA 

4. Segeerssingel 62, 4337 LH  MIDDELBURG            ZA 

5. Hans Lipperheystraat 51, 4336 DB  MIDDELBURG ZA/ZO (T) 
6. J.W. Thibautstraat 23, 4336 EA  MIDDELBURG      ZA  

7. Burg.Stemerdinglaan 29, 4388 JV OOST-SOUBURG ZA (T) 
8. Wielemakersbaan 4, 4371 PM  KOUDEKERKE    VRIJ/ZA/ZO 

9. Noordweg 4, 4373 SM  BIGGEKERKE       VRIJ/ZA  (T) 
10. Prelaatweg 88, 4363 NJ  AAGTEKERKE       ZA/ZO (T) 
11. Beukenlaan 37, 4356 HK OOSTKAPELLE       VRIJ/ZA 
12. Oostkapelseweg 16, 4364 RD  GRIJPSKERKE    ZA 

13. Dorpsstraat 51, 4352 AB  GAPINGE       ZA/ZO 
 

Meer informatie op de website: 

www.walcheren.groei.nl of via  
chrvdbosch@zeelandnet.nl / rodenburg51@gmail.com  

Open Tuinen:  openingsdagen en -tijden 
Vrijdag  17, Zaterdag 18, Zondag 19 juni 2022 

van 10.00 – 17.00 uur.  TOEGANG is GRATIS! 
Let op de dagen!        (T) = toiletbezoek mogelijk 

WALCHEREN 

OPEN TUINEN 
17, 18 + 19 JUNI 2022 



 

Tuin 1:  Henk en Dees Weemaes 
Noordweg 382, 4333 KK  MIDDELBURG (ST.LAURENS) 
Geopend op ZA/ZO (T) 
Het totale perceel is 1200 m2. Globaal is de tuin in drieën verdeeld: 
deel 1 met het terras, de pergola met druif en tuinhuis, deel 2 met 
grasveld en moestuin en deel 3 met terras, vijvers en de prachtige 
treurwilg. Kom maar gewoon lekker kijken en even uitrusten met 
een kopje koffie of thee! 

 
Tuin 2:  Anita en Leo van der Klip 
Brandenburglaan 12, 4333 BZ  MIDDELBURG 
Geopend op VRIJ/ZA 
Kleurrijke stadstuin van 720 m2 in Klarenbeek/Middelburg. De 
beetje Engelse cottage tuin is insect- en vogelvriendelijk met 
kleurrijke gemengde borders, hagen van taxus, haagbeuk en 
buxus, een moestuin en meerdere zitjes. Diverse bomen, 
waaronder fruitbomen, groenblijvende struiken, enkele rozen, 
diverse dahlia’s, vaste planten en eenjarigen. Een deel van de tuin 
is moestuin met verhoogde bedden, muurkas en koude bak. 
 

Tuin 3:  René en Sytske Franke 
P.J. Meertensstraat 16, 4335 SE  MIDDELBURG  
Geopend op ZA 
Een stadstuin in de nieuwe wijk Rittenburg nabij Park Toorenvliedt 
en Kasteel Ter Hooge. Eerst is laag blubber van 40 cm. vervangen 
door mix van klei-/zand-/bosgrond. Met tuinontwerp van Carla 
Pouwer is daarna de hoofdstructuur aangebracht met terrassen, 
een vijver, grindpaden en borders. De verzamelde planten, stekjes 
en zaden kregen plaats in de borders. Planten in potten en aantal 
verhoogde bakken voor kruiden, groenten, stekjes en zaaien. 

 
Tuin 4:  Joshua en Auke Welleman 
Segeerssingel 62, 4337 LH  MIDDELBURG 
Geopend op ZA 
Bijna 4 jaar wonen we nu in een jaren 30 woning aan de rand van 
de stad. Tussen het klussen door is de tuin stukje bij beetje 
aangepakt. Om met volwassen bomen en struiken een tuin te 
creëren is een uitdaging. Schaduw en gortdroge zomers hebben 
ons ook inzicht gegeven om te kiezen voor een natuurlijk ogende 
tuin. We vangen regenwater op en koppelden regenpijpen los. 
Planten groeien soms op onbedachte plaatsen, al regisseren we er 
lekker op los; een tuinman kan dat toch niet helemaal loslaten. 
 

Open Tuinen  
Gratis toegang  

 

Tuin 5:  Christien v.d. Bosch en Thomas Collette 
Hans Lipperheystraat 51, 4336 DB  MIDDELBURG 
Geopend op ZA/ZO (T) 
De tuin is niet groot, 500 m2, en overzichtelijk. Voor iemand die 
ideeën op wil doen om de biodiversiteit in eigen tuin te vergroten, 
kan de tuin een bron van inspiratie zijn. De achtertuin op het 
zuiden heeft een vijver, kruidentuin, enkele borders met planten 
voor bijen en vlinders, bosje met wilde struiken en een grasveld 
met wilde bloemen. Zijtuin met Zeeuwse struiken; voortuin op het 
noorden met vooral schaduwplanten. Na 20 jaar is de tuin 
vriendelijk voor plant en dier. We doen mee met de m2  wilde tuin 
v.d. NRC en u kunt zien hoe dat is na 3,5 mnd. zonder onderhoud. 
 

