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Tuin van betekenisBezoekadres 
Bartiméus historische tuin

Driebergsestraatweg 44, Doorn. 

E-mail: moestuin@bartiméus.nl

Rijd het terrein op via Driebergsestraatweg 44. Ga na ongeveer  

500 meter door de slagboom en parkeer na 200 meter bij het  

eerste grote kruispunt. De tuin ligt rechts in het bos.  

Uitgang via de Arnhemse Bovenweg. 

www.bartimeus.nl/moestuin

Openingstijden
Bezoekers zijn het hele jaar welkom. De tuin is geopend van:

APRIL T/M SEPTEMBER:

maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur

zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur

(De theeschenkerij is geopend tot 16.30 uur)

OKTOBER T/M MAART:

maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur 

zaterdag en zondag gesloten



In Doorn, midden op de Utrechtse Heuvelrug, 
ligt de historische tuin van Bartiméus. Hier 
bevindt zich een prachtige moestuin met een 
rosarium, al aangelegd in de 19e eeuw. Een 
heerlijke plek voor een tussenstop tijdens een 
fietstocht. Of als ontspannen uitje op een vrije 
dag. In deze tuin is van alles te doen en te  
beleven. Ontdek zelf deze bijzondere tuin!

Plukken, beleven, genieten…
Als bezoeker kunt u wandelen door de moestuin en het 

rosarium, of u laten rondleiden door één van de Bartiméus-

bewoners. U kunt er bloemen, groenten of kruiden plukken 

en kopen, of plantjes voor de eigen tuin. Luisteren naar een 

concert op een mooie zondagmiddag. Of  gewoon genieten 

van een kop thee of koffie met lekkers van de theeschenkerij.

Wat doet Bartiméus?
Bartiméus ondersteunt mensen met een visuele of meervoudige 

beperking op de gebieden leren, werk en wonen, zodat zij 

optimaal kunnen functioneren in de samenleving. Voor de 

bewoners van Bartiméus in Doorn is de historische tuin een 

veilige en prettige omgeving om te werken, samen met me-

dewerkers en vrijwilligers van Bartiméus. Zij genieten ervan 

hier bezig te zijn in de buitenlucht en mensen te ontmoeten. 

Historisch karakter
De 19e eeuwse tuin van Bartiméus is geheel gerestaureerd met 

behoud van originele details. Zoals de oude muren rondom de 

tuin en de kassen. Hierin worden de plantjes gekweekt voor de 

moes-, kruiden- en bloementuin. In één van de kassen bevindt 

zich tegenwoordig de theeschenkerij. De kassen zijn ook te 

huur voor speciale gelegenheden. Bijvoorbeeld voor een ver-

jaardagsfeestje, bedrijfsuitje of vergadering. Meer informatie: 

Marja Mostert, t. 06 – 811 59 386.

Activiteiten en evenementen
Door het jaar heen organiseert de moestuin allerlei activitei-

ten op het gebied van natuur, kunst en cultuur. Ook vinden er 

landelijke en regionale evenementen plaats. Zoals ‘de eco-tuin-

dagen van VELT’, de ‘FairTrade fietsroute Utrechtse Heuvelrug’ 

en ‘Kunst overal op de Heuvelrug’. Kijk voor een actueel over-

zicht en meer informatie op: www.bartimeus.nl/moestuin.

Ontdek de historische tuin van Bartiméus zelf, bijvoorbeeld in 

combinatie met een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug.  

U bent van harte welkom!

Colofon
Deze folder is tot stand gekomen met financiële steun 
van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Deze orga-
nisatie maakt zich al bijna 100 jaar sterk voor blinde en 
slechtziende mensen. Lees meer over het werk van de 
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt op:  
www.steunbartimeus.nl 

TEKST EN REALISATIE

Joke van der Leij en Marie-Jeanne Bisscheroux
Eerlijke Kost, Zeist

FOTOGRAFIE

Stichting Bartiméus, Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 
en Eerlijke Kost

ONTWERP EN VORMGEVING

Janneke Verrips grafisch ontwerp, ’s-Hertogenbosch

DRUK

Drukkerij Libertas, Utrecht

 

 


