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De Botanische Tuinen van Utrecht zijn gastheer 
van het evenement 'Tuinplezier' dat dit jaar als 

motto heeft “Tuinieren in de Schaduw”. Laten we 
daar nu net een boek over geschreven hebben bij 

Esveld. Dus mag auteur Cor van Gelderen een 
verhaal komen houden en zullen de leukste planten 
voor de schaduw door PlantenTuin Esveld worden 

meegenomen.

Tuinplezier 
za-zo 23 & 24 maart
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Facebook is een wonderlijk fenomeen met natuurlijk ook 
zeer vrolijk stemmende kanten. Facebook-verbinder 

Frank Peters zet zich in om mensen met een gedeelde 
interesse bij elkaar te brengen in de social media, maar 
ook in de echte wereld. Op 2e paasdag is onze kwekerij 

de ontmoetingsplek van de Facebookcommunity 
Hortensia-Hydrangea en Onze Tuin. Vanzelfsprekend 

bent u ook welkom als u geen lid bent van deze 
groepen. Een leerzame, gezellige dag over plantjes.

Hortensia-Hydrangea & Onze Tuin
ma 22 april (2e Paasdag)

Let op, deTuindagen van Beervelde kent twee afleveringen. 
De eerste in mei is altijd de drukste van de twee, het 
voorjaar is weer net begonnen en alle tuinliefhebbers 

trekken er dan op uit om het grootste plantenevenement 
van België mee te maken. Onze kwekerij is op beide edities 
present. Wij nemen ook kleine bestellingen mee. Wel tijdig 

laten weten natuurlijk.

Tuindagen van Beervelde
vr-zo 10-12 mei 

We gaan het dit jaar voor de eerste maal beleven. Het 
tuinevenement Gardenista bij kasteel Ophemert heeft de 

potentie om uit te groeien tot de Nederlandse versie van de 
Chelsea Flower Show. Niet alleen maar een leuke plantenbeurs, 

maar ook een showtuinen festival. Eindelijk is het dan zover, 
Nederland durft het aan om onze getalenteerde ontwerpers, 

kundige hoveniers en topkwekers een platform te geven om zich 
op hun best te presenteren. Onze kwekerij doet daar 

vanzelfsprekend aan mee. Niet alleen met planten op de 
tuinbeurs, maar onze ontwerper en beplantingsdeskundige 

Cor van Gelderen is juryvoorzitter van de showtuinen 
wedstrijd.

Gardenista
wo-zo 15-19 mei

Op twee locaties aan het Rijneveld in Boskoop vieren we het 
gelukkige huwelijk van planten en kunst. De Sortimentstuin 

Harry van de Laar en onze kwekerij zijn dan gastheer van een 
bont gezelschap aan kunstenaars en kwekers. Muziek, lekker 
eten, rondvaarten en kinderactiviteiten maken het compleet. 
Gezellig voor iedereen. Of je moet niet van planten & kunst 

houden natuurlijk.

Boskoopse Plantendag & Kunstmarkt
ma 10 juni (2e pinksterdag)

Een fenomeen kunnen we de kwekerijdagen van Bingerden 
gerust noemen. Een Engels aandoend plantenevenement waar 
de finefleur van de Nederlandse kwekerswereld ieder jaar met 
plezier aan deelneemt. De kwekers van Esveld beschouwen het 

stiekem natuurlijk ook een beetje als een jaarlijkse 
kwekersreünie waarop u als liefhebber óók bent uitgenodigd.

Internationale Kwekerijdagen Bingerden
vr-zo 14-16 juni
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Een geweldig leuk weekend de afgelopen jaren. Ontstaan 
uit het verlangen onze kwekende plantenvrienden 

tenminste eenmaal per jaar te zien is het één van onze 
leukste evenementen geworden op de jaarkalender. Ze 

komen die dagen naar Boskoop met hun leukste planten, 
beste verhalen en slimste adviezen. En u kunt daarvan 

meegenieten als tuinliefhebber. De kring aan deelnemers 
aan onze kwekersdag groeit ieder jaar, ook 

plantenverenigingen als de Camellia Society en de 
Rhododendron-vereniging zijn van de partij.

Kwekersdagen
za-zo 5 & 6 oktober
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De Hortensia heeft een centrale plaats op onze kwekerij. Niet 
alleen beheren we de Nederlandse Planten Collectie 

Hydrangea, we hebben er ook een boek over geschreven. Alle 
reden dus om dit omvangrijke plantengeslacht eenmaal per jaar 

in het zonnetje te zetten. We geven rondleidingen door de 
collectietuin en lezingen over hortensia’s in het zomerdagen 

weekend.
Zeker zijn van een plekje? Meld je dan aan via een bericht naar 
info@yume-boskoop.nl met de gewenste datum en het aantal 

personen.

Zomerdagen
za-zo 31 augustus & 1 september

Voor Yume, ons koffie- en theehuis op de kwekerij is dit de 
laatste zondagsopening van het jaar. Na een heel seizoen 
zes dagen per week de lekkerste lunches en beste taarten 

te hebben geserveerd, gaat de versnelling een tandje lager. 
Maar niet zonder dit even met jullie te vieren met een leuke 
herfstwandeling over de kwekerij onder leiding van Cor van 

Gelderen en een hartverwarmende kop soep.
Aanmelden doe je via een bericht naar info@yume-

boskoop.nl onder vermelding van de datum en het aantal 
personen.

Herfstwandeling & Soep
za-zo 26 & 27 oktober

Let op, deTuindagen van Beervelde kent twee 
afleveringen. Tijdens de herfsteditie nemen we natuurlijk 
hele andere planten mee naar België. Bij voorkeur planten 
die dan op hun leukst zijn, die dan mooi bloeien, een gave 
herfstkleur of smakelijke vruchten hebben. Ook nu weer 

kunnen we op bestelling planten meenemen. We horen dit 
graag uiterlijk een week voorafgaand aan dit evenement.

Tuindagen van Beervelde
vr-zo 11-13 oktober

Openingstijden

Maandag 
Dinsdag t/m zaterdag 
Zondag (april t/m oktober) 

Gesloten 
10:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur

Openingstijden

In december en januari is Yume gesloten

@: info@yume-boskoop.nl
T: 0172-450700

Contactinformatie

Maandag 
Dinsdag t/m zaterdag 
Zondag (april t/m oktober) 

12:00 - 17:00 uur
09:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur

Tijdens de kerstvakantie is PlantenTuin 
Esveld gesloten

Contactinformatie
@: info@esveld.nl
T: 0172-213289

Tuinpad Rijneveld

Samen met de leukste kwekerijen aan het 
Rijneveld, de Sortimentstuin Harry van de 

Laar, restaurant Skoop en theehuis de 
Proeftuin organiseren PlantenTuin Esveld en 

koffie- en theehuis Yume iedere laatste 
zaterdag van de maanden maart t/m 

oktober het Tuinpad Rijneveld. U kunt op die 
zaterdagen een kijkje nemen op de 

deelnemende kwekerijen, te herkennen aan 
de banners langs de weg. Iedere maand is 

er een ander thema. Voor meer info volg het 
Tuinpad Rijneveld op Facebook.

maart-oktober 
laatste zaterdag van de maand


