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Alle praktische gegevens, 
beschrijving en foto’s 
van 175 Vlaamse en Nederlandse 
tuinen staan in de tuingids 
‘Open tuinen 2019’.

De tuingids kan besteld worden bij Landelijke Gilden, 
Diestsevest 40, 3000 Leuven door storting van 6 euro 
(incl. verzendingskosten) op nummer BE03 7360 0047 7384 
met de vermelding ‘Open tuinen 2019’.
U kan de gids ook kopen bij AVEVE.

Meer weten 
over de tuinwerking van 

Landelijke Gilden?

detuinin.be
Landelijke Gilden 

organiseert in 2019 voor 
de 27ste keer Open tuinen 

in Vlaanderen.

Naar aanleiding van dit evenement 
heeft Landelijke Gilden voor u 

deze Open-tuinenroute 
in kaart gebracht.

Tuinen die bij elkaar in de buurt 
liggen, kunnen via deze 

uitgestippelde route 
eenvoudig bezocht worden.

De tuinen worden opengesteld 
op zaterdag 29 en zondag 30 juni 

van 10 tot 18 uur. 

Stap met het gezin of vrienden op 
de fiets of in de auto en maak er 

een hele of een halve daguitstap van.

Leden van Landelijke Gilden krijgen 
op vertoon van de lidkaart 2019 

een korting van 50 % 
op de toegangsprijs 

die maximaal 4 euro 
per persoon bedraagt.

Meer info op opentuinen.be.

Open-tuinenroute

Lint en Omgeving



In de tuingids Open tuinen 2019 
vindt u gedetailleerde informatie 
over onderstaande tuinen. 
Open-tuinenroute 
Lint en omgeving
29 en 30 juni 2019
Fiets- en autoroute van 30 km

Tuin 21 Louis Gebruers
 Koning Albertstraat 104, Lint
 Hostaverzameltuin

Tuin 9 Maria Buelens
 Itterbeek 94, Duffel
 Romantische tuin

Tuin 20 Maria Bouwens-Dom
 Molenstraat 1 d, Lint
 Landelijke verzameltuin

Tuin 22 Louis Gebruers
 Molenvoetweg tegenover nr. 37, Lint
 Hostaverzameltuin

Tuin 17 Eric De Reu-van Riet
 Akkerstraat 28, Hove
 Cottagetuin

Tuin 23 René Van der Heyden
 Groenstraat 48, Lint
 Creatieve verzameltuin, groentesiertuin

Tuin 19 Gaby Lambrechts
 Ferdinand Maesstraat 215, Kontich
 Landelijke tuin, bostuin

Wegbeschrijving
Vertrek in de Torfstraat in Lint (voldoende parking voor 
auto’s) - rechtdoor en op het einde naar rechts naar de 
Koning Albertstraat (tuin 21) - spoorweg over en dan eer-
ste straat rechts naar de Ijzerenwegstraat - dan eerste 
links naar de Molenvoetweg (links tuin 22) - teneinde 
rechts naar Molenstraat  (tuin 20) - verder door naar de 
akkerstraat (tuin 17) - terugkeren en dan de eerste rechts 
Beekhoekstraat - eerste links Groenstraat en dan de 
eerste links Van Roystraat (tuin 23) - einde Van Roystraat 
rechts naar Molenstraat en dan de eerste links Nieuw-
straat - eerste links naar Brantstraat en verder rechts 
aanhouden naar Mortelstuk - teneinde naar rechts Lier-
sebaan en aan kruispunt oversteken naar Kapelstraat 
- einde Kapelstraat, holle weg volgen waar je aan de 

rotonde knooppunt 20 tegenkomt, volg dan 19 - vanaf dan 
de knooppunten volgen tot voorbij knooppunt 19  richting 21, 
waar je de route21 afwijkt rij je rechtdoor (volg pijl tuinroute, 
Zwarthoutstraat links laten liggen) ten einde de Beekbo-
shoek ligt aan je rechterkant (tuin 19) - terug rijden naar 
eerste straat rechts (Zwarthoutstraat) en de knooppunten 
verder volgen richting 21-60-56-66-40 - voorbij knooppunt 
40, richting knooppunt 5 wijk je even af, rij via Zuut verder 
door naar de Waversesteenweg-Oude Liersebaan en dan 
eerste links (klein afwijkend straatje links nr 94) Itterbeek 
(tuin 9) - rij vervolgens terug en volg knooppunt 5 en maak 
de route verder af volgens de kooppunten 31-27-13-52-12 
- voorbij knooppunt 52 kom je aan de spoorweg oversteek - 
steek spoorweg over (Stationstraat) en dan naar rechts - je 
komt terug in de Torfstraat aan het startpunt. 


