Heemtuin

De Heimanshof
Paasheuvelgroep
Vierhouten
Heemtuin de Heimanshof is een landschapstuin
waarin alle planten verzameld worden die
van nature op de Veluwe groeien. Een tuin met
inheemse flora dus.

In Vierhouten, tussen Apeldoorn
en Zwolle, vind je negen
groepsaccommodaties waar het
natuurlijk genieten is. Het terrein
ligt namelijk direct aan de
Elspeetsche heide! Op het
Terrein van Paasheuvelgroep

Het terrein is 0,64 ha, ofwel bijna zo groot als een

Vierhouten kan je ook

voetbalveld. De tuin is verdeeld in verschillende gebiedjes

groepskamperen. Versierde

(biotopen genoemd) voor specifieke Veluwse planten.

tenten, marshmallows in het
kampvuur, barbecue aan,

Op het terrein bevinden zich onder meer wallen met beuken en

rondrennende kinderen.

eiken, een naaldboombosje, een varenhoek, een heidebult, een

Groepskamperen; veel natuur

blauwgrasland, een bloemenwei, een leemkuil, een roggeakker,

en veel vrijheid.

een moerasje en een muurtuin. Door de heemtuin slingert een
beek, die uitkomt in een grote vijver met een eiland, en die daarna

Heemtuin de Heimanshof ligt

via een kleine vijver zijn weg vervolgt. Er is een informatiebord

centraal op het terrein van

bij de ingang met foto’s van de planten en dieren, die in de tuin

Paasheuvelgroep Vierhouten.

voorkomen. In de vitrines zijn nesten met eieren te zien en een
verzameling van merkwaardige houten groeisels uit de natuur.

Er valt heel wat
te ontdekken.
In de tuin zijn twee wandelingen
uitgezet met paaltjes. De
groene route gaat langs de wat
bredere paden en is geschikt
voor kinderwagens. De rode
route voert langs smalle
kronkelpaadjes. Kinderen zijn er
dol op. In wandeltempo duren
beide routes een kwartier.

Geocaching en rondleidingen
Jong en oud kunnen in de Heemtuin geocachen. Kijk op
onze website onder het kopje “wat kan er”. Op de
zaterdagmiddagen dat er in de tuin gewerkt wordt kan je
deelnemen aan een rondleiding. Het lijstje met data staat
ook op onze website.

Waar ligt de
Heimanshof?
Deze oude heemtuin - uit

Vrijwilligerswerk

1935 - ligt op het terrein van

Deze heemtuin wordt onderhouden door een groep

Paasheuvelgroep Vierhouten,

vrijwilligers die vanuit het hele land komen om hier

‘t Frusselt 30 in Vierhouten.

één weekend in de maand te werken. De tuin wordt niet
gesubsidieerd en moet overleven van donaties en giften.

De heemtuin is vrij toegankelijk,

Wanneer je met ons mee wil werken, een bijdrage wilt

al moet je soms zelf de grendel

leveren, of wanneer je iets wil weten, kan je onze gegevens

van de poort optillen en sluiten.

terugvinden op www.heimanshof.nl.

