
Kloostertuin Ulingsheide, oude kloostertuin binnen de muren van klooster Ulingshei-
de. Ulingsheide 3, Tegelen. Open Dag: zaterdag 16 juli van 12-16 uur

Herenboeren Ulingshof, In oprichting: coöperatieve boerderij waar duurzaam,
puuren eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren: 
groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees.
Een ervaren boer is straks verantwoordelijk voor het werk op de boerderij.
Komt aan de Ulingshofweg, Venlo (www.ulingshof.herenboeren.nl).

Kruidentuin Tegelen, kruidentuin, moestuin, voedselbos en Engelse tuin bij Chateau 
Holtmühle in Tegelen. Kasteellaan 10, Tegelen. Open Dag: zondag 17 juli van 12-16 uur

We wensen je veel plezier. 
Geniet ervan!

Meer informatie: 
www.stichtinghetbeleg.nl 

Stichting het Beleg wil de productie van gezond eetbaar groen stimu-
leren, gericht op bewustwording en onderlinge uitwisseling. De aange-
sloten initiatieven verbouwen, verwerken en verkopen hun producten 
in Venlo en omgeving: groenten, fruit, kruiden, (eetbare) bloemen en 
planten. Ze dragen bij aan verbetering van biodiversiteit, leefbaarheid en 
gezondheid. Je ziet, ruikt, voelt, hoort en proeft het.

Er zijn 14 initiatieven bij ons aangesloten, 9 daarvan heten je in het week-
end van 16 en 17 juli van harte welkom. Je kunt een bezoek aan een of 
meerdere tuinen/voedselbossen heerlijk combineren met een fietstocht.

Ben je gezond én sportief bezig!

info@stichtinghetbeleg.nl | www.stichtinghetbeleg.nl

Eetbaar groen in Venlo en omgeving

Prikkel je zintuigen!
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In het weekend van 16 en 17 juli 2022 verwelkomen de vrijwilligers van 9 van de 
14 hieronder genoemde eettuinen van Stichting het Beleg u in de tuin. Stap op de 
fiets en kom kijken hoeveel er al zijn rond Venlo. 

De dikgedrukte tuinen zijn open. Kijk voor meer info en het laatste nieuws op onze website.

De Rozahof, rustgevende plek langs het Pieterpad, natuurlijk gelegen met moestuin, 
poel en voedselbos in aanleg, waar mensen samenkomen en samenwerken om de tuin 
in volle bloei te zetten en de rijkdom van de natuur te ervaren.
Broekeindweg 12A, Grubbenvorst. Open Dag: zaterdag 16 juli van 12-16 uur

Kwekerij en bloemenpluktuin Lovendaal, (onderdeel van de Vrije Akker).
Dwaal rond in onze tuin en geniet van onze bijzondere bloemen. We telen mens- en 
natuurvriendelijk, omdat we houden van bloemen, insecten en biodiversiteit!
Open dag activiteiten: bloemen plukken, korte rondleiding, miniworkshop veldboeket 
schikken en kinderactiviteit. Witveldweg 2, Grubbenvorst. Open Dag: zaterdag 16 juli 
van 10 - 16 uur

Dörperwei, een plek waar je rust, inspiratie, lekker voedsel en gezelligheid vindt. 
Dorpsstraat 14, Velden

Veldens Voedsel, voedselbos in wording: een ontmoetingsplek waar jong en oud 
samen kunnen leren over en genieten van een duurzame manier van voedsel produce-
ren. Schandeloseweg 20, Velden. Open Dag: zaterdag 16 juli van 12-16 uur

De Groene Borg, voedselbos in ‘t Ven. Bij de Arenborgweg 87, Venlo.

Ventuin, moestuin, fruittuin, bloemen en kruiden. Toegang 100m links van: Nieuwe 
Rijnstraat 3, ‘t Ven Venlo. Open Dag: zaterdag 16 juli van 11-16 uur

Stadstuinderij Venlo, moestuin met tunnelkassen, met een Meente waar deelnemers 
samen  op ecologische wijze groenten, kruiden en bloemen verbouwen voor verkoop 
en eigen verbruik. Kazerneterrein Venlo, toegang via Garnizoenweg. 
Open Dag: zaterdag 16 juli van 12-16 uur

Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid, een midden in Venlo Zuid gelegen stadstuin 
waar groenten en fruit worden geteeld en educatieve concepten tot leven komen in de 
Helena Blom Kas. Van en door de buurt, voor bezoekers en inwoners van Venlo en daar-
buiten, door samenwerking met Ut Tref, OLV-parochie en Onderwijsgroep Buitenge-
woon. Hendrikxstraat 17 Venlo (naast Ut Tref). Open Dag: zaterdag 16 juli van 12-16 uur

’t Veldje, buurtmoestuincomplex in een woonwijk (Groenveld Venlo). Toegang naast 
Wethouder Lommenstraat 39, Venlo. Open Dag: zaterdag 16 juli van 12 - 16 uur

Juttetuin, minimoestuin én -composthoop in een jutezak (tuinconcept in 
ontwikkeling). Kazerneterrein Venlo, toegang via Garnizoenweg. 
Open Dag: bij de Stadstuinderij

Hagerhof, moestuin bij de kinderboerderij. Hagerlei 1, Venlo.

’t Lank, moestuincomplex met 6 deelnemers. Voerdijk, Venlo.
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