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Voorwoord 
    

   

Voor u ligt een boekje over de 

Belevingstuin.  

 

Verrassend? Dat kunnen we ons 

voorstellen!  

 

En dus geven we graag enige uit-

leg. 

 

In december was de Belevingstuin hoegenaamd klaar. In die 

fase spraken we over de 'officiële opening' en kozen we voor 

zaterdag 16 mei. Dat Corona dat in de war heeft gegooid zult u 

begrijpen.  

 

En zo stonden we voor de keuze: of de opening uitstellen tot na 

de zomer of iets anders bedenken.  

 

We hebben gekozen voor het laatste en dat is dit boekje gewor-

den. Hier vindt u artikeltjes van bijna alle leden van de werk-

groep én onze wethouder.  

 

Zij hebben, onafhankelijk van elkaar, hun 'beleving' van wat 

voor hen de Belevingstuin geworden is, beschreven.  

 

Hopelijk vindt u het, net als wij, mooi om die verhalen te lezen 

én te ontdekken hoe de 'beleving' van mensen kan verschillen.  

 

Maar nog meer hopen we dat dit boekje aanleiding zal zijn om 

met grote regelmaat zelf te ervaren wat er allemaal te beleven 

valt in de Belevingstuin!  

 

Veel leesplezier! 

 



 

2 

 

 

Helvoirt heeft een Belevingstuin! 
 

Begin 2018 verkocht de gemeente in Helvoirt aan omwonenden 

gedeelten van de 'Vlindertuin'. Hoe jammer ook, een stuk van 

630 m² bleef behouden en werd de basis voor een nieuwe in-

richting, waar al snel ook de 'voortuin' langs het Hofpad aan 

werd toegevoegd. 

Een enthousiaste werkgroep is daarmee aan de slag gegaan en 

al snel ontstond het idee voor een Belevingstuin, waarbij vooral 

gedacht werd aan de bewoners van de zorgafdeling van de  

Leyenhof maar ook aan schoolkinderen voor een les over na-

tuurbeleving. 

 

Twee lokale tuinontwerpers, Marleen van Tilburg en Dorien 

Leijdens, namen de opdracht aan om gezamenlijk een mooi ont-

werp te maken. Maar voordat het echte ontwerp werd gemaakt 

heeft de werkgroep begin 2019 omwonenden en belanghebben-

den ook hun zegje laten doen. En daarna was het de taak van 

de werkgroep én de ontwerpsters om van al die meningen de 

meest aansprekende te kiezen en – in samenspraak met de ge-

meente - het definitieve ontwerp op te stellen. 

 ontwerptekening 
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Ondertussen vonden de gemeente en de Stichting Vrienden van 

't Heem elkaar over het beheer van de Belevingstuin, hetgeen 

resulteerde in een gebruiksovereenkomst. 

Daarna kwam de firma Busser in beeld voor de uitvoering van 

het plan en werd een oproep gedaan aan vrijwilligers om mee 

te helpen. Tegelijkertijd werden het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en het VSB Fonds benaderd voor financiële steun. En die kwam! 

Maar ook de Boeken- en Platenmarkt, Stichting Leye Fonds én 

de Stichting Vrienden van 't Heem zegden een bijdrage toe. Sa-

men met de bijdrage van de gemeente en die van de Beweeg-

route Helvoirt, als winnaar van de landelijke finale van Kern met 

Pit, bleek het voldoende om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

 

Op vrijdag 30 augustus 2019 werd met het spuiten van de put 

voor de watervoorziening de start van het bouwen van de Bele-

vingstuin gemaakt. En hoe mooi was het om te ervaren dat de 

werkzaamheden van een bedrijf in goed overleg konden worden 

afgestemd op de hulp van vrijwilligers. Samen maakten we zo 

het tempo waarin de Belevingstuin steeds verder groeide! 

 

Sinds december 2019 is de Belevingstuin klaar en zijn er 7 bo-

men, 140 heesters, 2700 vaste planten, 2500 bloembollen/knol-

len en een hele serie rozenstruiken geplant. Ook vogelhuisjes 

hebben een plek gevonden alsook een in Landpark Assisië ge-

maakt insectenhotel. 

 

Een officiële opening midden in de winter leek ons echter geen 

goed idee. Vandaar dat we er voor kozen om te wachten tot de 

tuin, dankzij de vele bloembollen én de groei van de planten, 

een weldadige aanblik zou geven. Onze keuze viel daarbij op 

zaterdag 16 mei 2020. Maar, duidelijk is dat het coronavirus dit 

officiële tintje verhindert. Vandaar dit boekje om daarmee de 

Belevingstuin toch op een alternatieve wijze te openen. We ho-

pen van harte dat u er deze zomer – rekening houdend met alle 

corona maatregelen – volop van gaat genieten! 

