PARKBROCHURE 2019

OVER
APPELTERN
Ben van Ooijen, de directeur van De Tuinen van Appeltern, begon 30 jaar geleden aan zijn tuinavontuur
aan de Walstraat. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als DJ kocht hij een stukje grond van een halve
hectare en begon hij er een hoveniersbedrijf.
Tijdens zijn werkzaamheden als hovenier en ontwerper kwam hij er achter dat er een enorme behoefte was aan
tuininformatie en tuininspiratie. Toen er steeds meer mensen kwamen kijken naar zijn eerste voorbeeldhoekjes met
constructies en planten wist hij het zeker. Er zou een park moeten komen waar elke leverbare plant en alle in
Nederland geproduceerde producten, toegepast te zien zouden moeten zijn.

Objectieve en menselijke maatstaven
Ben’s doel is al 30 jaar hetzelfde. Hij wil zoveel mogelijk mensen de toegevoegde waarde van een tuin in de praktijk
laten ervaren en iedereen zoveel mogelijk helpen om dat goede gevoel ook in eigen omgeving te verkrijgen.
Objectiviteit is daarbij heel belangrijk. Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken. Alle inspiratie moet daarbij
voor elke bezoeker begrijpelijk zijn en makkelijk ‘verplaatsbaar’ naar de eigen omgeving.

ALLES BEGON MET
SLECHTS ÉÉN KLEINE
VOORBEELDTUIN..

Een tuin kan niet zonder planten
Hoewel veel Nederlanders trots zijn op hun volledig betegelde tuin, vinden wij dat een tuin pas een tuin is als
tenminste 2/3 van de oppervlakte gevuld is met beplanting. Omwille van het werk wordt vaak voor bestrating
gekozen. Een volledig foute redenering vinden wij, want planten geven je het goede gevoel en het is heus
mogelijk om er nauwelijks werk mee te hebben.

Ervaar het zelf!
De Tuinen van Appeltern zijn gemaakt om te ervaren wat een tuin met je doet. Niet alleen qua constructies,
dieptewerking en beslotenheid, maar ook qua geuren en kleuren. Elke tuin heeft een eigen inrichting en beplantingsplan. En dan zijn er nog de voorbeeldborders in de Nationale Vaste Planten Tuin, het Schilderen met Planten en de
meer natuurlijke inrichtingen van De Wilde Weelde Wereld en het Ontdekkingseiland. Als we tuinen vervangen,
planten we de soorten die moeten verdwijnen weer op en bieden we ze te koop aan op onze plantenmarkt.

ZO BELEEF JE
APPELTERN
De Tuinen van Appeltern zijn inmiddels zo groot, daar kun je makkelijk in verdwalen. We geven graag wat
uitleg voordat je aan je wandeling door ons park begint.

Het ligt wat voor de hand, maar kijk goed naar de plattegrond!
Als je bij de start van je wandeling al weet waar je op de plattegrond staat, kan er al bijna niets meer verkeerd gaan.
Het park is opgedeeld in vier deelgebieden: een roze, een oranje, een blauw en een groen deelgebied.
Aan de wegwijzers kun je zien in welk gebied je bent, de bovenkant van de paal heeft namelijk de kleur van het
gebied waarin je je bevindt. Ook aan de informatieplateaus bij inspiratietuinen kun je zien waar je bent, de rand van
het bord heeft namelijk de kleur van het deelgebied waar je je op dat moment in bevindt.

PROBEER OPGEDANE
INSPIRATIE TE VERTALEN
NAAR JE EIGEN TUIN!
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Wegwijzers verwijzen naar highlights
De wegwijzers in ons park sturen je steeds naar de drie andere gebieden en de bovenkant van de paal heeft de kleur
van het gebied waarin je je bevindt. Op de wegwijzerborden vind je ook nog letters en cijfers, deze corresponderen
met de highlights en de diverse accommodaties in het park.

Persoonlijk advies

In de weekenden kun je met al je vragen terecht in het vernieuwde tuinadviescentrum. Onze Appeltern Tuinexperts
geven daar tekst en uitleg. Op bepaalde dagen kun je jouw bezoek aan Appeltern ook combineren met de deelname
aan een leuke workshop of leerzame cursus zoals de Tuinstartersdagen, een cursus Tuingemak, een workshop
Tuinontwerpen of kun je tegen betaling een professioneel schetsadvies krijgen bij onze Schetsservice.

Thuis kun je alles terugvinden!

Je hoeft niet alles te onthouden. Je zou hooguit de naam van de tuin of border kunnen noteren. Als je thuis even naar
onze website Appeltern.nl gaat, vind je alles met nog veel meer informatie terug, zoals beplantingsplannen en
toegepaste materialen.
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In (bijna) iedere inspiratietuin in Appeltern staat een informatieplateau. Op dit bord staat een inleidende tekst met informatie
over de betreffende tuin, een parkplattegrond waaraan je kunt zien waar je bent, een tuinnummer én er zit een IDentifier op!
Door middel van die IDentifier heb je de mogelijkheid om met een Podcatcher een audiofragment met nuttige en leerzame
achtergrondinformatie te beluisteren bij de betreffende tuin.

Registreer je podcatcher voor of na je parkbezoek!
Als je voor of na je parkbezoek je Podcatcher registreert, ontvang je achteraf eenmalig een e-mail met daarin alle tuinen die je
beluisterd hebt, maar ook een overzicht van de tuinen die je gemist hebt. Registreren is mogelijk in accommodatie ‘Onze Entree’.
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GEBRUIK JE EIGEN
SMARTPHONE
Naast de IDentifier staat er op ieder bord ook een nummer vermeld. Wanneer je direct meer wil weten over de betreffende tuin
zelf of de aanwezige producten, ga je met je mobiele telefoon naar Appeltern.nl/Tuin en vult daar het tuinnummer in.
Heb je dit gedaan, dan krijg je alle (product)informatie direct op je scherm te zien!

