
Juni  
3  Open Ecotuin     MergenMetz
       De Ommuurde Tuin

9   Tour de Brocante   De Boschhoeve
10  Tuinrondleiding  
  (aanmelden via www.mergenmetz.nl) MergenMetz
  Tour de Brocante   De Boschhoeve

17 & 18  Open Dag biologische landbouw  De Ommuurde Tuin

24  Feest van Sint Jan   MergenMetz 

Juli  
7 & 8  Dahlia en Tuinbrocante dagen   De Boschhoeve
8  Tuin open voor bezoek   MergenMetz

14 & 15  Dahlia en Tuinbrocante dagen   De Boschhoeve
15  Tuin open voor bezoek   MergenMetz 
  

Augustus  
5 & 6  Zomerbloemenfestijn   De Boschhoeve

12 & 13  Zomerbloemenfestijn   De Boschhoeve

19  Clematis-, Rozen- en  
  specialiteitenmarkt    De Boschhoeve
  Tuinrondleiding 
  (aanmelden via website)   MergenMetz
  
September  
16  Oogstfair    De Boschhoeve
  Tuin open voor bezoek   MergenMetz

23  Oogstfeest    De Ommuurde Tuin
  Tuin open voor bezoek   MergenMetz

30  Appel- en perenfeest   Renkums Beekdal
  Tuin open voor bezoek   MergenMetz
  
November  
25  Winterse sferen    MergenMetz
  

December  
30  Lichtjeswandeling   Renkums Beekdal

Agenda
Vaste openingstijden

Renkums Beekdal
Woensdag t/m vrijdag:   van 13:00 tot 16:00 uur
Zaterdag & zondag:  van 11:00 tot 17:00 uur
Elke eerste zondag van de maand een beekdal wandeling 
  

De Boschhoeve
donderdag, vrijdag en zaterdag  van 10.00 – 17.00 uur
(1 maart tot 1 oktober)
  

De Ommuurde Tuin 
Woensdag en zaterdag  van 10:00 tot 17.30 uur
(1 mei tot 1 november)

MergenMetz
Geen vaste opening, zie agenda of maak een afspraak 

Combineer een bezoek
Door het naast elkaar leggen van de vier agenda’s kunt u mogelijk 
uw bezoeken combineren. Bekijk ook de websites voor de meest actuele agenda’s.

Februari  
9 t/m 11  Sneeuwklokjes feest    De Boschoeve
  

April  

iedere za, zo Voorjaarsweekeinden   De Boschhoeve
  (Let op tweede Paasdag ipv eerste Paasdag)
2  Lentefeest     Renkums Beekdal
22  Lentemarkt    De Boschhoeve
  

Mei  
13  Plantgoeddag    De Ommuurde Tuin
  Tuin open voor bezoek   MergenMetz

20  Plantjesdag     MergenMetz

27  Meimarkt    De Boschhoeve
  Dag van het Renkums Beekdal  Renkums Beekdal
  Tuin open voor bezoek   MergenMetz

   

Kwekerij De Boschhoeve
Boshoeve 3
6874 NB Wolfheze

www.deboschhoeve.nl
Dineke Logtenberg
info@deboschhoeve.nl
026-4821231

De Ommuurde Tuin
Kortenburg 11 
6871 ND Renkum 

www.deommuurdetuin.nl
Esther Kuiler
info@ommuurdetuin.nl
06-12583453

De Tuinen van MergenMetz
Utrechtseweg 433
6865 CL Doorwerth

www.mergenmetz.nl
Norbert Mergen
norbert@mergenmetz.nl
06-53261388

Renkums Beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 170
6871 VZ Renkum

www.renkumsbeekdal.nl 
info@renkumsbeekdal.nl
0317-318183 (alleen tijdens openingstijden)

Vier keer groen in Renkum

Vier keer een hele andere belevenis

 2017
Drie verschillende tuinen en een fraai natuurge-
bied nodigen u van harte uit voor een bezoek. 
De activiteiten zijn zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd.



Kwekerij/Tuin De Boschhoeve De Tuinen van MergenMetz De Ommuurde Tuin Informatiecentrum Renkums Beekdal
www.boschhoeve.nl www.mergenmetz.nl www.deommuurdetuin.nl www.renkumsbeekdal.nl

In een landelijke omgeving ligt een grote gevarieerde 
boerderijtuin met in de lente een bloeiend schaduwlaantje 
en boomgaard vol voorjaarsbollen, gevolgd door kleurrijke 
zomer- en herfstborders en een grote decoratieve moestuin, 
waar bijzondere groentes worden gecombineerd met  
kruiden, fruit, bloemen en (zomer-)bollen. 