 

Edward de Vries, 

Voorzitter werkgroep Belevingstuin  
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Veerkracht van Vlindertuin naar Belevingstuin 
 

De oorspronkelijke Vlindertuin was in 2017 door de gemeente in 

z’n geheel te koop gezet. Als zogenaamde 'niet-strategische 

grond' was dit een normale gang van zaken. Daarbij werd naar 

mijn idee voorbij gegaan aan het plezier dat veel mensen be-

leefden aan deze tuin. Ik denk dan vooral aan de directe omwo-

nenden, de zorginstelling, de bewoners van de Leyenhof en Hof-

pad en de vrijwilligers die het onderhoud van de Vlindertuin voor 

hun rekening namen. Dat plezier kon vergroot worden door de 

Vlindertuin een update te geven.  

 

Eén van allereerste acties die ik als wethouder ondernam was 

daarom het tegenhouden van de verdere verkoop van de Vlin-

dertuin. Enkele kleine stukken waren al verkocht aan omwonen-

den, maar een flink deel, ongeveer de helft, is behouden geble-

ven en daar ben ik blij om. Want het resultaat mag er zijn! 

Al was de weg ernaar toe een uitdaging voor betrokkenen.  

 

Ik herinner mij nog goed de allereerste bijeenkomst met omwo-

nenden en andere belanghebbenden. Hier werd duidelijk hoe 

verontwaardigd en gefrustreerd men was over de gang van za-

ken rondom de verkoop van de Vlindertuin. Hier leek het eco-

nomisch gewin voorop te staan; de mogelijkheid tot herontwik-

keling van de tuin was nauwelijks overwogen. Ook de commu-

nicatie over deze verkoop liet te wensen over. Terecht dat men 

kritiek had en zich gepasseerd voelde. En hoe anders is het 

daarna gegaan met de ontwikkeling van de Belevingstuin.  

 

De totstandkoming van de Belevingstuin was echt een gezamen-

lijk en gedragen project door alle belanghebbenden. Eind 2018 

werd een kleine werkgroep geformeerd met een enthousiaste 

en ervaren inwoner van Helvoirt als kartrekker. En vervolgens 

is de bal gaan rollen. Enthousiastelingen sloten zich vaak spon-

taan aan. 

Op 9 juli 2019 ondertekenden we een overeenkomst waardoor 

twee ontwerpers aan de slag konden om van de Vlindertuin de 

Belevingstuin te maken. Dit leidde tot een prachtig ontworpen 
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tuin, waarbij goed 

is nagedacht over 

gebruik van mid-

delen en de toe-

gankelijkheid van 

de tuin. Zeker voor 

onze oudere, min-

der valide dorps-

genoten is dit nu 

een mooie ont-

spanningsplek ge-

worden. 

                              het tekenen van de gebruiksovereenkomst 

 

Ik ben blij dat ik kon bijdragen aan dit mooie stukje openbaar 

groen. Bijzonder trots en blij ben ik met de inzet van alle vrij-

willigers die de tuin hebben aangelegd en de vrijwilligers die de 

tuin onderhouden. Voor mij blijkt hieruit de veerkracht en hecht-

heid van de Helvoirtse samenleving.  

Dank allen. De Vlindertuin is gered!  

 

Martien Vromans, 

Wethouder eigendommen en  

ruimtelijk beheer gemeente Haaren 

 

 De leden van de werkgroep: 

                    

   Ad van de Ven  

  Bert Opsteeg  

  Christ van Iersel  

  Cora Eikelenboom  

  Dorien Leijdens  

  Edward de Vries  

  Mariel Selten  

  Marleen van Tilburg  

  Martine de Jong  

  Thom de Bont 

              viooltjes 

https://www.helvoirt.net/wp-content/uploads/IMG_0985-Edward-de-Vries-links-en-Martin-Vromans-def-1.jpg?x57673
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De keuze voor het ontwerp 
 

Ooit lag er De Vlindertuin: een grote tuin, 2 maal zo groot als 

het perceel wat wij vandaag de Belevingstuin noemen. De tuin 

werd onderhouden door een gemotiveerde groep vrijwilligers en 

de bewoners waren gewend aan deze tuin; een rustige plek ach-

ter de appartementen van de Leyenhof, omringd door groene 

achtertuinen. Door omstandigheden moest de tuin 'op de kop'. 

De helft van het gebied was overgegaan naar de achterburen en 

wat er van de voormalige Vlindertuin was overgebleven was een 

groot, kaalgeslagen grasveld, omringd door een degelijke maar 

eentonige schutting. Het leek alsof de tuin waar ooit vele vlin-

ders, hommels en bijen rondvlogen, was veranderd in een lege 

schoenendoos. 

Dat dit op weinig waardering stuitte was niet vreemd. De bewo-

ners van de appartementen die letterlijk grenzen aan de tuin, 

waren onzeker over de toekomst van 'hun achtertuin' en de vrij-

willigers was een waardevol gebied ontnomen waar ze al jaren 

met elkaar, met plezier tuinierden.  

