
 

 

 

Afd. Helmond e.o. 

OPEN TUINEN 2019 

Open tuinendag zondag 8 september 

van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

OPEN TUINEN 2019 
 

 Adres Plaats 

1 B. van Mierlostraat 130 5731 GJ Mierlo 

2 Voortje 55 5731 PP Mierlo 

3 Wilde Wingerd 128 5708 DD  Helmond 

4 Bosselaan 2 5702 NV Helmond 

5 Katoenstraat 12 5701 SH Helmond 

6 Markesingel 2 5707 DJ Helmond 

7 Burgemeester Krollaan 62  5707 BE Helmond 

 



Beschrijving open tuinen 2019 

 

Tuin 1  

Bisschop van Mierlostraat 130, 5731 GJ Mierlo 

Een prachtige tuin met vele vaste planten, struiken en grassen. De tuin heeft rechte lijnen, 

verharde paden en onverharde paden. 

 

Tuin 2  

Pluktuin Mierlo, Voortje 55, 5731 PP Mierlo 

In het buitengebied, aan de rand van Mierlo, worden voorbijgangers verrast door een 

kleurrijke pluktuin aan het Voortje waar de bloemen welig tieren. 

De Pluktuin gaat zijn 12e seizoen in. De tuin bestaat uit 3 delen die gezamenlijk 5000 m 

groot zijn. In een deel van de tuin staan de een- jarige bloemen die voorgezaaid worden. In 

een ander deel de ter plekke gezaaide eenjarige en in het laatste deel de vaste planten. 

Gedurende de zomermaanden is het vanaf 12 jaar mogelijk om zelf bloemen te knippen, na 

het lezen van de pluktuinregels kun je aan de slag. 

 

Tuin 3  

Wilde Wingerd 128, 5708 DD Helmond 

Een tuin met veel vaste planten en grassen. In de tuin tref je een bijzondere collectie salvia's 

aan.  

De Salvia als vaste plant zie je over het algemeen niet zo veel. Jammer, want het zijn 

uitbundige bloeiers en je hebt er van juni tot diep in de herfst plezier van. Er zijn zelfs soorten 

die uitbundiger beginnen te bloeien naarmate de dagen gaan korten.  

 

Tuin 4 

De Bundertjes,  Bosselaan 2, 5702 NV Helmond. 

Midden in een prachtig natuurgebied aan de rand van Helmond  vind je tuinderij  De 

Bundertjes. De tuinderij is onderdeel van Jobfactory. Mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt kunnen bij De Bundertjes een arbeidstraject  of dagbesteding invullen. 

Bij De Bundertjes vindt je allerlei dieren. Er is een boomgaard, kassen vol groente en fruit, 

een pas aangelegde tuin met vaste planten en er is een voorziening in haardhout. Er is ook 

een winkeltje en een terras. 

 

 

Tuin 5  

Stadstuin Helmond, Katoenstraat 12, 5701 SH Helmond. 

In de Stadstuin Helmond worden allerlei groenten en gewassen verbouwd. Er is ook een 

winkeltje aanwezig waar je producten kunt kopen. De stadstuin is een mooi voorbeeld van 

een duurzame organisatie volgens het principe van VELT (vereniging ecologische leef.- en 

teeltwijze). 

 

 

 

 



Tuin 6  

Buurttuin Brandevoort, Markesingel 2, 5707 DJ Helmond 

Deze tuin ligt tegenover het Carolus Borromeus College 

 

Buurttuin Brandevoort is een initiatief van de Stichting Stadslandbouw Brandevoort. Dit jaar 

is de buurttuin gestart op een nieuwe (tijdelijke) stek en heeft een 2000 m².  een 

stadslandbouw-project waar groenten, fruit, kruiden en bloemen op een biologische wijze 

worden geteeld. Doel is om een plaats te bieden in de wijk Brandevoort waar teelt, educatie, 

ontmoeting en ontspanning samen gaan. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers en is 

vrij toegankelijk voor mensen die willen zien wat er groeit of gewoon even een rustige 

wandeling willen maken. Ook scholieren maken gebruik van de tuin voor lessen, excursies of 

doen er hun maatschappelijke stage. Doel is dat de buurttuin uitgroeit tot een groter  project 

en integraal onderdeel gaat uitmaken van Brainport Smart District. Dit is de slimme en 

duurzame wijk die komt op de plaats waar de buurttuin nu al gelegen is. 

 

Tuin 7  Burgemeester Krollaan 62 

 


