
 

4 5 6 7 Marnis Kwekerij 

Aan de voet van de Kruisberg, nabij het Bunderbos ligt de 
tuin van Marnis Kwekerij. Verspreid over het terrein van 
de voormalige fruitveiling (2,1 ha) liggen o.a. een cottage-
tuin, schaduwplantentuin, prairieborder, groentetuin, 
boomgaard en het karakteristieke veilinggebouw.  

Open op                                                                                      
Van 17 maart t/m 12 november op elke donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Tevens geopend op maan-
dag 18 april (tweede paasdag), maandag 6 juni (tweede 
pinksterdag) en het hele weekeinde van 18 en 19 juni. The-
maweekenden staan op www.marnis.nl. Tuin en kwekerij 
zijn gratis te bezoeken. Groepen graag op afspraak. Moge-
lijkheden voor koffie/thee met gebak. Verkoop van vaste 
planten, rozen, heesters, klimplanten, honing en boeketten 
uit eigen tuin. 

Adres: Kloosterweg 9, 6241 GA Bunde                               
+31 (0) 6 38 14 57 52                                                               
info@marnis.nl       www.marnis.nl                                     

Hoeve Schopsheim 

Tuin net over de grens met België met een ongeëvenaard 
mooi uitzicht op Nederland. Gelegen aan de rand van een 
bos midden in een beschermd natuurgebied rondom een 
drie eeuwen oude dubbele carréboerderij. Met onderling 
zeer verschillende vasteplantenborders en een door de 
Heerenhof aangelegd half besloten tuingedeelte. Diverse 
terrassen en een opengestelde grote woonkeuken. 

Open op                                                                                         
Zaterdag/zondag 28/29 mei, Pinksterweekeinde 4, 5 en 6 
juni, zat./zondag 11/12 juni, zat./zondag 18/19 juni, zat./
zondag 25/26 juni, zat./zondag 9/10 juli, zat./zondag  
23/24 juli, zat./zondag 6/7 augustus, zat./zondag 20/21 
augustus, zat./zondag 3/4 september en  zat./zondag 
17/18 sept, steeds 10-17 uur. Alle overige dagen tot 1 no-
vember op afspraak. Verkoop van biologische lavendelolie. 
Entree € 5 incl. koffie/thee. Kinderen 4-12 jaar € 2.50 Zie 
voor route de website;  GPS stuurt u ergens anders heen!   

Adres: Schophemmerhei 5, 3798 ’s-Gravenvoeren    
+31 (0) 6 27 40 88 54                                                        
mariakapteijns@belgacom.net   www.schopsheim.be  

Pinksterweekeinde 5/6 juni, zaterdag 11/zondag 12 juni, zater-
dag 18/zondag 19 juni, zaterdag 25/zondag 26 juni en de zonda-
gen 3, 10, 17, 24 en 31 juli, steeds van 10-17 uur. Van mei t/m 
sept. is de tuin buiten genoemde data op afspraak te bezoeken. 
Entree € 5 incl. koffie/thee. Groepen (min. 6, max. 50 pers.) op 
afspraak € 8 incl. rondleiding, koffie/ thee en versnapering. Voor 
gezelschappen uitgebreid lunchbuffet mogelijk.  

Levendig, sociaal groen buurtproject voor jong en oud op 
een vroegere weide tussen stedelijke bebouwing. Centraal 
een grote cirkel waar groenten en planten worden ver-
bouwd, gericht op biodiversiteit en duurzaamheid, mede 
bedoeld als laagdrempelig leerproject. De Heerenhof is 
wegens renovatie dicht, maar op zaterdagmiddagen zijn de 
vorderingen te bekijken vanuit de Hof van Heer. 

Adres:                                                                                             
Burggraverhof 19, 6271 HE Gulpen                                            
+31 (0) 43 45 01 642                                                                             
marian@vanmoerastotparadijs.nl  
www.vanmoerastotparadijs.nl  

 

Van Moeras tot Paradijs 

Aan de rand van Gulpen ligt de tuin van Marian van der  Weij-
den. Ooit zesduizend vierkante meter moerasgebied, nu een 
glooiende tuin met een grote natuurlijke vijver (doorsnede     
van 60 meter) en van drie kanten fraai zicht op de Limburgse 
heuvels. Wilde borders met veel grassen, rozen en een Japans 
esdoornbos. Langs de vijver mooie verschillende hortensia’s     
en een groot veld sedums. 

Open op                                                                           
Van 1 mei t/m 1 november op zaterdagen van 
13.00-16.00 uur (ook voor het kijkje op de Heeren-
hof). Op de bijbehorende Buurtmarkt Hofmakerij 
worden groenten en fruit uit de hof verkocht en 
daarvan gemaakte producten. Entree gratis.  

+31 (0) 6 42 05 40 95 (Jan van Opstal) of                           
+31 (0) 6 28 95 94 27 (Jo Willems)                                                                    
hofvanheer@gmail.com    www.hofvanheer.nl 

Hof van Heer/Heerenhof 

Adres Hof van Heer: Woningstichting Servatius, Rijksweg 
tussen Veldstraat en Vroendaalpad, 6227 SZ Maastricht. 
Adres Heerenhof: Veldstraat 8-12A, 6227 SZ Maastricht 

Open op 
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