 

Komen tot een gezamenlijke tuin 

Een werkgroep, geformeerd om het kaalgeslagen terrein her in 

te richten, heeft in 2019 besloten een aantal bijeenkomsten met 

buurtbewoners en andere geïnteresseerden te organiseren om 

met elkaar te bedenken hoe de inrichting van een nieuwe tuin 

er uit zou kunnen zien, om een ontwerp te maken waar alle ge-

bruikers plezier aan zouden beleven.  

overzichtsimpressie 
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Ik wil niet zeggen dat het een eenvoudig proces is geweest, 

maar uiteindelijk is er een ontwerp uitgekomen waar de meeste 

mensen in wilden geloven.  

Nu, voorjaar 2020, nadat er keihard gewerkt is door de mannen 

van hoveniersbedrijf Busser en door de vele vrijwilligers die alle 

zaterdagen hebben gewerkt, ligt er een tuin waarover veel men-

sen zich vol verbazing en vooral blij verrast hebben uitgespro-

ken: "dat je op deze plek toch zo’n mooie en vooral ook bijzon-

dere tuin kunt realiseren". En dan moeten de vele plantjes nog 

gaan groeien en bloeien. Dat belooft wat! 

 

Buiten beleven in de Belevingstuin 

Er bestaat niets leukers dan een plek in te richten, die past bij 

de ruimte en bij het gebruik waarvoor het bedoeld is. Voor mij 

is het allerbelangrijkste dat de mensen die in de tuin komen zich 

er thuis zullen voelen. Dat de Belevingstuin een plek zal zijn 

waar mensen met plezier naar toe gaan en die uitnodigt om te 

genieten van alles wat er leeft en gebeurt. 

Zo is de Belevingstuin een plek voor ontmoeting, maar ook een 

plek om te mijmeren, met ruimte om jezelf in alle rust terug te 

trekken. En daarmee is de Belevingstuin een plek voor iedereen. 

Een verblijf in de tuin kan een feest van verrassing zijn, alles 

wat groeit en bloeit zorgt er steeds weer voor dat je jezelf kunt 

verwonderen. Er kunnen in de tuin ook dingen georganiseerd 

worden die helpen bij het kijken en beleven, zoals een imker die 

iets komt vertellen, bloemschikken met zelf geplukte bloemen 

of kooklessen om gerechten te maken met (wilde) planten uit 

de tuin.  

 

Het tuinontwerp; een wandeling door de tuin 

Ik wilde een tuin maken die verrast en niet in één keer door-

grond zou worden. Een mooie tuin lees je als een goed boek; ze 

leidt je als het ware door de hoofdstukken en nodigt uit om het 

geschrevene op je eigen tempo verder te lezen. 

Zo heb ik het ontwerp willen maken. Je stapt een wereld binnen 

waarbij de verte lonkt, maar die ook uitnodigt om stil te staan 

en te genieten van waar je bent. 
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We beginnen onze wandeling bij de parkeerplaats en stappen de 

tuin in. We staan meteen in een andere wereld en wandelen 

verder over het schelpenpaadje dat aan beide kanten omzoomd 

is door groene beplanting. De lommerrijke wereld van de plan-

ten, struiken, bomen en het dode hout dat hier mag blijven lig-

gen, geven het gevoel dat je een bos bent binnen gestapt. In de 

verte valt de zon op een open plek, dit nodigt uit om verder die 

kant op te wandelen.  

De verrassing is groot als we plots op een groot terras staan; 

een zee van zonnige ruimte! Boven het terras groeien weelde-

rige ranken over en door een pergola. Dat bloeiende planten 

gewoon tussen de schelpjes doorgroeien is verrassend, dat er 

vlinders af en aan fladderen nog meer; deze zonnige hoek barst 

van het leven! Het is geen straf om hier op een van de bankjes 

te gaan zitten en eens rustig om je heen te kijken en de plek 

waar je bent op je in te laten werken. 

 

Als we onze wandeling 

voortzetten, loop je 

langs de 3 Krentenbo-

men die vanaf vroeg in 

het voorjaar tot in het 

najaar veel kleur ge-

ven aan de tuin. Links 

de boompjes, rechts 

hoge struiken, afge-

wisseld met veel ver-

schillende planten die 

de bodem bedekken; 

een tuin waar vogels 

zich veilig voelen en 

waarvan de beplanting 

hen voldoende gele-

genheid biedt om  

voedsel te vinden en   krentenboom 

hun nest te bouwen.  

En wij wandelen verder op weg naar het volgende hoofdstuk van 

ons tuinboek.  
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Daar opent zich een vreemde, beetje mediterrane wereld. Hoog-

tes en laagtes, geboetseerd van allerlei stenig materiaal, vor-

men de ondergrond voor een grote diversiteit aan kleurige, geu-

rende kruidachtige planten. Deze tuin is een feest voor de zin-

tuigen en voor de vele vlinders, hommels en andere zoemers 

die van de nectarrijke planten komen snoepen. 

