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Open Tuinen Dag 2021 

Zoals heel veel activiteiten kon onze Open Tuinen Dag vorig jaar niet doorgaan. Dit 

jaar starten we weer met een Open Tuinen Dag in aangepaste vorm. We hebben 4 

tuineigenaren bereid gevonden hun prachtige en ook grote tuinen open te stellen op 

zaterdag 12 juni 2021, van 10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar geen routeboekje, maar wel 

een route die u gratis kunt downloaden van de website. Wij vragen u om afstand te 

houden in de tuinen en zoveel mogelijk op de fiets te komen. Mocht het druk zijn in 

een tuin, wacht dan even of kom later terug. Wij wensen jullie veel plezier en mooi 

fietsweer! 

Open Tuinen Dag Commissie 

Ria Sonderen, Tineke de Jong en Dick van Vaneveld 

 

 

Routebeschrijving. De fietsroute is ca. 18 km. 

Start bij een van de 4 tuinen naar keuze. 

 

Sla na je bezoek aan “De Wilgenkamp” aan de Slichtenhorsterweg 35 te Nijkerk, 

rechtsaf. Volg de Slichtenhorsterweg tot de kruising met de Barneveldseweg, ga 

rechtsaf.  Tegenover de Appelse molen is rechts “de Schardepot” op nummer 127.  

 

Ga na je bezoek aan de “Schardepot” rechtsaf op de Barneveldseweg, eerste weg 

rechtsaf de Peerweg op en ga meteen weer rechtsaf de  Koperweg op. Volg de  

Koperweg tot de T-splitsing op het eind, ga rechtsaf de Vossenweg op. Ga aan het 

eind bij de T-splitsing linksaf de Blokhuizerweg op. Steek het kruispunt bij de School-

straat over naar de Wolfsesteeg. Volg de weg tot het eind, daarna rechtsaf naar de 

Veenwal. Ga bij nr. 40 rechtsaf voor bezoek aan “Klein Rassert”. Auto’s alleen parke-

ren aan de Veenwal.  

 

Sla na je bezoek aan “Klein Rassert” op de Veenwal rechtsaf en blijf deze volgen. 

Negeer 4 zijwegen naar rechts tot  aan het eind; rechts af klein stukje Kerkepad, dan 

links af weer naar de Veenwal, daarna rechtsaf Weldammerlaan op.. Aan het eind 

van de Weldammerlaan rechtsaf de Amersfoortseweg op. Volg de Amersfoortseweg 

en na de rotonde bij de Vrouwenweg steek je de weg over naar Amersfoortseweg 43. 

  

Ga na je bezoek aan de Amersfoortseweg 43 terug naar de Amersfoortseweg linksaf 

richting Nijkerk. Bij de kruising met stoplichten rechtsaf de Barneveldseweg op. Sla 

bij de rotonde rechtsaf en bij de T-splitsing rechtsaf naar de Slichtenhorsterweg naar 

“De Wilgenkamp” aan de Slichtenhorsterweg 35, aan de linkerkant. 

16.00 uur sluiten de tuinen 

Denk aan de Corona regels! 



Beschrijving van de tuinen. 

 

“Klein Rassert” 

Het erf ”Klein Rassert” is een afgelegen boe-

renerf ergens rond 1890 ontstaan. Op het 

landgoed “Groot Rassert” in het slagenland-

schap aan de oostkant van Hoevelaken. De 

tuin ”Klein Rassert” is circa 5400  vierkante 

meter en ontwikkelde zich sedert 2000 stap 

voor stap in de richting  van een  informele 

landschappelijke tuin met een basisstructuur 

van hagen en zichtlijnen. Boomgaardjes, een 

paddenpoel, een  

vogelbosje en fraaie borders zorgen voor een 

prettige afwisseling en fraaie doorkijkjes. De 

aanwezige bebouwing is zoveel mogelijk in 

oorspronkelijke staat gelaten. Bijzonder is de 

schuur waarin kerkuilen wonen. 