In de zomermaanden is de prachtige pluktuin geopend, hier staan bloeiende 
vaste planten voor de snij in combinatie met heel veel verschillende eenjarigen 
en dahlia’s. De kwekerij biedt een eigentijds assortiment vaste planten, pioen-
rozen, klein bloemige clematissen en voorjaarsheesters. Als specialiteit worden 
bollen op de pot gekweekt, zowel voorjaarsbollen als zomerbollen. In de grote 
schuur bevindt zich een tuinwinkel, theeschenkerij en brocante afdeling. Het 
nieuwe tuinseizoen wordt in februari geopend met het bekende Sneeuwklokjes-
feest, in voorjaar en zomer om de paar weken gevolgd door heel diverse tuin-
markten. Het seizoen wordt in september afgesloten met de Oogstfair. 

Adres: De Boschhoeve (Dineke Logtenberg), Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze
Bereikbaar:  info@deboschhoeve.nl, 026-4821231

Aan de rand van een van mooiste natuurgebieden, de Wolf-
hezer heide en bossen liggen de Tuinen van MergenMetz van 
een hectare, waarvan de helft bos. 

Rondom het huis ligt de Eetbare Siertuin met voor een deel exotische gewassen 
en een deel inheems-eetbaar, dat tevens de verbinding vormt met de omliggende 
“echte” natuur. Het ontwerp is van Buro Harro en het beplantingsschema van  
Anthonetta van Bergenhenegouwen (bloemenindetuin.nl). In de Eetbare Siertuin ligt 
de Herboristentuin van het Herboristengilde.
In achter het huis bevindt zich de moestuin van ca. 300 m2 met twee kleine kas-
sen. Daar worden allerlei bekende en minder bekende gewassen geteeld; van 
mashua, brave hendrik via haverwortels,  de prachtige sla bunte forellenschuß, 
tot zuring. MergenMetz vermeerdert zeldzame groenterassen o.a. voor de Heritage 
Seed Library.  In de kas groeien bijzondere tomaten en komkommers. Het streven 
is jaarrond uit de tuin te eten, zonder groenten te hoeven inmaken of -vriezen. Of 
dat lukt? Kom maar eens kijken. Verder treft u bij ons Welsumer kippen en bonte 
Bentheimer landvarkens aan. Beide zeldzame rassen.

Adres: Utrechtseweg 433, 6865 CL, Doorwerth 
Bereikbaar:  norbert@mergenmetz.nl, 06-53261388

Het Renkums Beekdal is een uniek natuurgebied dat de 
Veluwe met de Neder-Rijn verbindt. In het hart ligt het In-
formatiecentrum Renkums Beekdal. Hier is een permanente 
natuurexpositie, zijn geregeld activiteiten voor jong en oud 
en natuurlijk wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. 

De hoogstamboomgaard is een unieke verzameling historische fruitrassen. Geni-
et in het voorjaar van bloesems en picknick in de zomer in de schaduw. En in de 
herfst proeft en ruikt u de unieke vruchten. Voor kinderen is er het Beleveniserf, 
waar ze eetbare kruiden en planten kunnen ontdekken en proeven. Of ravotten 
in het Natuurspeelbos? Of kijken naar de insecten die in en uit het insectenhotel 
vliegen
Regelmatig zijn er activiteiten voor alle leeftijden. Voor hen die specifiek in 
boomgaarden zijn geïnteresseerd worden geregeld snoeicursussen georgani-
seerd.
De Lunchroom De beken kan desgewenst de catering verzorgen.

Adres: Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum 
Bereikbaar: info@renkumsbeekdal.nl, 0317-318183

De Ommuurde Tuin ligt in de historische moestuin van  
koning Willem III op Landgoed Oranje Nassau’s Oord,  in 
het Renkums beekdal, omsloten door een prachtige muur; 
robuust en authentiek.  

De Ommuurde Tuin is een productief biologisch tuinbouwbedrijf. Eigenaresse  
Esther Kuiler teelt ruim 250 verschillende groenten, fruit en kruiden. Zogenaam-
de ‘vergeten’ groenten komen in deze bijzondere tuin weer tot leven! 

De Ommuurde Tuin is elke zaterdag en woensdag van 1 mei tot 1 nov geopend 
van 10.00-17.30. In de tuinwinkel liggen vers geoogste groenten, fruit en kruiden 
uit de tuin en het is heerlijk vertoeven op het landelijk terras waar je kan geniet-
en van huisgemaakt lekkernijen en biologische drankjes. Je vindt hier ook zaden, 
poot- en plantgoed om je eigen tuin om te toveren tot een eetbaar paradijs.

Adres: Kortenburg 11, 6871 ND Renkum 
Bereikbaar: info@ommuurdetuin.nl, 06-12583453