Met een ‘Mijn Appeltern’ account bewaar je tuinen of producten op je wensenlijstje!
Met een ‘Mijn Appeltern’ account kun je producten snel en gemakkelijk toevoegen aan je wensenlijstje. Via dit wensenlijstje kun je
thuis nog even rustig nalezen wat je in Appeltern gezien hebt. Om een ‘Mijn Appeltern’ account aan te maken, hoef je enkel een
e-mailadres en een wachtwoord in te voeren zodat je later ook via pc of tablet je wensenlijstje terug kan vinden!
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APPELTERN
THEMAMAANDEN
In De Tuinen van Appeltern is geen dag hetzelfde. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het verloop van
de seizoenen, maar ook met het feit dat er altijd wel veranderd en aangelegd wordt in Appeltern.
We hebben gemerkt dat bezoekers het ook gewoon prettig vinden om hoveniers en ontwerpers aan het werk te zien.
En omgekeerd vinden de hoveniers het prachtig om over hun werk en passie te kunnen vertellen.
In elke tijd van het jaar is onze tuin interessant om te zien, zolang je maar oog hebt voor de juiste dingen en je
realiseert dat Moeder Natuur haar eigen plan trekt. Feitelijk zouden we daar niets aan toe hoeven te voegen en
kan iedereen op elk moment ons park op zijn of haar eigen manier ervaren. Toch geven we graag wat extra uitleg
per maand. Wil je er nog meer over weten? Ga dan naar onze website www.appeltern.nl.

IN APPELTERN IS
GEEN DAG HETZELFDE!
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MAART Een nieuw seizoen gaat van start
We zijn weer geopend. Vroege vogels kunnen weer terecht voor nieuwe inspiratie, voor advies en het ontwaken van
ons park. De tuinen liggen er super strak bij. Elk paadje is geschrobd, elke border gespit en aangeharkt. Tientallen
nieuwe ideeën zijn en worden nog ingepast. Je ziet zeker nog hoveniers aan het werk met nieuwe tuinafscheidingen
of luxe buitengebouwen. Het televisieprogramma ‘De grote tuinverbouwing’ komt dit jaar naar Appeltern. Ze maken
een nieuwe tuin waarbij de aanleg van A tot Z gefilmd wordt.
De lente komt er aan, de eerste bollen en vaste planten bloeien. Bij ons is het gras al best wel groen en we leggen
je graag uit hoe dat komt. Een nieuw seizoen is begonnen.. Appeltern is bij uitstek geschikt voor starters die op
zoek zijn naar ideeën en voor gevorderden die op zoek zijn naar tips en gemak!

APRIL De lente is nu echt begonnen
Het is tijd om te planten en te zaaien.. maar het is ook tijd om te ontdekken hoeveel moois Moeder Natuur ons te
bieden heeft. De Tuinen lopen uit; onze bloembollen en eerste vaste planten bloeien. We probeerden in Appeltern
altijd al zo voordelig mogelijk met onze tuintijd om te gaan; oftewel zoveel mogelijk moois terug te krijgen voor de
tijd die we in ons park besteden, maar dit jaar gaan we daar nog meer aandacht op richten. Met slimme inplant van
groenstroken proberen we bijvoorbeeld inwaaiende onkruidzaadjes te weren, met natuurlijke paden maken we de
bewerkelijkheid een stuk gemakkelijker. We kiezen steeds meer planten die langer bloeien, steviger blijven staan en
nauwelijks gevoelig zijn voor ziektes en plagen. De juiste plant op de juiste plek wordt meer en meer ons motto.
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IN JULI BLOEIEN
DE MEESTE
BLOEMEN!
MEI Jouw tuinwereld
Het is helemaal aan jou hoe ‘jouw buiten’ er uit ziet en hoeveel privacy je daarbij wilt. We zitten midden in de lente en
het echte genieten kan beginnen. Het wordt lekker weer om buiten te eten of te zonnen. Vanuit de huiskamer, maar
ook vanuit je terrasstoel moet je tuin nu alle denkbare warmte en kleur uitstralen.
De Tuinen van Appeltern zijn aangelegd om je te inspireren voor zowel het ontwerp als de inrichting van je tuin. In
deze periode kun je daarbij ter plekke meteen ook voelen en ervaren wat planten, hagen en bomen met je doen. Ons
park is compleet in voorjaarsstemming.

JUNI De tuin dat ben jij
Er wordt ons vaker gevraagd: ‘Wanneer is het bij jullie het mooist’ ? Na ons standaard antwoord: ‘als de zon schijnt!’
bekennen we vervolgens dat de junimaand bij het merendeel van onze bezoekers favoriet is. Het groen is nu het
meest fris en heel veel planten staan in bloei. Iedereen weet inmiddels wel dat de beplanting het meest essentiële
onderdeel van een tuin is.
Zonder planten waar je blij van wordt, heb je gewoon geen tuin. Tenminste twee derde van je tuinoppervlak zou er
ook mee gevuld moeten zijn. Het plantenrijk in De Tuinen van Appeltern is misschien wel het grootste van heel
Europa. Nergens zie je zo’n diversiteit en zoveel toegepaste praktijkvoorbeelden als in ons park.
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JULI Lang leve de bloemen
Bloemen verrijken je leven en maken je dag. Iedereen houdt van bloemen en volgens de reclameslogans geldt dat
ook omgekeerd. In De Tuinen van Appeltern staan de meeste borders nu volledig in bloei. We hebben het dan niet
alleen over de kleine borders in de meer dan 200 voorbeeldtuinen, maar ook over de borders in de Nationale Vaste
Plantentuin, de veldborders in de Wilde Weelde Wereld en de themaborders van Modeste Herwig en Karin van der
Hoven bij Schilderen met Planten.
Als je houdt van bloemen en ze wilt ruiken en zien, moet je nu dus echt naar Appeltern! Alle plantnamen staan keurig
met foto per border vermeld en gerangschikt op onze website. Dat is wel zo handig als je favoriete soorten straks zou
willen aanschaffen. Overigens staan veel zomerbloeiers ook gewoon op onze uitgebreide plantenmarkt. Lang leve de
bloemen is een feestje dat je niet mag missen!