Tuin 6:  Martin de Visser 
Johan Wilhelm Thibautstraat 23, 4336 EA  MIDDELBURG 
Geopend op ZA 
Het is een 4 jaar jonge tuin en volop in ontwikkeling. Gelegen aan 
een watergang met zicht op het Meiveld. Liefhebber van o.a. 
(geurende) rozen, clematis en alliums. Die zul je zeker aantreffen. 
NB: De Stadstuin aan de Thibautstraat 31 in Middelburg is het hele 
jaar open en een bezoekje zeker waard (met zitje). 
 

Tuin 7:  Monique den Ouden 
Burg. Stemerdinglaan 29, 4388 JV  OOST-SOUBURG 
Geopend op ZA (T) 
Tuinontwerphulp van Liesbeth Hamelink en samen met haar 
gekozen voor ronde vormen. We kunnen lekker genieten in de 
tuin, omdat er altijd wat bloeit en er altijd wat te vinden is voor de 
bijen en vogels. Ook gekozen voor veel eetbare planten naast 
sierplanten. Notenbomen en struiken, fruit, een moestuin en een 
kruidentuin. Een heerlijke tuin om in bezig te zijn of te relaxen. 

 
Tuin 8:  Ben en Connie Walraven 
“De Houtenhandsche Hof” 
Wielemakersbaan 4, 4371 PM  KOUDEKERKE 
Geopend op VRIJ/ZA/ZO 
De basis van de 4500 m² grote tuin is in 1995 gedeeltelijk 
ontworpen door mevrouw Poley uit Nisse. Onderverdeeld in 
strakke tuinen waarin gevarieerde borders met een keur aan vaste 
planten, een grote natuurvijver ,een lange grassenborder, de 
lommerrijke boomgaard, een moestuin met bekende en 
onbekende groenten en een hobbykwekerij. Daarnaast een 
diversiteit aan hedendaagse sculpturen van hardsteen.  

 

Tuin 9:  Fam. Cijsouw, “’t Hofje” 
Noordweg 4, 4373 SM  BIGGEKERKE 
Geopend op VRIJ/ZA  (T) 
Tuinieren is de grote passie van Joke Cijsouw. Rond het boerenhof 
is een pracht van een tuin gerealiseerd met veel borders, mooie 
buxussen en ook volop bloemenkleur van bijvoorbeeld de rozen. 
Beestjes kijken kan ook. Er zijn ganzen en schapen. Verder is er 
koffie met wat lekkers en brocante te koop. 
 

Tuin 10: Jo en Leunis Minderhoud, “Klanktuin 88” 
Prelaatweg 88, 4363 NJ  AAGTEKERKE 
Geopend op ZA/ZO (T) 
In deze tuin staat op zaterdag de PR-kraam van G&B Walcheren. 
Een tuin van 3000m2 met vier verschillende delen, waarin plaats is 
voor fruitbomen, vijvers, diverse borders en terrassen en een 
cederhouten kas. Verder is er een geheel biologische groentetuin 
met een kippenhok. Er is gelegenheid voor het nuttigen van een 
kopje koffie of thee. 
 

Tuin 11: Frans en Betsie de Visser 
Beukenlaan 37, 4356 HK  OOSTKAPELLE 
Geopend op VRIJ/ZA 
De tuin is ca.700 m2 en gelegen aan de rand van de Manteling. Er 
wordt getuinierd op zandgrond, wat voor- en nadelen heeft; 
heerlijk om in te werken, maar wat minder voor de rozen. Het hele 
jaar door is er wel iets bloeiends. Er is keramiek in de tuin 
aanwezig. Open tijdens Kunstroute en Zeeuwse Tuin 2-daagse. 
 

Tuin 12: Els en Piet Roekamp 
Oostkapelseweg 16, 4364 RD  GRIJPSKERKE 
Geopend op ZA 
De tuin is ca. 3.000 m2 groot. Er is een kleine boomgaard met 
appel- en perenbomen. In de achtertuin twee grote borders en in 
de voortuin borders en gras. Aan de zijkant van het huis is een 
kleine moestuin. Er is koffie en thee met wat lekkers. 
 

Tuin 13: Regula Sieber 
Dorpsstraat 51, 4352 AB  GAPINGE 
Geopend op ZA/ZO 
Een iets formele voortuin. Achter het huis een terras, een vijver en 
een grote border. Verder een fruitbomenlaantje met rechts 
daarvan de moestuin. Verderop een schapenwei. 

 