 

Het pad vervolgend komen we aan bij 

een viersprong. Op bijzonder hete da-

gen kun je rechtsaf slaan, om neer te 

strijken op een bankje in de schaduw 

van bomen en mooie klimplanten 

over een pergola. 

We kunnen op de viersprong ook 

rechtdoor lopen of linksaf slaan. In 

beide gevallen lopen we langs de 

Pluktuin.  

           kleine vos 

 

Hier mag je bloemen plukken voor in een vaas, om ook binnen 

te kunnen genieten van de plantjes van de Belevingstuin. 

Kiezen we voor het pad naar links, dan komen we bij de water-

put. Op een klein, halfrond pleintje staat een pomp met zwen-

gel. Hier kan letterlijk water gepompt worden voor verkoeling of 

om de planten water te geven, want de Belevingstuin heeft na-

tuurlijk geen sproeisysteem. 

Vervolgen we bij het kruispunt het pad rechtdoor, dan wandelen 

we langs de groeischermen met klimplanten tegen de schutting, 

die zelfs van de rechte wanden een beleving maken. 

We lopen verder naar een plek in het gras, waar straks een pick-

nicktafel zal staan. Het is fijn om samen in de tuin onder de 

fruitbomen te kunnen picknicken. Dit is een grote wens van de 

bewoners van De Leyenhof die vaak in kleine groepjes een wan-

deling door de tuin maken.  Onder de fruitbomen mag het gras 

doorgroeien. Samen met de duizend weidebloemen roept dit 

wellicht mooie herinneringen op aan het boerenland van weleer. 
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Dan hebben we het laatste hoekje van onze belevingsvolle ach-

tertuin bereikt. Een bijzonder bouwwerk tegen de wand helpt 

solitaire bijtjes en wespjes aan een nestelplaats.  

Deze kleine diertjes zijn onmisbaar om de vele bloeiende plan-

ten te bestuiven. Hoe heerlijk om hier op een bankje te kunnen 

zitten en te kijken en luisteren naar al die ijverig aan- en af 

vliegende diertjes, zonder welke wij niet van al die mooie bloe-

men in onze tuin zouden kunnen genieten.  

 

Tussen ouderwetse, geurende klimrozen door leidt ons pad dit 

deel van de tuin uit en kunnen we de vele planten in de voortuin 

gaan bewonderen. Waar ooit het gras onder de bomen weg-

kwijnde door gebrek aan voedsel en water, staan nu veel plan-

ten te bloeien. Hier kan ook nog een oefening gedaan worden, 

als onderdeel van de Beweegroute, om daarna weer fit huis-

waarts te keren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet op je eigen manier 

Van voor naar achter 

Of van achter naar voor 

Of van alles wat er tussen zit 

Maar vooral . . . . geniet!! 

 

Marleen van Tilburg 

Hofpad 
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            de tuin eind 2018 

 

                                                             de achtertuin nu 
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De Belevingstuin: een tuin van samen 
 

De werkgroep van de Belevingstuin die het op zich had genomen 

om de gehalveerde vlindertuin nieuw leven in te blazen, nodigde 

Marleen (van Tilburg) en mij uit voor een kennismakingsge-

sprek. Tijdens dat gesprek, waarbij het idee was om een van de 

ontwerpers te kiezen, verliep het gesprek anders dan verwacht 

met als uitkomst de tuin door ons beiden te laten ontwerpen. 

Spannend, maar ook wel uitdagend om, ieder met eigen kijk en 

manier van werken, samen tot een mooi ontwerp te komen.  



 

13 

 

Een duidelijke overeenkomst in onze manier van werken is dat 

we voordat we aan een ontwerp beginnen met belanghebben-

den willen praten en weten wat zij belangrijk vinden aan een 

tuin. Door deze punten op een rij te zetten en af te zetten tegen 

mogelijkheden en beperkingen van het beoogde stuk grond en 

wat daaraan vast hangt, komt dan een ontwerp tot stand.   

 

Voordat we zijn gaan tekenen hebben we gesproken met de be-

woners en omwonenden van de Leyenhof en stelde de Leyenhof 

een ruimte beschikbaar waar we op een avond konden horen 

wat zij belangrijk vonden aan de invulling van dit bijzondere 

stukje land.  

 

Dat dit ontwerp tot stand is gekomen in de huiskamer van het 

HelvoirThuis lijkt vooral toepasselijk: een ruimte die tot stand is 

gekomen door een samenwerking van velen uit het dorp.  

 

Bij de presentatie van het ontwerp bleek dat het proces niet 

alleen voor ons ontwerpers spannend kon zijn, maar ook voor 

de belanghebbenden.  

Uiteindelijk is onder leiding van Edward (de Vries), die nooit het 

eindresultaat uit zijn blikveld lijkt te verliezen, begonnen aan de 

tuin.  

Vooral de omwonenden volgden deze aanleg  - met de nodige 

scepsis – op de voet. Helemaal overtuigd van het eindresultaat 

waren ze nog niet.  