AUGUSTUS Zomergevoel
Het is nog volop vakantietijd. In Appeltern is het in deze periode gezellig druk. Iedereen is in vakantiestemming en
geniet van het leven. We hoeven dan ook niet veel extra’s te organiseren deze weken. De Tuinen staan vol in bloem
en blad. Overal tref je uitzicht- en genietplekjes. Restaurants en terrassen zijn open, overal is reuring. Toch ervaart de
bezoeker vooral de rust en de ingetogenheid van ons park. ‘Zomergevoel’ laat zich moeilijk omschrijven maar we
denken dat dat het is wat je in augustus bij ons ervaart. We laten je graag zorgeloos genieten, het is vakantietijd.
We vallen je niet lastig. Als je vragen hebt, helpen we je uiteraard graag!
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SEPTEMBER Zachte zonnestralen
De zomers zijn steeds weer anders, maar ondanks gemiddelde temperatuurstijgingen de afgelopen jaren, wordt het
in september per saldo aangenamer. De zon kan nog lekker schijnen zonder dat het extreem wordt. In september
omarmen we de tuin weer en vinden we het jammer dat het ’s avonds steeds vroeger donker wordt. Het wordt dus
een combinatie van doen en laten. Genieten als de zonnestralen je verwarmen en ook aan het werk om de band met
je tuin kracht bij te zetten. Het is zo heerlijk om wat blad te snoeien zodat de druiven voldoende zon krijgen. Een extra
handje mest op het gazon, kleurt je gazon in no time helder groen. September is juist vanwege de combi misschien
wel de mooiste tuinmaand van het jaar.
Voor ons is september in ieder geval een aanleiding om veel workshops, rondleidingen en voordrachten buiten op de
agenda te zetten. Appeltern heeft deze maand alles in huis om te doen en te laten. En daarnaast vieren we dé
tuinfeesten van het jaar: Day at the Garden en Mystery Gardens in Lights!

OKTOBER Kleurrijke oogst
Het najaar is een heerlijk tuinseizoen. Enerzijds ‘oogsten’ we de opbrengst van het ‘afgelopen’ tuinseizoen en
anderzijds kunnen we aan het werk voor het komende jaar. Door alle media-aandacht voor ‘tuin’ in de lente waren
veel tuinbezitters het kunnen werken in de herfst een beetje vergeten. We zien de laatste jaren gelukkig wel weer
verandering. Steeds meer tuiniers pakken de herfstspa weer op om buiten aan de slag te gaan. Wij in Appeltern zijn
daar blij mee, omdat je je tuin ook gewoon het hele jaar zou moeten omarmen.

DE HERFST
IS ÉÉN VAN DE
MOOISTE SEIZOENEN!
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NOVEMBER Puur Appeltern
In 2018 besloten we dat het tijd was voor iets nieuws, iets anders. We koesteren de wens om langer open te zijn en
te laten zien hoe interessant een tuin en buiten in deze tijd kunnen zijn. We hebben het lange tijd niet aangedurfd,
omdat we onvoldoende te bieden hebben bij slecht weer en dachten de concurrentie van kerstshows op de
tuincentra en de fairs bij kastelen niet aan te kunnen. Na de bouw van accommodatie
‘Onze ’Entree’ ontstonden er voor ons nieuwe mogelijkheden!
We hebben nu voldoende binnenruimte en met de opzet van het
eigen PUUR thema verviel vervolgens ook onze angst voor de te
grote concurrentie.
Het eerste jaar kregen we zoveel positieve reacties en een
goed gevoel dat we de komende jaren graag verder bouwen.
PUUR Appeltern is een heerlijke manier om mensen te
betrekken bij tuin en alles van buiten wat ook binnen past!

Puur
APPELTERN

PUUR Appeltern is gratis te bezoeken vanaf 13 november t/m
5 januari 2020. Kijk voor meer informatie op Appeteltern.nl/Puur
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BIJZONDERE
EVENEMENTEN
Beleef Appeltern op andere manieren!
In de maandthema’s op de vorige pagina’s is alles uitgebreid besproken, maar we tonen je graag nog even een
beknopt overzicht van onze evenementen.

Geert Broeks

22 APRIL
VANAF 27 APRIL
VANAF 6 MEI
18 EN 19 MEI
VANAF 1 JUNI
VANAF 6 JULI
VANAF 1 AUGUSTUS
1 SEPTEMBER
27, 28 EN 29 SEPTEMBER
26 en 27 OKTOBER
15 T/M 28 OKTOBER
1 EN 2 NOVEMBER
VANAF 13 NOVEMBER
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Paasspelen
Fluitenkruiddagen
Bloempottenfeest
Houtdraai-manifestatie
Tuinrariteiten
Bloemenpost
Zitjes en zetels
Day at the Garden
Mystery Gardens in Lights 2019
Tuinadviesdagen: Gratis schetsadvies!
Spelen en ontdekken
Halloween Griezeltochten 2019
PUUR Appeltern

CREATIEVE
WORKSHOPS
Leer van echte tuinprofessionals!
Naast gezellige en spectaculaire evenementen organiseert De Tuinen van Appeltern ook vele leerzame workshops.
Het is nooi te laat om te leren en leuk om je kennis te verbreden. Kijk voor het actuele programma op Appeltern.nl!

VIJVERCURSUS
WORKSHOP ‘SNOEIEN’
CURSUS ‘TUINONTWERP’
DECORATIEWORKSHOPS

TUINSTARTERSDAGEN
CURSUS ‘TUINGEMAK’

16 maart - 13 juli - 19 oktober
23 maart - 9 november
23 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni - 6 juli - 17 augustus
14 september - 12 oktober - 9 november
13 april (Bloemrijke etagère)
29 juni (Een eigen ‘Zomer Plukboeket’)
10 oktober (Herfstige wanddecoratie)
30 november (Winterse guirlande)
20 april - 3 mei - 4 mei - 22 juni - 12 juli - 13 juli
23 augustus - 24 augustus - 20 september
21 september - 23 november - 14 december
24 april - 26 juni - 16 november - 13 december
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APPELTERN
TUINEXPERTS
Een mooie tuin zou eigenlijk niemand mogen missen! In De Tuinen van Appeltern doen we er alles aan
om dat voor iedereen mogelijk te maken. De vele voorbeelden in ons park, onze cursussen en natuurlijk
alle adviezen op onze website Appeltern.nl zijn voor veel tuiniers een mooie opstap.

