
De ecologisch verantwoorde 

educatieve tuin bestaat uit: 
 de eetbare sierweide 

 de stijlvolle moestuin 

 het geurig kruidenveld 

met gebiedseigen natuurelementen.  
 

Wij gebruiken geen kunstmest en  

geen chemisch synthetische 

bestrijdingsmiddelen, 

 composteren staat in de tuin centraal.  

Verder nemen wij zoveel mogelijk 

andere milieuvriendelijke maatregelen 

(scheiden van afval, waterreservoirs,  

zonnepanelen en – collectoren).  
 

De tuin is slechts gedeeltelijk 

toegankelijk voor rolstoelers. 

Bezichtiging op eigen risico. 
 

 

 
 

Contact: 

 

B&B Ecotuin Keutenberg 

Wilma Peeters en Peter Visser 

Keutenberg 5 

6305 PP Schin op Geul NL 

043-4592007 

0646310955 (indien niet thuis) 

mail: info@keutenberg.nl 

www.keutenberg.nl 

Facebook: B&B Ecotuin Keutenberg 

      like us 

Bezichtiging: 

Ecotuin Keutenberg 

zondag 28 juli en 25 augustus 

14.00 uur tot 16.00 uur 

bijdrage € 3,50 

inclusief koffie/thee, rondleiding 

Op afspraak 

bijdrage € 50,- 

incl. koffie/thee, 

rondleiding (2 uur), kleine proeverij 

max. 15 deelnemers. 

 

 
 

Te bereiken via Schin op Geul: 

indien mogelijk auto parkeren bij 

Gemeenschapshuis ‘t Geboew 

1.5 km wandeling naar  

Keutenberg (stiltegebied). 

 

http://www.keutenberg.nl/


De eetbare sierweide 
 

Tuinieren blijft een plezierige 

ontspanning terwijl je een  

stukje zelfvoorzienend wordt. 

Je kunt in je terrasstoel genieten van 

een mooie sierweide met ook nog eens 

lekkere vruchten en kruiden.  
 

In deze tuin staan exotische,  

voor velen nog onbekende, bomen  

en struiken die bijzonder lekkere 

vruchten dragen. Vrijwel alle planten 

passen prima in ons klimaat. 
 

 

De stijlvolle moestuin 
 

Lekkere groenten, vers uit eigen tuin: 

dat is gewoon een luxe!  

Zeker als je weet, dat het ook 

 gezonde groenten zijn.  

Geteeld met respect voor je omgeving. 

Een tuin waar kinderen  

zó uit het vuistje veilig  

een aardbei of 

een radijsje kunnen snoepen.  
 

 
 

De groentetuin is verdeeld in vakken 

waarop het vruchtwisselingsysteem 

toegepast wordt en ziektes en plagen 

op een milieuvriendelijke wijze 

voorkomen worden.  

Kijk hoe mooi een moestuin kan zijn. 

Het geurig kruidenveld 
 

Het kruidenveld is verdeeld  

in vier kleinere veldjes. 

Elk veldje heeft kruiden met  

een heilzame werking. 

Al eens een kruidenthee gedronken 

van kruiden die u zelf  

in een tuin geplukt hebt?  

Bij ons kan het. 

 

 
 

Kom kijken en 

 doe leuke ideeën op 

 voor uw eigen tuin of balkon. 

Tuinieren laat u bewegen, 

 geeft u gezonde voeding,  

is ontspannend,  

maar vooral leuk om te doen. 