 

   trompetbloem           bergamotplant               ezelsoor 
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Tijdens de aanleg van dit soort projecten kom je altijd een aan-

tal hordes tegen en wat ik als heel prettig heb ervaren is dat 

met betrekking tot de uitvoering zowel de werkgroep, als de ge-

meente in de persoon van Ad (van de Ven) en de mannen van 

Busser Tuinprojecten vooral in oplossingen denken.  

 

En vervolgens is het mooi om te zien dat gaandeweg de aanleg 

de scepsis meer veranderde naar het stellen van veel vragen, 

heel concreet gericht op het gebruik van de tuin. (En op andere 

concrete zaken die niet veel met de tuin op zich te maken had-

den en we dus helaas niet konden beantwoorden of oplossen).   

Nu de beplanting begint te groeien en de vrijwilligers al diverse 

rondes met onderhoud hebben gehad, hoop ik dat belangheb-

benden het gevoel van samen dat Marleen en ik de tuin hebben 

willen meegeven beginnen te voelen.  

 

Dat de invulling daarvan niet 

voor iedereen dezelfde zal zijn 

is natuurlijk logisch: voor een is 

dat een gezamenlijk groen uit-

zicht, voor een ander een 

praatje in een groene omge-

ving, of het kunnen delen van 

een hapje of drankje en weer 

een ander krijgt wellicht vooral 

een gevoel van samen met de 

natuur.  

 

De tuin deelt in ieder geval zijn 

ontwikkelingen, zijn bloemen 

en zichtbare en minder zicht-

bare leven met iedereen die het 

wil zien. 

 

Geniet ervan, en van elkaar! 

 

Dorien Leijdens                                toegang Belevingstuin  
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Aanleg en onderhoud 
 

Al meteen na het eerste overleg in september 2018 werd duide-

lijk dat voor de aanleg en het onderhoud van de Belevingstuin 

vrijwilligers nodig zijn. Christ van Iersel nam het op zich om de 

benodigde mensen te gaan zoeken. En dat is gelukt! 

 

Aanleg 

Na het vinden van de juiste ontwerpers, Marleen van Tilburg en 

Dorien Leijdens en het maken van tekeningen was het Busser 

Tuinprojecten die de aanleg voor zijn rekening nam. Om de kos-

ten in de hand te houden waren vrijwilligers nodig.  

In mei 2019 werd er een zomer-

mengsel bloemen ingezaaid om het 

'braakliggend' terrein toch enigszins 

op te fleuren tijdens de zomermaan-

den.   

Eind augustus 2019 was het zover 

dat de vrijwilligers aan de slag kon-

den. De eerste weken is veel grond 

verzet, is de rots / kruidentuin aan-

gelegd, zijn pergola’s gebouwd en 

paden gevuld met schelpen.  

         

Elke week, zeker 10 zaterdagen lang, is er hard gewerkt door 

een groep mannen en vrouwen. De een was er iedere week, de 

andere enkele weken, sommige een enkele keer, maar telkens 

met goed weer in een goede en gezellige sfeer. Altijd wel met 

5-6 personen. Medio oktober is begonnen met de beplanting. 

 

Onderhoud 

Vanaf 6 april wordt er in de zomertijd telkens elke 2 weken ge-

werkt door een groepje vrijwilligers van 4-5 personen. Op 

maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Iedereen brengt ei-

gen gereedschap mee en ook een eigen pauzedrankje. Het is er 

gezellig en altijd leuk om een beetje bij te praten. Wil je ook 

aansluiten? Geef dan even een seintje aan Christ van Iersel, tel. 

0610826054, christvaniersel@gemail.com 

bloemenweide 
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Bezoekregels Belevingstuin: 
 

Om van de Belevingstuin optimaal te kunnen blijven genieten, 

graag attentie voor het volgende: 

 

 

 

• Het is geen speeltuin 

• Houd rekening met de buurt 

• Voorkom overlast 

• Blijf op de paden 

• Picknicken mag 

• Geen open vuur  

• Laat geen afval achter 

• Honden aangelijnd welkom 

• Hondenpoep uiteraard niet 

• Fietsen niet toegestaan 

• Geen toegang tussen zonsondergang en -opgang 
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Van een idealistisch idee tot prachtige Belevingstuin  
 

Het begon met een idee van Edward de Vries. Na de realisatie 

van de Beweegroute wilde hij ook graag iets in de openbare 

ruimte maken voor ouderen. Met deze wens klopte hij aan bij 

de gemeente. De gemeente stelde grond ter beschikking. Daar-

naast heb ik een rol gespeeld in het verbinden van partijen die 

hebben meegewerkt aan de 'Belevingstuin'. Een essentieel on-

derdeel van het proces, maar de realisatie van deze Belevings-

tuin is vooral een verhaal van zeer succesvolle samenwerking 

van enthousiaste inwoners. Zonder hen was deze tuin er nooit 

gekomen.  

 

Het idee ontstond dus voor het maken van een 'Belevingstuin'.  