Creatieve en vakbekwame hulp!
Niet iedereen zal in staat zijn om met al ons aanbod zelf de tuin van zijn dromen te bedenken en aan te leggen. Juist
daarom hebben we in het hele land bedrijven geselecteerd die daarbij kunnen helpen. Onze Appeltern Tuinexperts
kunnen het hele traject, vanaf het ontwerp tot en met de aanleg en het onderhoud, verzorgen. Ook voor tuiniers die
een groot deel zelf willen doen, zijn zij de aangewezen hoveniersbedrijven!

TUINEXPERTS
ZIJN CREATIEF EN
GEPASSIONEERD!
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Tuingeluk voor iedereen!
Voor Appeltern Tuinexperts staat jouw Tuingeluk voorop. Altijd zijn ze bezig om de tuinwereld nog mooier te maken.
Duurzaamheid is daarbij van belang, maar ook de nieuwste methodieken en hulp op maat.
Geen snel commercieel gewin, maar langdurig tevreden tuinbezitters, daar draait het om. Per saldo werken de
hoveniers met de basisvoorwaarden voor Tuingeluk: de grootste garantie op het juiste tuingevoel!

Drenthe
Booiman Tuinen B.V.

Noord-Holland
BEILEN

Gelderland
Groen en Groei
Lensen Hoveniers
De Lingebrug Hoveniers
Van Ooijen's Hoveniers
Gebr. Rijneveld B.V.
Schraven Hoveniers B.V.
Hoveniersbedrijf Stadler
Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof

ERMELO
OOSTERBEEK
OCHTEN
APPELTERN
SPANKEREN
WIJCHEN
DIDAM
WINTERSWIJK MEDDO

Groningen
Bartelds Hoveniersbedrijf

ONNEN

Limburg
Hoveniersbedrijf van der Asdonk
Bart Faassen Hoveniers
Hans Linders Hovenier
Smeets Hoveniersbedrijf
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Jonkers Hoveniers

MEIJEL
BEEGDEN
ST. JOOST
GELEEN
EIJSDEN
VENLO

Rietbergen Hoveniers B.V.
Topgardens Landscaping

AMSTELVEEN
WIJDENES

Utrecht
Mocking Hoveniers
Van Amerongen Boomverzorgers & Hoveniers
Van Ginkel Tuinspecialisten

COTHEN
MAARSBERGEN
DE BILT

Zeeland
Braber Groenvoorziening
Bosman Tuinadvies B.V.

RENESSE
KOUDEKERKE

Zuid-Holland
Aardoom Hoveniers
Hoveniersbedrijf Theo Denayere
Hoveniersbedrijf Dijkman B.V.
De Biesbosch Gijsbers Groep B.V.
Frans Houdijk Stijltuinen
Van Nieuwland Tuinen
Van Ree Groenspecialisten
Visser Tuinen Vormgeving en realisatie
Lex van Wijk Hoveniers B.V.

RIDDERKERK
HILLEGOM
ROCKANJE
DORDRECHT
MOORDRECHT
WARMOND
PIJNACKER
LEIMUIDEN
ZOETERMEER

Overijssel
De Brinker Tuinen
Ed Bijker Tuinen
Eshuis Hoveniers

BATHMEN
VINKENBUURT
ALMELO

Noord-Brabant
Fokker Hoveniersbedrijf
Geleijns Hoveniers
Frank Crooijmans Hoveniers
Soontiëns Hoveniers
Hoveniersbedrijf 't Höfke
Hoveniersbedrijf Miggiels & Van Amstel
Stadhouders Vier Seizoenen Hoveniers
Trendy Tuinen
Van de Loo Hoveniers
Visio Vireo Tuinen

DUIZEL
ZEVENBERGEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
OVERLOON
BEUGEN
GEFFEN
OISTERWIJK
BOEKEL
STEENBERGEN
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PARK
PLATTEGROND
Als je bij de start van je wandeling al weet waar je op de plattegrond staat, kan er bijna
niets meer verkeerd gaan. Het park is opgedeeld in vijf deelgebieden. Aan de wegwijzers
kun je zien in welk deelgebied je bent, de bovenkant van de paal heeft de kleur van het gebied
waarin je je bevindt. Op de informatieplateaus bij de tuinen kun je aan de kleur zien waar je bent.

Highlights
Naast de ruim 200 voorbeeldtuinen is er nog zoveel
meer te beleven in De Tuinen van Appeltern.
Tuinwinkel
Plantenmarkt
Appeltern Tuinenfestival (Tuinen met een verhaal)
Schilderen met Planten
Nationale Vaste Plantentuin
Wilde Weelde Wereld
Winkel van Sinkel
Tuinconstructies
Schetsservice
Tuinadviescentrum
Ontdekkingseiland

Ontdek Appeltern
in vogelvlucht!
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Accommodaties

Deelgebieden

Elke accommodatie heeft zijn eigen unieke
sfeer, inrichting en natuurlijke uitstraling.

In alle vijf de deelgebieden in ons park vind je
onze voorbeeldtuinen en plantenborders.

Accommodatie ‘Onze Entree’

Tuinen & Planten

Accommodatie ‘Buitenlucht’

Tuinen & Trends

Accommodatie ‘Oranjerie’

Tuinen & Constructies

Accommodatie ‘Wintertuin’

Ontdekkingseiland
Borders & Tuinhuizen

4.2

8,3

4.4

19

TUINEN & PLANTEN
ROZE DEELGEBIED
In het roze deelgebied tref je de meeste planten en zie je hoe je ze met elkaar kunt combineren! Er zijn in
dit roze gebied helaas geen restaurants of toiletten, maar accommodatie ‘Onze Entree’ en accommodatie
‘Buitenlucht’ zijn heel dichtbij!

Festivaltuinen
Elk jaar bedenken we samen met Michel Lafaille een nieuw thema waar ontwerpers een niet alledaagse
tuin voor creëren. Het zijn tuinen met een boodschap, een kunstzinnige verbeelding van het onderwerp.
Dit jaar worden er geen nieuwe festivaltuinen aangelegd maar laten we de bestaande tuinen volgroeien.