Familie Korthorst 

 

“De Wilgenkamp” 

Aan het eind van een doodlopende weg, geflankeerd door oerou-
de wilgen, ontvouwt zich de prachtige  tuin (1,5ha.) van de fami-
lie Gentis.  

Je aandacht wordt meteen getrokken door de vele soorten bij-
zondere bomen en heesters. 

Met de aanplant hiervan is in 1974 begonnen. o.a. Vaantjes 
boom, Lyriodendron, Cercidiphyllum, moerascipres en een grote 
verzameling van cornus soorten. 

Rondom het huis bevinden zich meerdere tuinen met vaak strak 
gesnoeide hagen. 

Er is een rozen-, moes-, schaduw- en vijvertuin en een oude 
boomgaard. 

Je vindt er veel bijzondere planten, veel variëteiten in organisch 
aangelegde borders. 

Doorkijkjes zorgen voor een blik in het omringende landschap. 
De beukenberceau verbindt de beide vijvertuinen. Vergeet niet 
een blik te werpen in de verzorgde moestuin waarin eenjarigen in 
de kas worden voorgekweekt en waaruit groenten worden ge-
oogst.  

In juni zullen de rozen wel beginnen te bloeien… 

Henk en Brigitte Gentis 

 
 
 “De Schardepot” 

Rond de authentieke boerderij uit 1646 geven beukenhagen structuur aan deze boerderijtuin die past 

in het landschap. Naast de entree r4echts een border links de oude hoogstamboomgaard. Wilde ruige 

grascirkels maken het grote grasveld spannend. Bij het huis rozenperken een terras onder de drui-

venpergola en appelbomen voor, voor een kruiden/moestuintje een prieel en een kasje. Vier oude lei-

linden geven schaduw aan het woongedeelte. Aan de achterzijde een 4- en 5-roedige hooiberg, daar-

achter een stuk natuurtuin en helemaal achterin voor eigen gebruik een pluktuin en fruitkooi.                         



 “De Schardepot” vervolg 

Vandaar een pad naar het bos waarin 

een oude schaapskooi. Het geheel 

wordt omsloten door zo’n honderd ou-

de eiken en rododendrons. 

Mw. de Grefte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoortseweg 43, Nijkerkerveen 

Toen we hier in 2009 kwamen wonen, was de tuin een waar oerwoud. Elk jaar hebben we een project 

uitgevoerd om van de verwilderde bostuin onze droomtuin te maken. Enkele kolossale bomen, mas-

sa’s bamboe, klimop, hulst en laurier hebben we vervangen door plantenborders, zitjes en wandelpa-

den met houtsnippers. We streven steeds naar behoud van de oorspronkelijke sprookjesachtige sfeer 

met veel doorkijkjes en een natuurlijke begroeiing. Een kasje biedt een welkome overwinterplek aan 

terrasplanten, stekjes en plaats voor tomaten en komkommers. Veel dieren bezoeken onze tuin, 

egels, konijnen, vleermuizen zien we regelmatig, maar zelfs een ree, vos en bunzings zijn in onze tuin 

gezien. En allerlei vogels, waarvan een roodborstje ons vaak vergezelt bij onze tuinklussen, maar 

zelfs ook een grote bonte specht, ijsvogel, steenuil en fazanten. In de gerenoveerde vijver met brug-

getjes, waterval en beekloopje leven vissen en kikkers tussen waterlelies. Verschillende soorten kriel-

kippen, parelhoenders, loopeenden en pauwen hebben hun onderkomen gekregen in de tuin. In sa-

menwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn in de voormalige paardenwei een boom-

gaard met oude rassen hoogstam fruitbomen, fruitstruiken, bloemenveldjes en vogelbosjes aange-

legd. Het hart vormt een moestuin waarin we steeds wat bijzondere soorten fruit en groenten uitpro-

beren. 

We hopen dat u net zo zult genieten van een rondje door onze tuin als wij zelf! In het tuinhuisje kunt 

u terecht voor een kopje koffie of thee of voor een schuilplek als het regent. We ontvangen u graag. 

Jacques en Sandra van den Belt 

 

                         


