
 
 
 
 
 
 
 
 
Opentuinendag zaterdag 31 juli 2021, afdeling Leidschendam e.o. 
 
10 Tuineigenaren zetten hun tuindeur open. Alle tuinen bieden weer iets anders qua beplanting, grootte en 

uitstraling. De eerste 8 tuinen liggen in Leidschendam en 2 tuinen in Voorschoten. U kunt de tuinen in 

willekeurige volgorde bezoeken. U vindt hieronder de kortste fietsroute langs de tuinen. De totale afstand 

langs de gehele route is ca 6,5 km. U bent op visite bij gastvrije tuinliefhebbers. Heb alstublieft respect 

voor de eigendommen van de deelnemers. Kijk met uw ogen, blijf van de planten af. Maak zoveel mogelijk 

gebruik van de paden in de tuinen. Houd de 1,5 meter regeling in acht. Wanneer het druk is in een tuin, 

wacht dan even buiten de tuin tot er weer bezoekers vertrokken zijn. Wij wensen u een inspirerende en 

gezellige opentuinendag toe. 

 

De afkortingen staan voor: RD = Rechtdoor, LA = Linksaf, RA = Rechtsaf, X = Kruising. 

 

1. Graaf Ottolaan 10, Bep Blokland. Open van 10 tot 16 uur. 

In deze tuin mogen de planten tot zekere hoogte hun eigen gang gaan. Er is een goede balans tussen lage en 

wat hogere beplanting waar het voor de vogels en andere kleine dieren goed toeven is. Een tuin met veel 

groen, waarmee de bewoonster de ‘verstening’ in veel tuinen een beetje wil compenseren. 
Tuin nr. 2 is in dezelfde straat. 

 
2. Graaf Ottolaan 22, Wil Flinterman. Open van 10 tot 16 uur . 

In deze gezellige achtertuin heeft de bewoonster oog voor elke plant. Ze houdt van bloemen en dat kan je zien. 

In de tuin zijn 2 zitjes gecreëerd, omgeven door bloemen. 

 

Ga terug. RA (Gr. V. Viandenlaan). 1e RA (Gr. Ruprechtlaan). Tuin 3 is laatste huis links. 

 

3. Graaf Ruprechtlaan 27, Vera en Theo Ammerlaan. Open van 10 tot 16 uur. 

Deze bewoners hebben op geheel andere wijze hun tuin ingericht. De pergola met rozen vormt het centrale 

middelpunt, in de tuin staan 160 potten met oa oleander, fuchsia’s en rozen. Een tuin met verrassende hoekjes. 

Langs het huis op het pad staan oa stokrozen en wordt elk plekje grond benut.  

 

Tuin 4 is direct om de hoek LA.  

 

4. Dillenburgsingel 57, Connie en Marco Verkerk. Open van 10 tot 16 uur. 

Aan dit hoekhuis ligt een tuin waar veel te zien is als je binnen bent. Er is een mooie afwisseling van hogere 

groenblijvers aan de rand van de tuin, met een diversiteit aan planten binnen in de tuin waaronder veel 

rozen. Ook is er volop aandacht voor dieren: vissen in de vijver, een egelhuis en zelfs een hommelhuis. De 

vijver is mooi begroeid met o.a. aronskelken. 

 

Rijd verder de Dillenburgsingel uit LA (Gr. J. van Stolberglaan). Tuin 5 vindt u na c.a. 150 m. 

 

5. Gravin Juliana van Stolberglaan 12, Riet Jansen. Open van 10 tot 16.00 uur.  

Bekijk eerst de gezellige voortuin en volg dan de aanwijzingen naar de achtertuin. U treft daar een 

ouderwetse tuin aan. Ook deze bewoonster houdt erg van bloemen, vooral dahlia’s en rozen. 

 

Rijd  de Gravin J. v. Stolberglaan helemaal uit. LA (Joh. V. Polanenlaan). Brug over, RA. gelijk weer LA 

(Gr. Marialaan). Tuin nr. 6 vindt u na c.a. 100m. (met de auto moet u omrijden). 

 

6. Gravin Marialaan 8, familie Smit. Open van 10 tot 16 uur. 

Bekijk eerst even de gezellige voortuin. Volg dan de aanwijzingen naar de achtertuin. In de poort staat het 

tuinhek voor u open. In deze tuin mag de natuur tot zekere hoogte zijn gang gaan. Eind juli is de bloei van 



veel 2 jarige en vaste planten over zijn hoogtepunt heen maar er is nog volop te genieten. Het grasveldje is 

het speelveldje voor de kleine. 