Schilderen met planten
Wat kun je op negen vierkante meter? Modeste Herwig en Karin van der Hoven, laten zien dat je op heel
veel manieren (ook in een kleine tuin) je border kleur kunt geven. Je vindt de borders ook compleet met
foto’s en plantnamen op onze website.
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Nationale vaste plantentuin
Samen met landelijke vaste plantenkwekers en ontwerpster Jacqueline van der Kloet zijn deze
voorbeeldborders aangelegd. Jaarlijks worden ze door het ontwerpteam op onderdelen vernieuwd
met de nieuwste plantsoorten. De Nationale Vaste Plantentuin is 10.000 vierkante meter groot!

Wilde Weelde Wereld
De vakgroep Wilde Weelde heeft hier een eigen ecologische wereld gecreëerd. Ze laten zien hoe je
natuurlijk en duurzaam kunt tuinieren zonder dat het saai wordt. De Wilde Weelde Wereld wordt door
de vereniging zelf onderhouden en uitgebreid.
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TUINEN & TRENDS
BLAUWE DEELGEBIED
In het blauwe deelgebied liggen de meeste voorbeeldtuinen en zijn altijd de laatste inrichtingstrends te
zien. Accommodatie ‘Buitenlucht’ is niet altijd geopend, dit is afhankelijk van de weersverwachting en
het aantal parkbezoekers. Accommodatie ‘Onze Entree’ is slechts 5 tot 8 minuten lopen vanaf hier en is
wel elke dag geopend.

II

Accommodatie ‘Buitenlucht’

Centraal in het blauwe deelgebied ligt de accommodatie ‘Buitenlucht’. Vanaf het terras heb je een
prachtig uitzicht over onze natuurlijke vijver. Het mooie Maas & Waalse polderlandschap vloeit hier op
een natuurlijke manier ons park binnen!

Heel veel inspiratietuinen!
In het blauwe gebied liggen heel veel verscholen tuinen. Lang niet alle bezoekers komen daar ook echt.
Dat is eigenlijk best jammer, want de mooist ingepaste inspiratietuinen voelen vaak ook het meest
aangenaam aan!
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Helder vijverwater
De Tuinen van Appeltern zijn erg waterrijk. In totaal zijn er meer dan 100 waterpartijen! Onze vijverecoloog Danny Keijsers geeft regelmatig tekst en uitleg. Op zijn website Vijverecologie.nl lees je
hoe jouw vijver net zo helder kan worden als de vijvers in De Tuinen van Appeltern!

A. Vogel tuin
Een bijzondere tuin is de tuin van A. Vogel. In deze tuin vind je veel geneeskrachtige kruiden en vaste
planten! Wist je bijvoorbeeld dat Echinacea purpurea (rode zonnehoed) je immuunsysteem ondersteunt
en je helpt je weerstand te verhogen tegen bacteriële en virale infecties?

II
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TUINEN & CONSTRUCTIES
ORANJE DEELGEBIED
In het oranje deelgebied is er extra aandacht voor constructies en materiaalverschillen. Rondom
accommodatie ‘Wintertuin’ liggen tientallen tuinen. Bijzonder zijn de Groentetuin, de Balkontuin en
het rijtje Kleine Stadstuinen. In dit parkdeel raak je het makkelijkst de weg kwijt omdat de tuinen zo
dicht bij elkaar liggen.

IV

Accommodatie ‘Wintertuin’

In het oranje gebied is het allemaal begonnen voor Appeltern. In accommodatie ‘Wintertuin’ bevonden zich vorig
jaar nog de receptie en de entree. De wintertuin is prachtig om te zien, de tuindienst toont er heel veel leuke
natuurlijke sferen met spitsvondige en decoratieve ideeën voor thuis.

Tuinconstructies
In dit tuingedeelte laat onze productpartner Buiter Beton zien welke bestratingen er zoal zijn voor in je tuin.
Ook tref je hier een heus tuinafscheidingendoolhof aan en een groot aantal tuinhuizen en terrasoverkappingen.
Wist je dat hier de SBS6 tv-tuin van het programma ‘De grote tuinverbouwing’ te bewonderen is?
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IV

Schetsservice
Als je wilt, kun je een afspraak maken met tuinontwerper Gilbert de Jong. Schetsend geeft hij jou
persoonlijk advies bij je eigen tuinideeën. Afspraken kunnen via Appeltern.nl geboekt worden, hier vind
je ook de beschikbaarheid.

Tuinadviescentrum
In een tuin zijn heel veel zaken nauwelijks te zien. Kantopsluitingen bijvoorbeeld, maar ook zaken als
beregening, wateropvang en verlichting. In het Tuinadviescentrum zie je de details en doorsnedes van
constructies juist wel. Ook zijn er ontwerpen en specifieke materialen te zien.

25

NATUURLIJK SPELEN
GROENE DEELGEBIED
Het groene deelgebied is een beetje een uitzondering op de regel, daar zijn geen afgebakende tuinen te
vinden. Natuurlijk spelen is een gevoelskwestie. Geen hightech schommels of trilapparaten, maar gewoon
een gat in de grond voor het zand, een vuurplaats en geschilde boomstammen om over te klauteren.

Ontdekkingseiland
Het groene deelgebied noemen we ook wel ‘Ontdekkingseiland’ omdat het boeiend is voor oud en jong.
Kinderen ontdekken de natuur spelend en ouderen doen dat wandelend. Het 3 hectare grote
Ontdekkingseiland is een voormalige stortplaats van het Waterschap.

Bamboebos
Jaren geleden hielden we plots een aantal grote bamboes in pot over. We hadden toen net de beschikking
over het Ontdekkingseiland gekregen en dachten dat de bamboes daar wel zouden passen. Door hun snelle
worteling en voldoende ruimte zijn de bamboes uitgegroeid tot een spannend bos!
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Speelvallei
Het is best mogelijk dat je een beetje moeite moet doen in de wildernis van het Ontdekkingseiland om
de Speel Vallei te vinden. Maar eenmaal daar aangekomen kun je spetteren in de modder, klauteren
tegen de gras taluds en balanceren over smalle boomstambruggen. Als je in het goede seizoen komt
spelen de vlinders met je mee!

