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foto: Heemtuin 

 

ZAANDAM 

Havenstraat 17  -  Anneke Portengen zondag 

Een tuin met verhoogde perken met vijver. Bomen voor schaduw. Mediterrane sfeer, 

verschillende zitjes. Bij mooi weer kan er zelfgemaakte kunst  bekeken worden in de vorm 

van schilderijen en stronken hout. Tuin ook aan de achterkant bereikbaar d.m.v. looppad 

achter Havenstraat. 

 

Heemtuin Heemtuin in het Veldpark (naast ZMC)  zondag 9.30 – 16.30uur 

Er is een grote collectie inheemse planten in diverse Nederlandse landschappen Een 

mooie vijver. Een wandeling waard. 

 

 

OPEN TUINEN 
K.M.T.P. Groei & Bloei afdeling Zaanstreek-Waterland Sinds 1894 

 

Open tuinen weekeinde 

zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017 

10.00-17.00 uur 

(tenzij anders aangegeven) 

tuinen betreden op eigen risico 
(veel tuinen zijn niet rolstoeltoegankelijk) 
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ASSENDELFT 

 

Schoolkade 10  - familie Vallinga  zaterdag 

De tuin is rondom het huis. Achter zijn fruitbomen en een muurkastje met tomaten. 

Verder zijn er aan 2 kanten plantenvakken, een vijvertje met kikkers en salamanders, zitjes 

en een veranda. 

 

Dorpsstraat 858 – Kees en Joke Brügemann zaterdag en zondag  

Mediterrane tuin met een Spaanse overkapping. Entree met een mooie rozenboog, een 

waterpartij, olijfbomen, lavendel, druiven. Zeker de moeite waard. Joke geeft ook 

workshops tapas maken. 

 

Volkstuinen Het Oktobertje – Piet en Willemijn Sibie zaterdag 

Vanaf de Dorpsstraat bij rotonde richting Nauernasche vaart, na ongeveer 100 meter 

parkeerterrein aan rechterkant, verder de bordjes volgen. 

Zij hebben een heel grote vlindertuin met vaste planten en een aparte groentetuin. 

 

 

OOSTZAAN  

In het centrum van het dorp doen dit jaar 4 tuinen mee: zaterdag  

Kerkbuurt 34, 1511 BD - Josien Schaft  en zondag  

Kerkbuurt 41, 1511 BB - Annet Schrander 

Kerkbuurt 42, 1511 BE - Ria Bisseling 

Kerkbuurt 43, 1511 BB - Bianca Kortekaas 

 

De tuinen zijn op loopafstand van elkaar, de 

tuinen zijn onverwachts diep en ieder jaar nog in 

ontwikkeling. Wat kunt u verwachten, veel kleur, 

groente en fruit, mooi lijnenspel, Engelse stijl, 

kassen, kunst, creativiteit, kippen en veel 

gerecycled materiaal.  Kortom de moeite waard 

en veel te zien!  Dan nog een tip als u met de 

auto komt, parkeer deze dan bij Dirk van de 

Broek met parkeerschijf. 
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WESTZAAN 

 

Kerkbuurt 46a (woonark Plexat) - Marieke Bloem   

Een verrassing in het centrum van het dorp. Vaste plantenborders op kleur, fruitbomen, 

moestuin, vogels en kippen, kwartels, hond en poes maken  het geheel compleet. 

 

Middel 50 -  Martin Kruidenberg  zondag 

Een wilde tuin met veel klaprozen, teunisbloem en grasklokje. Er is veel leven door de 

bijenkasten, het insectenhotel en de vijver voor de kikkers. Martin heeft ook honing in de 

verkoop en won bij Zaanstad met “de groenste tuin”. 

 

Middel 146  - Piet en Marjan Bruin zaterdag 

Een tuin rondom het huis, een landschapstuin met rondom borders en een wijd uitzicht op 

het Guisveld. 

 

 

WORMER 

Dorpsstraat 172   - Joke van der Stok   zondag 

(doorgang naast de garage) Achter het huis een langgerekte tuin, veel bloemen vooral in 

paars, lila en roze tinten, maar ook varens en fraaie bladplanten. 

 

Knollendammerstraat 128  zondag 

Berry en Jan Albers 

In deze tuin spelen niet de planten, maar de 

aankleding de hoofdrol. Er zijn twee zelfgemaakte 

zwembaden en huisjes voor de kleinkinderen. 

Bijzondere tuin, een bezoek waard. 

 

Zandweg 208 (richting zendtoren) zaterdag 

Rob en Corrie Mantel  

Gezellige hobbytuin met prieel, vijver en bruggetje, 

voliere en kippen. Ook met groentebakken en er zijn 

overal knusse zitjes. 

 

  