 

 

 

 

Rijd  verder op de Gr. Marialaan. 1e RA. Over het water direct RA. Na boomstammen 2e LA. 1e RA. Pad 

helemaal volgen. Na bocht naar links gelijk RA. Pad volgen. Ca. 30 m voor kerkje RA. Na c.a. 100m bent 

u bij tuin 7 bij het voormalig restaurant achter het kerkje op het terrein van GGZ Rivierduinen.. 

Auto’s moeten omrijden via Veursestraatweg. Voor parkeren volg de borden naar “In de bonen”. 

 

7. Veursestraatweg 185, Roland Maas. Terras van het voormalige Veurhuis, achter de kerk. 

De bewoner is kunstenaar en postbode. Hij combineert die twee optimaal met de inrichting van zijn 

terrastuin die helemaal is opgebouwd uit gerecycled en 2e hands materialen: gevonden potten, zaden, 

stekjes, afgewisseld met kunstwerken. Voor zijn deur staat bovendien een fantastische kastanjeboom. 

 

Rijd het park uit. (Tip: u kunt hier eventueel een break inlassen bij ´In de bonen´, de koffiekar voor de kerk). 

De Veursestraatweg oversteken naar de Parnashofweg. LA het fietspad op. Na c.a. 700m LA (Noortheylaan 

(Let goed op bij het oversteken!). Tuin 8 vindt u na c.a. 400 meter. 

 

8. Noortheylaan 13, Madelein Vreeken. Open van 10 tot 17 uur. 

2 jaar geleden heeft Madelein deze tuin aangelegd, geïnspireerd door de ontwerpen van Oudolf. De tuin 

oogt volgroeid, met veel grote velden van o.a. salvia, penstemon en grassen. Aan de voorkant van het huis 

staan prairieplanten in mooie kleurencombinaties. Op het complex is naast de kleurrijke siertuin ook ruimte 

voor een kleine kwekerij. 

 

Rijd terug naar de Veursestraatweg. Deze oversteken en LA. In Voorschoten wordt Veursestraatweg 

Veurseweg. Tuin 9 vindt u na c.a. 3 km vlak voor de X met de Karel Doormanlaan. Fietsen mogen in de 

voortuin staan. 

 

9. Veurseweg 117, Els Andringa. Open van 10 tot 16 uur. 

Achter het huis uit 1928 (gemeentemonument) ligt een 35 meter diepe tuin die in 2016 nieuw is aangelegd 

met behoud van een aantal oude boompjes en struiken. Er zijn verschillende, in elkaar overlopende 

gedeeltes: aan de schaduwkant rechts groeien vooral schaduwplanten, achterin uitlopend in een deel met 

bosachtig karakter. Aan de linkerkant is het droog en zonnig, er staan zonminnende, grijsbladige planten. 

Van de boomgaard die er vroeger is geweest resteren nog een oud perenboompje, begroeid met klimroos 

“Guirlande d’amour” en achterin een “Dubbele Bellefleur”. De palm is een bron van discussie: laten staan 

of vervangen? Bezoekers mogen mee oordelen. Achterin bevinden zich een kasje en een paar groentebedjes. 

Er zijn verschillende zitplekken in zon en schaduw. 

 

Rijd door tot de X met de K. Doormanlaan. Steek voor de kruising als voetganger over en ga terug richting 

Leidschendam. Na 50 m bent u bij tuin 10. 

 

10. Veurseweg 130, Hooge Geest. Marijke en Bert de Kleijn – de Vrankrijker. Open van 10 tot 

16 uur. 

Tenslotte komt u aan in de laatste tuin. Deze tuin van 1500 m2 is ontstaan toen bollenkweker Ravensbergen 

in 1960 een huis bouwde op eigen bollengrond. Zijn vrouw legde de tuin aan. Nu, 2 eigenaren verder, is de 

tuin veranderd in een verrassende tuin met tuinkamers, borders op kleur en veel Nederlands fruit, gedrapeerd 

rond de oude bollenschuur. 

 

Wij hopen dat u hebt genoten van de tuinen en kunstobjecten, leuke ideeën hebt opgedaan en nieuwe 

contacten hebt gemaakt. Misschien wilt u ook eens met uw tuin meedoen, geeft u dan op bij Jan Blokland 

(070 3278959). 

 

De open tuinen commissie:  

Christel Logemann en Jan Blokland 

 

Tip voor fietstocht terug door de polder naar Leidschendam: 

Ga terug richting Leidschendam. Bij fietsknooppunt 85 RA. Volg knooppunten 40, 88, 84, 83 en 11.  

Voor de eerste huizen in Leidschendam LA (Kastelenring) Na c.a. 600 m bent u terug bij het begin van de 

route. De totale fietsroute heen en terug is dan c.a. 11 km. 