Bijenstal
Bijen zijn nuttige beestjes! Ze zorgen ervoor dat de bloemen worden bevrucht waar later ons voedsel
uitgroeit. Kort gezegd zouden we zonder bijen niets te eten hebben. In onze bijenstal laten we zien hoe
de bijen leven en hun werk doen.
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BORDERS & TUINHUIZEN
WITTE DEELGEBIED
Het witte deelgebied is meer een verbindingszone. Via dit grote pad met allerlei extra’s aan de zijkanten
kun je overal het park in en weer uit. Met onze nieuwe accommodatie 'Onze Entree' verandert de complete
infrastructuur. Iedereen die gezellig even de winkel, het tuincafé of het terras wil bezoeken en niet het
park in wil, is voortaan ook van harte welkom!

I

Accommodatie ‘Onze entree’

Je komt het park binnen via de nieuwe accommodatie ‘Onze Entree’. Je zou kunnen beginnen met een
kopje koffie in ons Tuincafé. Maar als je meteen onder de glazen kap door loopt, ben je gelijk in het park.
De prairieborders en bomenlaan doen bijna koninklijk aan!

Tuinwinkel
Een winkel met bijzondere tuinspullen die je niet in elk tuincentrum tegenkomt. Onze boekencollectie en
gesmede gereedschappen moet je beslist gaan zien!
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I

Plantenmarkt
We zijn niet zo groot als een tuincentrum, maar we willen wel graag de planten laten zien waar we in het
park mooie resultaten mee behalen.

Winkel van sinkel
Oude tuinspullen die in het park worden vervangen, bieden we graag te koop aan; zonde om weg te
gooien. Het is leuk om even door onze Winkel van Sinkel heen te struinen!
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APPELTERN
PRODUCTPARTNERS
Dankzij de samenwerking met producenten, kwekers en organisaties zijn wij in staat om steeds nieuwe
toepassingen in ons park te realiseren. Informatie over de producten die we in een inspiratietuin
toepassen, is terug te vinden in diezelfde inspiratietuin op onze website!

Alles voor paden en terrassen

Gravel, stenen, tegels en hulpmiddelen.

Betondingen
Buiter Beton B.V.
Caprea Solumvloeren
Carpet Stones
Hardeman Zand- en Grindhandel B.V.
Living Luxury
Nocciolo
De Oude Klinker
Schellevis Beton B.V.
Topdeck Buitenvloeren

Sierbeton en prefab beton producten
Sierbestrating, tuintegels en betontegels
Antislipbare, rotvrije en houtvrije vloeren
Bestrating, matten met stenen
Padvast
Stabilisatieplaten
Perzikstenen
Oude klinkers en gebruikte sierbestrating
Betontegels
Onderhoudsvrije buitenvloeren

www.betondingen.nl
www.buiterbeton.nl
www.caprea.eu
www.carpetstones.nl
www.hardeman-zand.nl
www.livingluxury.nl
www.nocciolo.nl
www.deoudeklinker.nl
www.schellevis.nl
www.topdeckbuitenvloeren.nl

Schuttingen, hekwerken, wanden en grondkeringen
Tuinafscheidingen, poorten en hoogteverschillen.
Arends Natuurlijk
Betafence N.V.
Bouveloo Landelijke Omheiningen
Buurjongens VOF
De Wit Hekwerken
Greenwall B.V.
Luxcom
Mobilane B.V.
QuickHedge B.V.
Tilia Tuinservice
Van Vliet kastanjehout
Zwarthout | Shou Sugi Ban
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Tuinafscheidingen van natuurlijke materialen
Hekwerk en detectiesystemen
Omheiningen en poorten
Natuurlijke tuinafscheidingen
Sierhekwerken en industriële hekwerken
Geluidswerende erfafscheidingen
Tuinconstructies in composiet
Kant-en-klare groensystemen
Kant-en-klaar hagen
Tuinafscheidingen van wilgentenen
Duurzaam Europees hout
Unieke houtproducten, met vuur bewerkt

www.arendsnatuurlijk.com
www.betafence.com
www.omheiningenbouveloo.be
www.buurjongens.eu
www.dewithekwerken.nl
www.greenwall.nl
www.luxcom.nl
www.mobilane.nl
www.quickhedge.nl
www.tilia-tuinservice.nl
www.kastanjehout.nl
www.zwarthout.com

Hulpmiddelen voor aanleg en onderhoud
Bouwen, lijmen, verstevigen en schilderen.
Beamix Saint-Gobain Weber
Destijdsch
GardenTS
Global Paint Products
Koppel & Go
Remmers B.V.
STOPDIGGING

Premix mortels en lijmen
Historische bouwmaterialen
Groene bouwstoffen
Verf voor buiten
Groothandel specialist voor de tuinbranche
Houtbescherming
Grondschroeven voor fundatie

www.weber-beamix.nl
www.destijdsch.nl
www.gardents.nl
www.globalpaint.com
www.koppelengo.nl
www.remmersservicecenter.nl
www.stopdigging.nl

Pergola’s, priëlen en schaduwplekken
Van afscheiding tot versiering.
Cinco-Ocho
Nesling B.V.

Buitenmeubelen en perfecte schaduw
Schaduwdoeken

www.cinco-ocho.com
www.nesling.com

Tuingebouwen, speelhuizen, serres en overkappingen
Van glashuis, kast tot boomhut.
Aalberts Hout
Batist Hobby en Sierkassen
Hartholt Woodworks
Hermes Tuinhuizen
Jan de Boer Tuinhuizen
Royal Well
Schäffer Tuinhuizen
Westerzon
Woodvision B.V.

Klassieke tuinhuisjes, deuren en houten vloeren
Maatwerk hobby- en sierkassen
Houten tuinkasten
Tuinhuizen, wandpanelen en tuinschuttingen
Houten tuinhuizen
Tuinkassen, kweekkassen en hobbykassen
Tuinhuizen, veranda’s en (terras)overkappingen
Carports en aluminium overkappingen
Overkappingen, buitenverblijven en tuinhout

www.aalberts-hout.nl
www.batisthobbykassen.nl
www.hartholtwoodworks.nl
www.hermestuinhuizen.nl
www.jandeboertuinhuizen.nl
www.royalwellkassen.nl
www.schaffertuinhuizen.nl
www.westerzon.nl
www.woodvision.nl

Tuinverlichting, tuinberegening en tuintechniek
Van lamp tot sproeier.