Edward heeft mensen benaderd die een rol konden spelen in het 

tot stand brengen van deze bijzondere tuin. Allemaal mensen 

die in of dichtbij Helvoirt wonen. Gezamenlijk zijn de (tuin)ont-

werpers Dorien Leijdens en Marleen van Tilburg aangetrokken. 

Gaandeweg het project sloten ook enthousiaste inwoners zich 

spontaan aan. Zo kan dat gaan met goede ideeën.  

 

Met deze club bedachten we wat de tuin moest doen. De tuin 

moest (rolstoel)toegankelijk zijn, mooi zijn en een grote variatie 

aan bloemen en planten hebben.  

    zonnehoed               duizendknoop              vlambloem 

 

In de tuin moest ook echt iets te zien en te beleven zijn. Nu 

staat er een insectenhotel, is er een mooie rotsformatie ge-

plaatst en vind je er zelfs een waterpomp.  
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De grote diversiteit is denk ik te danken aan de verschillende 

achtergronden van de bedenkers en uitvoerders van deze Bele-

vingstuin. Iedereen kijkt er vanuit zijn of haar perspectief naar. 

Maar omdat iedereen zo bereid was om samen te werken ont-

stonden de beste ideeën. Dat was heel mooi om te zien. Men 

doneerde hun tijd, creativiteit en soms zelfs eigen materialen 

om die mooie plannen tot uitvoering te brengen. Het aller-

mooiste is misschien nog niet eens het eindresultaat, maar de 

connecties die zijn ontstaan tussen de personen die hieraan 

hebben gewerkt. Ook voor toekomstige samenwerkingen weten 

ze elkaar nu te vinden.  

 

Wij hopen dat (buurt)bewoners elkaar zullen ontmoeten in de 

tuin. Dat zou een groot compliment zijn voor alle vrijwilligers die 

aan deze tuin hebben meegewerkt. En natuurlijk voor de gewel-

dige club inwoners die heeft aangeboden deze tuin kosteloos te 

onderhouden. 

 

Ad van de Ven, 

Beleidsmedewerker Gemeente Haaren 

 

De 'bouwers' van de tuin: 

Ad van de Ven 

Ben van Drunen  

Christ van Iersel 

Edward de Vries  

Jan Wouters  

Karin Royers  

Loes Souillié  

Marleen van Tilburg 

Max Mathijssen  

Peter van den Boer  

Roel van Bohemen 

Thom de Bont  

Ton van Heel  

Wil de Leeuw  

Wim van Baast                              duizendblad     
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Waarom een insectenhotel? 
 

Die vraag stellen betekent eigenlijk de vraag: waarom zijn in-

secten belangrijk? 

Bijen en wespen zijn mooie diertjes, weten velen. Ook weten we 

wel dat ze belangrijk zijn voor de bestuiving. Minder bekend is 

de enorme vormen- en kleurenrijkdom van de honderden ver-

schillende soorten die in Nederland voorkomen. Nog minder 

mensen zijn op de hoogte van wat er zich afspeelt in de nesten 

van bijen en wespen.  

Wie zich in deze wereld verdiept, staat versteld van de duize-

lingwekkende diversiteit en het vakmanschap van deze dieren. 

Zelfs in eigen tuin blijkt al meer te gebeuren dan u ooit had 

gedacht, zeker als u nesthulp aanbiedt. 

 

In de natuur zijn veel onderdelen: bomen, bloemen, zoogdieren, 

vogels, vissen, insecten, amfibieën, ga zo maar door. Ze hebben 

elkaar nodig.   

 

Klein voorbeeld: vogels eten in-

secten. Als er minder insecten 

zijn kunnen ze hun jongen niet 

grootbrengen. Dan komen er 

minder vogels. 

Nog een voorbeeld: bloemen wor-

den bestoven door insecten. Als 

er minder insecten zijn, is de be-

stuiving minder en komen er min-

der vruchten, zaden, bessen. 

    

    

Insecten zijn ook nuttig omdat ze in de natuur zorgen dat plant-

aardig materiaal wordt afgebroken zodat het weer beschikbaar 

komt  als voedsel in de bodem. 

Alles grijpt in elkaar. Als één onderdeel, zoals insecten, minder 

wordt heeft dat invloed op de vogels, de bloemen en de vruch-

ten. Wij zijn ook onderdeel van de natuur, dus uiteindelijk zijn 

wij ook de pineut. 

huismus 



 

21 

 

40 procent insecten met uitsterven bedreigd 

Kijk eens naar buiten. Zie jij iets vliegen? Bijen, muggen, vlieg-

jes, vlinders, een strontvlieg?  

 

Volgens een nieuw rapport (2019) 

wordt 40 procent van alle insecten-

soorten met uitsterven bedreigd. 

'Ons werk onthult een dramatische 

achteruitgang', schrijven de weten-

schappers in Biological Conserva-

tion, 'die ertoe kan leiden dat 40 

procent van alle insecten wereld-

wijd de komende decennia uit-

sterft.'  

