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 Didy Brokking
11

 
Rubenslaan 11, Lopik (alleen zaterdag) NIEUW
Ontdek deze in 2021 nieuw aangelegde tuin vol 
bloeiende vaste planten, groente en fruit. Ook in korte 
tijd heeft een tuin al heel veel moois te bieden!

 Corrie Scholman
1

 
Lekdijk West 1 hoek Rolafweg Zuid, Lopik NIEUW 
Een tuin met hoogteverschillen waarin met veel liefde 
eenjarig zaaigoed, bijzondere planten en een moestuin 
worden gecombineerd.

 Judith Rosenboom 
8

 
Lekdijk West 8, Lopik NIEUW
Een tuin om in te slenteren, mijmeren en te genieten 
van de rust en ruimte. De hoge bomen, het rustgevende 
water, geurende rozen en bostuin in wording.

 Carla Brokking
49

 
Lekdijk West 49, Lopik (navigatie niet accuraat)
Een romantische tuin tussen de Lekdijk en de polder. 
Oude elementen combineren mooi met eigentijdse 
toevoegingen.

 Wil de Geus 
37

 
Provincialeweg Oost 37, Haastrecht In de prachtige 
tuin van ‘t Huis te Rosendaal komt al het moois van de 
omgeving samen.

 Tony Hardenberg 
2

 
Beatrixlaan 2, Haastrecht Het ontwerp van deze tuin 
is een combinatie van strakke lijnen bij het huis en losse 
vormen met speelse beplanting. 

 Waldien Burger
183

 
Noordzijdseweg 183, Polsbroek Een monumentale 
boerderij met diepe tuin. Geniet van de omsloten rozen-
tuin en de weidsheid naar de achterliggende polder.



Provincialeweg Oost 37
 
Haastrecht  

Wil de Geus
In de prachtige tuin van ‘t Huis te Rosendaal komt al het moois van de 
omgeving samen. Vele wilgen langs de sloot, appel- en perenbomen in 
de boomgaard, kippen en schapen in de wei en een heerlijk terras aan 
de vijver vol met karpers. U vindt hier ook een zeepboom, zomereik, 
pruikeboom en eendenpootboom. In de moestuin is een aparte hoek waar 
Wil zaad en stekjes opkweekt tot planten. 

Beatrixlaan 2  Haastrecht  

Tony Hardenberg
Het ontwerp van deze tuin is een combinatie van strakke lijnen en speelse 
beplanting. De rechte lijnen sluiten 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 met de losse 
en natuurlijke vormen 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.

Noordzijdseweg 183
 
Polsbroek 

Waldien Burger 
Deze monumentale boerderij heeft een diepe tuin met uitzicht over de 
polder. De as wordt gevormd door een enorme pergola met blauwe regen, 
akebia, druif en campsis. Hagen en windsingels verdelen het perceel in 
verschillende gedeeltes, formeel en informeel. Naast de boerderij vormt de 
besloten rozentuin een oase van zon en rust. Kinderen zijn welkom,  
de speeltuin is geopend.

Rubenslaan 11
 
Lopik  alleen op zaterdag 23 juli  •  NIEUW

Didy Brokking – Lekkerkerker 
Na de verhuizing van Jaarsveld naar Lopik dorp is deze tuin helemaal 
op de schop gegaan om aan alle wensen van de bewoners te voldoen. 
Een zonnige tuin met veel bloeiende vaste planten, maar ook een ruime 
moestuin, ruimte voor klein fruit, een gazon en heerlijke plekken om 

te zitten en van dat alles te genieten. De ligging aan een gemeentelijk 
waterpartij geeft een extra dimensie. Hoewel de beplanting nog jong  
is en de heesters nog weinig hoogte hebben, is een bezoek aan deze tuin 
al zeker de moeite waard. 

Lekdijk West 1
 
hoek Rolafweg Zuid, Lopik  •  NIEUW

Corrie Scholman
Op deze historische plek was ooit de oude uitwaterende klepsluis De Heul, 
in 1599 gebouwd van hout en in 1872 vervangen door baksteen. De sluis 
voerde overtollig water vanuit de polder af naar de Lek. De ligging tegen 
het oude talud van de sluis geeft deze tuin hoogteverschillen, uniek in 
onze verder platte polders. In de beschutting van hagen rondom vindt u 
veel bloeiende planten. Corrie zorgt hier met veel liefde voor veel eenjarig 
zaaigoed, vaste planten, een moestuin en een kas.

Lekdijk West 8
 
Lopik  •  NIEUW  

Judith Rosenboom
In een prachtige cottagewoning onderaan de Lekdijk woont Judith met 
haar gezin. Daal af over het grind tussen de notenbomen en ervaar de rust 
en ruimte op het erf. Omsloten door hoge bomen en de geuren en kleuren 
van rozen en vijg. Ga achterom en er wacht een complete verrassing. 
Een in 1970 aangelegde Engelse landschapstuin, die uniek is voor de 
regio. Een wiel omzoomd door essen en hazelaars, nodigt je uit voor 
een rondwandeling. De oude hooiberg, streekeigen fruitbomen en fraai 
gastenverblijf maken de ervaring compleet. Slenter en bekijk de bostuin in 
wording en de borders met rozen, hortensia’s en zomerbloeiers.

Lekdijk West 49
 
Lopik

Carla Brokking
Een romantische tuin tussen de Lekdijk en de polder. Oude elementen, 
zoals buxushagen, leilinden, oude vruchtbomen en knotwilgen, zijn 
bewaard en gecombineerd met terrassen, pergola, kruiden- en moestuin 
en veel bloemen. Carla nodigt iedereen uit haar zoektocht naar de mooiste 
combinaties van planten in haar tuin te 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.
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