ACO B.V.
Bosch Beregening
Design Online B.V.
Franssen Buitenverlichting
Heijderhoff Hovenier
In-lite Design B.V.
Resins Agro B.V.

Alles op het gebied van afwateringssystemen
Beregeningsinstallaties
RVS designlampen
Binnen- en buitenverlichting
Buitenlamp SALUTE
Buitenverlichting
Bacel/Hydrocell daktuinsubstraat

www.aco.nl
www.boschberegening.nl
www.rvsdesignlampen.nl
www.franssenverlichting.nl
www.heijderhoff.nl
www.in-lite.com
www.aqueresinstechnologies.com

Zelf kweken, bemesten en onderhouden
Van kruiwagen tot zomerzaad.

Altrad Fort B.V.
Boomtotaalzorg
Cruydt Hoeck Wildebloemenzaden
DCM
Husqvarna Nederland B.V.
Normeco Ecologic Solutions B.V.
Oranjeband zaden B.V.
RootBarrier B.V.
Streuding Schoppenfabriek
THO-M Tuitel Handelsonderneming
Tree-X
Wolf Garten Nederland

Tuinmachines, bouwmaterieel en gereedschappen
Boomverzorging
Inheemse wildplantenzaden
Milieuvriendelijke bemestingsoplossingen
Producten op gebied van tuinverzorging
Oplossingen voor onderhoudsvrije tuin en bestrating
Biologisch geteelde zaden
Wortelwering/Mollenwering
Tuingereedschap
Bijzondere tuinartikelen
Boomondersteuning
Producten op gebied van tuinverzorging

www.altrad.com
www.boomtotaalzorg.nl
www.cruydthoeck.nl
www.dcm-info.nl
www.gardena.nl
www.normeco.nl
www.oranjebandzaden.nl
www.rootbarrier.nl
www.streuding.nl
www.tho-m.com
www.tree-x.nl
www.wolf-garten.nl
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Tuinmeubilair en tuincomfort
Meubels, douches, haarden en meer.

Arthur Dreissen
Borek - Parasols | Outdoor furniture
Canadian Chair
EXTRA VERT
FVDS Ontwerp
Glazz®
Ikzitwarm.nl
Jardin Netherlands B.V.
JEE-O international B.V.
Kees Smit Tuinmeubelen
Kwebbeltafels
Luxxout
NJOJ Dutch Design
Mook GrasArt
Proludic
RENY Terras- en Houtkachels
Rodenburg Products B.V.
SPARX LIVING
Suzip Buitenmeubelen
Ventisit
Woedz Nederland
WWOO B.V.
Xidit
Zeno Products

Metaalkunstenaar
Buitenmeubilair en parasols
Handgemaakte adirondack chairs uit Canada
Design tuinmeubelen
Buitenmeubilair op maat
Glazen windschermen
Tuinhaarden van eigen fabricage
Kunststof tuinmeubelen
Tuindouches en baden
Tuinmeubelen en accessoires
Houten tuinmeubilair, op maat gemaakt
Wind-, geluid-, zonneschermen en overkappingen
Bartafels, krukken en buitenverlichting
Kunstgras
Speeltoestellen en sportterreinen
Houtkachels en buitenhaarden
Brievenbussen
Tuinsets en accessoires
Meubel, interieur en exterieur vormgeving
Weersbestendige (tuin)kussens
Tuinmeubilair van steiger- of larikshout
Betonnen buitenkeukens, spa’s of erfafscheidingen
Cortenstalen en aluminium tuinproducten
Tuinhaarden en meubelen van cortenstaal en RVS

www.arthur-dreissen.nl
www.borek.nl
www.canadianchair.com
www.extravert.nl
www.fvdsontwerp.nl
www.glazz.nl
www.ikzitwarm.nl
www.jardin.nl
www.jee-o.com
www.keessmit.nl
www.kwebbeltafels.nl
www.luxxout.com
www.njoj.nl
www.mookgrasart.com
www.proludic.nl
www.reny.nl
www.brievenbussen.nl
www.sparxliving.nl
www.suzip.nl
www.ventisit.nl
www.woedz.nl
www.wwoo.nl
www.xidit.nl
www.zenoproducts.nl

APPELTERN Inspiratiepartners
Elk jaar worden er in De Tuinen van Appeltern nieuwe tuinen aangelegd. De creatieve inbreng kwam daarbij vaak uit dezelfde hoek.
Dat moest anders! Sinds 2018 hebben ontwerpers en hoveniersbedrijven de mogelijkheid om een eigen inspiratietuin aan te leggen
in Appeltern. Er is jaarlijks ruimte voor tien nieuwe inspiratietuinen!
Jaap Sterk Exteriors
Jos van de Lindeloof
Lanke omgevingsvormgeving
Meneer Vermeer Tuinen
Phaea Design
Toffe Tuinen
Annaparte
Martgroen
Tuinstudio Lindegroen
Koos Verkade
Cor-Niels Tuinen
YourGarden
Tuin Ontwerp Buro
Slooijer Tuinontwerp Adviesbureau
Magnolia Tuinontwerp

Tuinaanleg en tuinarchitectuur
Tuin- en landschapsarchitect
Vormgever & adviseur
Landschapsarchitect
Ontwerper van buitenruimte
Tuinontwerpster
Tuinontwerpster
Hovenier
Tuinontwerpster
Tuinontwerper
Tuinontwerper
Tuinontwerpster
Tuinontwerpster
Hovenier
Tuinontwerpster

www.jaapsterk.nl
www.josvandelindeloof.nl
www.lanke-omgevingsvormgeving.nl
www.meneervermeertuinen.nl
www.phaea.nl
www.toffetuinen.nl
www.annaparte.nl
www.martgroen.nl
www.tuinstudiolindegroen.nl
www.koosverkade.nl
www.cornielstuinen.nl
www.your-garden.nl
www.tuin-ontwerpburo.nl
www.slooijerhoveniers.nl
www.magnolia-tuinontwerp.nl

Ook een inspiratietuin in De Tuinen van Appeltern? Kijk voor meer informatie op Appeltern.nl/Exposeren
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Ornamenten, versieringen en kunst
Van spiegels en fotoprints tot potterie.