 

bijenvoer met aardhommel 

 

Eerder meldden (2018) Duitse onderzoekers al dat de biomassa 

van vliegende insecten in Duitse natuurreservaten met 75 pro-

cent was afgenomen in een periode van slechts 27 jaar. 

 

Wat kunnen we eraan doen? 

Het is niet heel moeilijk om er een begin mee te maken. Iets 

wat iedereen kan doen: niet meteen met gif spuiten. Misschien 

is er een andere manier. 

Verder: zorgen dat er een groot, gevarieerd aanbod is aan voed-

sel voor de insecten. Bloemen, planten, bomen. Verder zorgen 

dat er ook nestgelegenheid is voor insecten. Dat laten we zien 

met dit insectenhotel. In een insectenhotel wonen solitaire 

bijen. Dat zijn andere bijen dan honingbijen. Je kunt gerust 

dichtbij komen want ze steken niet. Ze hebben het te druk met 

eigen zaken: het maken van nestgelegenheid, leggen van eitjes, 

halen van voedsel voor de larven enzovoort. Kijk wat ze doen, 

bestudeer ze goed en leer ervan. 

 

Namens de Imkers van de Bijenhouders vereniging  

St. Ambrosius Haaren,  

Martine de Jong 
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     aan de slag 

                op menig zaterdag 
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De Belevingstuin  
 

De naam zegt het al: een belevingstuin is een buurttuin voor 

ontmoeting en natuurbeleving voor iedereen. Zij stimuleert li-

chaam en geest van de bezoekers. Ouderen ervaren de tuin en 

hun zintuigen worden geprikkeld.  

Door de diversiteit van de inrichting en omdat er van alles te 

doen is, worden bezoekers aangespoord te bewegen en worden 

tevens de zintuigen geprikkeld. De prikkelingen worden gege-

ven in de vorm van bijvoorbeeld geuren, kleuren, aanrakingen 

of geluid.  

De Belevingstuin is zeer zorgvuldig ontworpen met brede paden 

en een duidelijke structuur. 

 

De bloemenweide / het hooiland 

Wat is er nu leuker dan dat de ouderen zelf een bosje bloemen 

kunnen plukken in deze plukweide. 

In deze weide staan ook diverse appelbomen o.a. notarisappel, 

goudreinet en de cox oranje Pippin en een aantal krenteboom-

pjes. De krenteboompjes geven in het vroege voorjaar mooie 

witte bloesem en daarna rode vruchtjes die de vogels heerlijk 

vinden.  

De appels kunnen op stahoogte 

worden geplukt en gezamenlijk 

worden opgegeten op een van 

de terrassen. De bloemen zor-

gen voor een prikkeling van de 

zintuigen en daarom zijn kleu-

ren als wit, roze, blauw en 

paars veel gebruikt in de vaste 

plantenborders.   

De kleurige bloemen trekken 

vogels, vlinders en andere in-

secten aan zodat er ook weer 

van alles te zien is. 

      goudreinet 
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De kruidentuin 

De verhoogde kruidentuin, met soorten als tijm, sierui, rozema-

rijn, sedum en longkruid, geeft de mogelijkheid te proeven, te 

ruiken en te voelen. Deze planten geven een heerlijke geur aan 

deze tuin. Een groot aantal kruiden zijn te gebruiken in de keu-

ken. Over enige tijd zal deze kruidentuin nog mooier volgroeien 

tot een bijzondere plek in de Belevingstuin. Het zal een plek 

worden waar vlinders en anderen insecten zich thuis gaan voe-

len. 

 

De Pluktuin 

In de pluktuin rondom de waterpomp staan diverse vaste plan-

ten waarvan de bloemen geplukt kunnen worden. Deze planten 

bloeien vanaf half mei tot in de late herfst met schitterende kleu-

ren en heerlijke geuren. Denk hierbij aan: Flox, Kogeldistel, Sal-

via, Rudbeckia en Bergamotplant. 

               

Het Vogelbos 

Het vogelbos met voor de vogels, aantrekkelijke struiken, bloe-

men en varens, zorgen dat 

er continue iets te  zien is 

voor de bezoekers. Vogels 

en vlinders zullen zich hier 

ook thuis voelen. Hier staan 

soorten als krenten- en vlin-

derstruiken, kornoeljes, 

kamperfoelie, seringen en 

rozen die het gehele jaar bij-

zonder mooie bloemen, geu-

ren en vruchten geven. 

Vanaf het terras met een zelf 

meegebracht kopje koffie, is 

dit een heerlijke plek om van 

dit alles te genieten. 

 

             kamperfoelie 
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De Voortuin 

De voortuin is omgetoverd van een saai grasveld in een prach-

tige bloementuin, waar alle Helvoirtenaren van kunnen genieten 

als zij er langs wandelen of fietsen. De metamorfose is vooral 

uitgevoerd voor de bewoners van het Hofpad, zodat die iedere 

dag deze mooi aangelegde tuin kunnen bewonderen. Hier staan 

veel laagblijvende bodembedekkers in en diverse soorten plan-

ten die tegen schaduw en droogte kunnen. 

