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Carla Brokking
Lekdijk West 49 Lopik (navigatie niet accuraat)
Een romantische tuin tussen de Lekdijk en de polder.
Oude elementen en basisvormen combineren mooi met
eigentijdse toevoegingen.
Celia Rodenburg
Lopikerweg 34 Schoonhoven (niet per auto bereikbaar)
Een nieuwe loot: een idyllische plek aan de rand van
Schoonhoven. De Groene Dame brengt leven in deze
groene oase.
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Tony Hardenberg
Beatrixlaan 2 Haastrecht
Deze verrassende tuin is een combinatie van strakke
lijnen en losse vormen met speelse beplanting.
Bas Molenaar
Zuidzijdseweg 104 polsbroek
Landschapstuin met mooi lijnenspel is afspiegeling
van het slagenlandschap
Waldien Burger
Noordzijdseweg 183 Polsbroek
Een monumentale boerderij met een paradijs in
wording. Geniet van de omsloten rozentuin en de
weidsheid naar de achterliggende polder.
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Lekdijk West 49 Lopik

Noordzijdseweg 183 Polsbroek

Carla Brokking navigatie niet accuraat

Waldien Burger

Een romantische tuin tussen de Lekdijk en de polder. In de relatief jonge
tuin zijn oude elementen en basisvormen bewaard: buxushagen, leilinden,
oude vruchtbomen, knotwilgen. Nieuw zijn terrassen, pergola, kruiden- en
moestuin en veel bloemen. Carla nodigt iedereen uit haar zoektocht
naar balans en de goede planten op de juiste plek in haar tuin te
komen bekijken. Aan de langgerekte tafel onder de dakmoerbeien is
het echt genieten. Een weids uitzicht over de polder, heerlijk geurende
bloemen, sfeervolle potten en manden en heerlijke lekkernijen.

Een monumentale boerderij met een grote tuin met de potentie van een
nieuw paradijs. De bewoners zitten vol plannen, maar zover is het nog
niet. Wat zou uw ideale tuin zijn? Welke elementen zou u absoluut in uw
droomtuin willen opnemen? Ook u kunt uw fantasie nog de vrije loop laten
op dit prachtige terrein. In de omsloten zijtuin zijn alvast ruim 200 rozen
geplant voor een explosie van geur en kleur. En er is kunst te zien en te
koop.

Lopikerweg 34 Schoonhoven

Celia Rodenburg niet bereikbaar per auto
Tuinclub Lopikerwaard heeft er een nieuwe groene loot bij: een kleine
‘cottage’ aan een smal laantje langs de singel in Schoonhoven. Oude
platanen torenen hoog uit boven deze idyllische plek aan de rand van
de zilverstad. De tuin is afgelopen winter grondig aangepakt waarbij het
gedachtegoed van een groene oase van wijlen haar vorige bewoonster
is voortgezet. Menig steen heeft plaats gemaakt voor nog meer groen
en bloei. Qua opbouw is de tuin al op leeftijd maar qua beplanting nog
relatief jong. Er zijn tuinkamers in verschillende sferen en de beplanting is
natuurlijk en weelderig. Ook hier brengt de Groene Dame weer leven in de
tuin.

Zuidzijdseweg 104 Polsbroek

Bas Molenaar
In deze tuin zijn overgangen gecreëerd van het kenmerkende
slagenlandschap van de Lopikerwaard gecombineerd met een mooi
lijnenspel van diverse oude boomsoorten, hagen en bosjes. Een kleine
landtong met oude fruitbomen en negen schitterende platanen bij het
terras zorgen ’s zomers voor koele plekken. Er is veel ruimte in de tuin,
grote stukken gras met wilde bloemen en langs de vijver de Lisdodde,
Watermunt en Zwanenbloem. Ruimte en rust is wat er overheerst in deze
tuin met uitzicht op Schoonhoven en Cabauw.

Beatrixlaan

2

Haastrecht

Tony Hardenberg
Het ontwerp van deze tuin is een combinatie van strakke lijnen en speelse
beplanting. De rechte lijnen sluiten mooi aan bij de architectuur van het
huis: een groot rechthoekig terras op het zuiden en ook de trap en steiger
hebben een strakke vormgeving gekregen. Een mooi contrast vormt de
losse natuurlijke vormentaal van de rest van de tuin. Hogere beplanting
aan de buitenzijde zorgt voor beschutting en privacy. Naast het grote terras
is een vaste plantenborder die grotendeels zomers bloeit. Aan de west- en
noordzijde tegen het huis zijn vooral schaduwplanten en kruiden gezet. De
voortuin heeft vaste planten, zowel opgaand als bodembedekkend.
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