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DE TUINEN VAN APPELTERN BIEDT
EEN OPSTAP NAAR TUINGELUK
De Tuinen van Appeltern is een inspiratiebron voor iedereen die met zijn tuin aan de gang wil gaan. Het tuininspiratiepark
in het dorpje Appeltern tussen Tiel en Nijmegen wordt jaarlijks door meer dan 100.000 tuinliefhebbers bezocht; op de
website www.appeltern.nl wordt per jaar meer dan 3 miljoen keer gezocht naar praktische informatie over tuin en buiten.
De meer dan tweehonderd voorbeeldtuinen in Appeltern voldoen allemaal aan de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk.

WAT IS DE TUINEN VAN APPELTERN?
De Tuinen van Appeltern ontstond 40 jaar geleden als showtuin om materialen te kunnen kiezen en uitleg te kunnen geven
bij iemands ontwerp. Het park groeide in de loop van de jaren van 0,5 hectare naar ruim 22 hectare met circa tweehonderd
voorbeeldtuinen. Al snel werd duidelijk dat voorlichting veel belangrijker en breder was dan vooraf bedacht. Naast het
tonen van tuinvoorbeelden ging De Tuinen van Appeltern informatie geven en uitleggen welke meerwaarde een tuin heeft
voor de gebruikers en hun omgeving. Er zijn nu cursussen, workshops en tientallen brochures die daarbij helpen.

WAT DOET DE TUINEN VAN APPELTERN?
De Tuinen van Appeltern is al vele jaren bezig om het tuingevoel voor consumenten te bevorderen. Niet door van
alles te verkopen, maar door te vertellen hoe ze tuin kunnen inrichten voor een beter leven en woonomgeving en
‘tuingeluk’ kunnen ervaren. Iedereen wordt geholpen bij de zoektocht naar de meest ideale, meest gezonde, meest
duurzame en meest groene leefomgeving. Bezoekers kunnen in het park inspiratie opdoen voor de aanleg en inrichting van hun tuin. Voor een inhoudelijke toelichting op de aanleg en inrichting van een tuin kan een beroep worden
gedaan op de kennis en knowhow van het tuininspiratiepark. Er kan ook verwezen worden naar de ruim veertig
hoveniersbedrijven en ontwerpers die zich hebben aangesloten bij het landelijke netwerk van Appeltern Tuinexperts.

WAT ZIJN BASISVOORWAARDEN VOOR TUINGELUK?
De in Appeltern aangelegde voorbeeldtuinen voldoen aan de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk die De Tuinen van
Appeltern in 2011 bedacht en die inmiddels standaard worden ingepast in groenopleidingen. Het zijn vier eenvoudige
regels waarmee een gemiddelde tuinier (maar ook tuinontwerpers en hoveniers) de tuin zodanig vorm kan geven dat
geluk en genieten gegarandeerd in het vooruitzicht liggen. Het gaat daarbij niet om aankoop van spullen maar om:
• verhouding tussen beplanting en verharding;
• de hoeveelheid hoge beplanting en hoogte-elementen;
• privacy;
• het werk dat een tuin vraagt.

WWW.STEENBREEK.NL

WWW.APPELTERN.NL

WAT IS HET BELANG VAN EEN TUIN?
Onderwerpen als biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie
en gezondheid spelen een belangrijke rol voor ‘Appeltern’. De
overtuiging is dat de oplossing voor allerlei maatschappelijke
problemen zoals sociaal gedrag, energieverbruik, gezondheid en
klimatologische veranderingen, kunnen worden opgelost vanuit
ieders eigen achtertuin. Als daar sympathie ontstaat voor alles wat
groeit en bloeit gaat men vanzelf bewuster en duurzamer om met
ieders leef- en woonomgeving, is de filosofie van De Tuinen van
Appeltern. Iedereen aan een echte tuin en tuingeluk helpen is dus
van wezenlijk belang.

MEER INFORMATIE?
Wie meer wil weten over De Tuinen van Appeltern (www.appeltern.nl)
kan een bezoek brengen aan het tuininspiratiepark aan de Walstraat 2a
in Appeltern, contact opnemen met directeur Ben van Ooijen,
telefoon 0487-541732, of een e-mail sturen: info@appeltern.nl.
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