
Lancaster garden

Vier totaal verschillende tuinen, van stadstuin tot boerderijtuin, 
met ieder een heel eigen karakter.

Op de bodem van de Zuiderzee

Deze moderne landschapstuin van 
4.000 m2 bestaat uit strakke lijnen, 
hoekvormige compartimenten 
en een weelderige diversiteit aan 
beplanting. Bij aankomst wandel 
je onder het groene bladerdak van 
de prieel-iep door, die uitmondt 
in een glooiend gazon te midden 
van grote borders waar een ver-
scheidenheid aan planten, grassen 
en kleurrijke bloemen samensmel-

Ank en Harri Nienhuis,  Lindeweg 6, Emmeloord, 06-208 392 10, 
ankenharrinienhuis@gmail.com, www.facebook.com/ank.nienhuis

ten. Kuier tussen de gespiegelde 
borders vol met witte rozen en 
geurende lavendel in de voortuin 
en kom uit op de schelpenpaden. 
Deze paden lopen stijlvol door de 
vijvertuin langs de roestvrijstalen 
vijver. Tussen de beplanting door 
staan zitjes waar men kan genie-
ten van de temperamentvolle tuin 
met op de achtergrond de verge-
zichten van het Polderlandschap. 

BIJ-zondere tuinenWe nodigen u van harte uit in onze zeer 
diverse tuinen. Koffie/thee met wat lekkers of 
een lunch behoort tot de mogelijkheden. Alle 
tuinen zijn op afspraak te bezoeken. Er wordt 
entree geheven.

         BIJ-zondere Tuinen op de bodem van de Zuiderzee



Ellen’s tuin De Achtertuin Appelhof

Ellen Nelis, Het Waterland 56, Emmeloord, 06-361 366 05, 
www.ellenstuin.nl, ellenstuin@ziggo.nl, www.facebook.com/ellenstuin

De voortuin bevat helleborussen, 
hosta’s en grassen. In de borders 
langs de oprit is voornamelijk met 
gele en witte beplanting gewerkt.
De achtertuin is een verrassing. 
Hier valt de geluidswal achter in de 
tuin direct op.  Deze is weelderig 
met bloemen, vaak in blauwtinten 
en bloeiende struiken begroeid en 
via trapjes te beklimmen. De bor-
ders op het vlakke gedeelte liggen 

om een kleine natuurlijke vijver en 
een gazon. Deze zijn met diverse 
kleuren opgevuld. De smalle kron-
kelpaden lopen helemaal rond. 
De border tegen de achterzijde 
van de garage is het snoepstraatje 
gevuld met aardbeien, braam, 
wijnbes en druif.

E.A.E. Dirkzwager-Scheltema, Blokzijlerdwarsweg 2, Marknesse
0527-201 612 of 06-301 096 78, eaescheltema@gmail.com

In het open landschap van de 
Noordoostpolder ligt de tuin ver-
scholen tussen heggen en een 
appelboomgaard. De tuin bestaat 
uit weelderige borders op kleur 
aangeplant. Vanuit de voortuin 
komt men uit op een lager ge-
legen terras omringd door veel 
bloeiende planten en een karakte-
ristiek tuinhuis. Er is ook een kleine 
groentetuin en een zwembad.

Oppervlakte 2000 m2.
Geopend van 1 april t/m 15 sep-
tember van 10.00 tot 17.00 uur 
op afspraak.  Lunch of lekkernij 
in overleg in sfeervolle brocante-
schuur/winkel.
Een bezoek aan de tuin is goed 
te combineren met een excursie 
naar het Waterloopkundigbos met 
onder meer het imposante kunst-
werk de Deltagoot.

Lammechien en Bennie Hack, Zuidwesterringweg 26-b, Tollebeek
0527-615899 of 06-10374927, famhack@kpnmail.nl 

De landelijke tuin is gelegen aan 
de Urkervaart achter de brugwach-
terswoning. Wat eens een groot 
grasveld was, is omgevormd tot 
een weelderige bloementuin. 
De borders hebben zowel rechte 
lijnen als ronde vormen en worden 
gescheiden door hagen, gazons 
en paden. Een robuuste lange 
pergola met rozen en clematissen 
loopt dwars door de tuin. Achterin 

de tuin ligt een grote vijver en 
hier bevindt zich het tuinhuis met 
veranda. Ook de kippen hebben 
hier hun onderkomen gekregen. 
Op diverse plekken in de tuin zijn 
terrassen aangelegd waar je heer-
lijk kunt zitten. Onlangs is er in 
de boomgaard in een voormalige 
schaftwagen een mogelijkheid tot 
overnachten in onze B&B gereali-
seerd.