Artopya
Art meets Garden
B-E-N-D
De Kerck Hoeve
De Waterurn
Dutch Home Art
Elho
Kunsteboer
Luuk van Binsbergen Wood Sculptor
Nieuwkoop Europe B.V.
Ondine
Schouten Groen B.V.

Mosfiguren
Tuinschilderijen en tuindoeken
Plantrekken van betongaas
Tuindecoraties en ornamenten
Waterurnen
Vormgeving in metaal
Potterie
Figuratieve beelden van verweerde voorwerpen
Houten beeldhouwer en kunstenaar
Potterie
Objecten van transparant polyester en roestig staal
Polyester plantenbakken

Bijzondere overige zaken

www.artopya.nl
www.artmeetsgarden.nl
www.b-e-n-d.nl
www.kerckhoeve.nl
www.waterurn.nl
www.dutchhomeart.com
www.elho.com
www.kunsteboer.nl
www.luukvanbinsbergen.nl
www.nieuwkoop-europe.com
www.ondine.nu
www.schoutengroen.nl

Het dakterras, kunstgras, spelen en meer.
A.Vogel
Adviesbureau De Sliffert
Ecopoll Imkerij
EKOGRAS Dakbegroeiing
Etan International
Firmus Products B.V.
Huisman Etech Experts
Nophadrain B.V.

Producent van natuurgeneesmiddelen
Groene speelplaatsen en advies
Bestuivingsdiensten van imkers
Milieuvriendelijke groendaken
Trampolines en toebehoren
Groene gevelbekleding en geluidswering
Totaalpartner in elektrotechniek
Slimme groene systemen voor gebruiksdaken

www.avogel.nl
www.gielvanderpalen.nl
www.ecopoll.nl
www.ekogras.com
www.etan-international.nl
www.firmusproducts.eu
www.huismanetech.nl
www.nophadrain.nl

Kwekers

Planten, leveranciers en specialisten.
Bakker & Kobessen vaste planten

Vaste planten kwekerij
Boomkwekerij
Flores in Terra B.V.
Exclusieve kuipplanten
Kwekerij Dependens
Kwekerij van vaste planten, heesters en bomen
Lageschaar vaste planten
Vaste planten kwekerij
Minitree
(Mini) Fruitbomen
Perennial Power
Promotie van vaste planten
Rhododendroncentrum De Valouwe B.V. Rhododendrons
Rozenkwekerij De Wilde
Rozenkwekerij
Van Haaster Canna
Canna en vaste plantenkwekerij
Vijverflora Hellendoorn
Allround vijvercentrum
Warmerdam Paeonia
Pioenrozen kwekerij
Waterplantenkwekerij R. Moerings B.V. Waterplantenkwekerij
J. van Soest B.V.
Clematiskwekerij
Boomkwekerij Johan van Overbeek b.v.

www.bakker-kobessen.nl
www.leiboom.nl
www.floresinterra.nl
www.dependens.nl
www.lageschaar.nl
www.minitree.nl
www.perennialpower.nl
www.valouwe.nl
www.dewilde.nl
www.vanhaastercanna.nl
www.vijverflora-hellendoorn.nl
www.paeoniapassion.com
www.pondtrends.com
www.clematisinfo.nl

Vijvers, zwembaden en waterleven
De techniek, de afwerking, verzorging en vlonders.
BXO
Compass Pools Nederland
Creastone
GardenSwimm
Godefroy Decoration V.O.F.
JAR fonteinen
Keijsers Vijverecologie

Outside Living Industries Nederland B.V.

SealEco B.V.

Vijverroosters en overig ijzerwerk
Keramische composiet zwembaden
Waterornamenten
Zwemvijvers
Waterornamenten van metaal
Fonteinen voor tuin, terras, balkon en kantoor
Advies rondom de ‘gezondheid’ van de vijver
Tuin- en vijverproducten
Innovatieve waterdichte systemen

www.bxo.nu
www.compasspools.nl
www.creastone.nl
www.gardenswimm.nl
www.godefroy-decoration.nl
www.jar.nl
www.vijverecologie.nl
www.outsideliving.com
www.sealeco.nl
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ONZE WEBSITE
HELPT JE VERDER!
De Tuinen van Appeltern zijn gemaakt om je te helpen. Niet alleen met inspiratie en beleving,
maar ook met informatie over hoe je dingen kunt maken, waar je alles kunt kopen en hoe alles heet!

Inspiratietuinen
Alle tuinen die in ons park zijn aangelegd, staan met het ontwerp en foto’s op onze website en daarbij zie je ook
welke planten en materialen er gebruikt zijn. Let tijdens je parkbezoek op de nummers die op de borden staan,
aan de hand van deze nummers kun je thuis de tuin terugvinden. Het is ook mogelijk dat direct te doen door met
je mobiele telefoon naar Appeltern.nl/Tuin te gaan!

Tuinadviesartikelen
Of je nu wilt weten hoe je het best een roos moet snoeien of hoe je een vijver moet aanleggen: op onze website
leggen we het allemaal uit. Ook over allerlei zaken die niet bij ons te zien zijn, vind je uitgebreide informatie.

JAARLIJKS BEZOEKEN
RUIM TWEE MILJOEN
MENSEN ONZE WESBITE
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Plantenencyclopedie
Nergens in Nederland zijn er zoveel verschillende planten toegepast te zien dan in De Tuinen van Appeltern.
Maar onze online Plantenencyclopedie op onze website gaat nog verder! Duizenden planten met foto’s, namen
en kenmerken vind je er terug.

Appeltern Webshop
Heel veel van wat je in ons park ziet én nog veel meer is rechtstreeks
te koop via onze webshop. Je vindt er al ruim 10.000 tuinproducten.
Onze webshop beheerder helpt je graag met vragen!

Heb je na je bezoek nog tuinvragen?
Als je een speciale tuinvraag hebt, mag je die altijd aan ons stellen via
Tuinvraag@appeltern.nl. (Graag met afbeelding) We doen een poging
je vraag te beantwoorden en geven zo snel mogelijk antwoord! Het is
natuurlijk ook mogelijk één van onze Appeltern Tuinexperts te raadplegen.
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Walstraat 2a, 6629 AD, Appeltern
Gelderland, Nederland
+(031) 0487 541732
info@appeltern.nl
APPELTERN.NL