 

Door de gehele belevingstuin zijn meer dan 1400 botanische 

bollen gepoot. Deze zullen ieder jaar met hun prachtige kleuren 

het voorjaar gaan aankondigen. Denk hierbij aan de krokus, hy-

acintjes, scilla, bostulpjes, sneeuwklokjes en blauwe druifjes. 

 

In deze Belevingstuin is voor eenieder wat te zien en te beleven. 

Wij als vrijwilligers hopen, dat wij met het aanleggen en onder-

houden van deze tuin, een bijdrage hebben geleverd en nog le-

veren aan het verbeteren van het woongenot van vele Helvoir-

tenaren. 

 

Thom de Bont 

 

De opsteller van de gebruiksovereenkomst: 

André van Amelsvoort 

 

De mensen die gaan zorgen voor het onderhoud:  

 

Groep A   Groep B 

 

Ad van Opstal   Christ van Iersel 

Ben van Drunen  Jet van Iersel 

Jan Wouters   Frans Robben 

Jos Vugts   Loes Souillié 

Rien van Echteld  Thom de Bont 

    Wil de Leeuw 
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De Belevingstuin is er voor jong en oud  
 

Wat kun je in de Belevingstuin en wie tref je? 

Meerdere  bewoners van het Hofpad hebben een mooi groen 

uitzicht gekregen en met  veel omwonende ouderen kunnen zij 

genieten van de fraai aangelegde Belevingstuin met een mooi 

stukje natuur op loopafstand.  

De tuin is er om op het oog van te genieten maar er valt na-

tuurlijk ook veel in te beleven. Genieten van kleur, geur, ont-

spanning, het zonnetje of op warme dagen van wat schaduw.   

Oud en jong kunnen elkaar ontmoeten en samen genieten van 

het buiten zijn.   

 

Activiteiten die ondernomen kunnen worden zijn beweging door 

dagelijks een wandeling te maken door de tuin. Genieten van 

het groen, de vogels, het  insecten-leven en  de seizoenen.  

Het onderhoud van de tuin wordt door een groep vrijwilligers 

gedaan maar ieder is van harte welkom om een handje mee te 

helpen.                         

 

Samen naar de Belevings-

tuin  gaan is niet alleen leuk 

voor oud, maar ook voor 

jong. Met kleinkinderen, 

kinderen van de dr. Land-

mandschool en de Kinder-

tuin kunnen activiteiten in 

de tuin ondernomen worden  

als samen picknicken, eie-

ren verstoppen met Pasen, 

vlinders zoeken, knutselac-

tiviteiten (natuurcollage 

maken, vogelhuisjes) etc.  

 

 

 

                                       

                                           Giel vindt de tuin 'helemaal leuk' 
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U kunt elkaar in de tuin ook ontmoeten om gezamenlijk te ge-

nieten van een zomerse muziekuitvoering, een buren middag, 

samen buiten schilderen of kennis uitwisseling over de natuur.  

De tuin geeft volop gelegenheid voor een praatje, herinneringen 

ophalen en samen even genieten van het buiten zijn. Zo kunnen 

bewoners van de Leyenhof de Belevingstuin genieten en tevens 

oude dorpsgenoten treffen. 

 

Cora Eikelenboom, 

Coördinator vrijwilligers /medewerker welzijn  

zorglocatie Leyenhof 

 

Laatste Nieuws 
 
Wat opviel, toen de tuin klaar was, was het ontbreken van een 

zitplek met voor senioren geschikte bankjes. De klusgroep Esch 

wil graag een drietal bankjes maken rondom een vierkante tafel. 

Uiteraard kost dat geld, maar het ziet ernaar uit dat Stichting 

RCOAK samen met Stichting vrienden van 't Heem voor de fi-

nanciering gaat zorgen. We moeten nog even wachten tot 'co-

rona' voorbij is, maar zodra het kan zal ook deze wens van be-

woners aan het Hofpad gerealiseerd kunnen worden. 

 
 

Ook heel belangrijk 
 

In het voorafgaande werd – terecht - al veel nadruk gelegd op 

het belang van vrijwilligers voor het realiseren van een derge-

lijk, best groot project. Maar naast vrijwilligers is ook financiële 

steun onontbeerlijk. Wij zijn dan ook ontzettend veel dank ver-

schuldigd aan: 

 

Stichting Leye Fonds 

 

De Boeken- en Platenmarkt Helvoirt 

 

De Beweegroute (via winst in de finale van Kern met Pit) 
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De Stichting Vrienden van 't Heem 

 

 
 

Het VSB fonds 

 

 
 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Haaren 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het boekje over de Belevingstuin  

kun je ook downloaden via 

https://www.55plushelvoirt.nl/nieuws/ 

https://www.55plushelvoirt.nl/nieuws/



