
26 februari Sneeuwklokjesdagen 

 
Overzicht van de deelnemende tuinen. 
 ‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 

9501 LB Stadskanaal, 

tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@hetnet.nl en 

www.westerwoldsetuinen.nl 

20.000 m2. Opvallend zijn enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote appelhof 

(1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de hele tuin massa’s 

stinzenplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn ook beplant. Verzameling 

sneeuwklokjes. 

Entree: vrije gift. 

 
‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599-

613089, e-mail: lourens.b@zonnet.nl en www.kijktuin-city-channel.nl 

2.500 m2.Tuin met in het vroege voorjaar bloeiende Camelia’s, sneeuwklokjes in alle soorten 

en maten, gevolgd door botanische krokussen. Verrassende combinaties van exclusieve bollen 

zoals Scilla’s, Fritularia’s en Muscaries en Puschkinia’s, in maart/april versterkt door 

Narcissen en Tulpen en door de hele tuin verspreid staande vroeg bloeiende Primula’s. 

Verzameling sneeuwklokjes. 

Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij). 

 

‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-

551383, e-mail: tuinfleur@planet.nl en www.tuinfleur.nl 

6.000 m2. Diepe, smalle tuin (350 m.) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het 

Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende 

cultivars), daarna Scilla, Muscari, Chionodoxa, Narcissen, Tulpen, Alliums en Leucojums, 

gecombineerd met Helleborussoorten. Verzameling sneeuwklokjes. 

Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij) 

 

‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896, e-mail: 

info@wubsbos.nl en www.wubsbos.nl. 

1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna hartje 

Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzenplanten, 

verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin. 

Entree: vrije gift. 

Bij de 4 tuinen die mee doen aan de bloembollenroute. 

Tuinen open tussen 11.00 uur en 18.00 uur. 

 

Altijd op de hoogte van gezellige uitjes in charmant Westerwolde? 

Volg ons dan op Facebook of Twitter en bezoek onze website! 

www.westerwolde.groningen.nl  

www.facebook.com/touristinfo.westerwolde  

twitter.com/InfoWesterwold 


