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Het is alweer even geleden dat tijdens de lustrumviering van de 
Vrienden van de Geode, de eerste aanzet werd gegeven voor de 
aanleg van de belevingstuin. Martijn ten Berge, Bas van de 
Goor en Laurens Stigter plantten onder de bezielende 
begeleiding van Puk, de clown, drie appelboompjes. Inmiddels 
is er het nodige gebeurd om een tuin vol beleving rondom de 
Geode te realiseren, vandaar nu deze nieuwsbrief.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Een kort overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe.

In de zomer van 2013 werd vanuit Groep B van de Geode de 
wens geuit om de tuin om te turnen in een belevingstuin. Een 
tuin vol beleving die de bewoners uitdaagt om naar buiten te 
gaan. Beleving door kleurige, geurige en aaibare planten en ook 
door diverse attributen in de tuin.

Het idee werd enthousiast ontvangen en door een bezoek aan 
de belevingstuin bij woonvoorziening “De Brug” in Heerde ging 
het idee nog meer leven bij de betrokkenen.
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Dit is de eerste editie van 
Het Tuinblad. Hiermee wil 

de werkgroep jullie 
informeren over de 

ontwikkelingen rondom 
de belevingstuin.
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Tijdens het jubileumfeestje van de Vrienden van de Geode 
werden er drie appelboompjes geplant als eerste aanzet voor 
een belevingstuin rondom de Geode.

In januari 2015 ging de “Werkgroep Belevingstuin” van start. In 
de werkgroep zitten Annemieke Hendrikse, Karlina Kars, Peter 
Vrinds, Ans Kleverwal en Rens Diepenbroek. Zij begonnen met  
het in beeld brengen van de wensen voor de tuin.

Van sfeerborden naar hotspots
Afgelopen zomer werd iedereen uitgedaagd om zijn/haar 
gedachten en ideeën over de belevingstuin toe te vertrouwen 
aan zogenaamde moodboards ofwel sfeerborden. Daartoe 
hingen op iedere groep felgroene kartonnen borden. Van de 
mogelijkheid om ideeën te spuien is flink gebruik gemaakt. Er 
ontstonden collages en zelfs enkele kunstwerken waarin ideeën 
al vorm kregen.

Vervolgens heeft de werkgroep alle ideeën geïnventariseerd en 
vertaald naar een plek in de belevingstuin, de zogenaamde 
“hotspots”. De hotspot is een vaste plek in de tuin die wordt 
ingericht in een bepaald thema of rond een bepaald onderwerp.  
We gaan proberen om de hotspots door een wandelpad met 
elkaar te verbinden zodat het mogelijk wordt rondom de 
Geode te wandelen. In de belevingstuin komen de volgende 
hotspots:

De hotspot Bewegen
Een hotspot met activiteiten zoals de trampoline, een 
schommel, een voetbaldoel, een schommelbank of wipwap, Jeu 
de boules en een hometrainer.

De hotspot Ontdekken
Dit deel van de tuin wordt gevormd door een parcours dat 
bestaat uit verschillende ondergronden waardoor de bewoners 
in een rolstoel allerlei trillingen kunnen voelen. Het parcours 
wordt omzoomd met aaibare, tastbare en geurende planten 
(Lavendel, haarpollen, rozen op stam, vlinderstruikjes). 
Daarnaast kunnen er een wilgentunnel, een lachspiegel en bijv. 
een spiraal in het parcours worden verwerkt.
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Falko geniet van de 
kruiden in de kweekbak 

die op proef op de Geode 
is gebruikt. 

De appelboompjes 
hebben inmiddels al 

gebloeid. Helaas konden 
we nog geen appels 

oogsten en kon er nog 
geen kraam aan de weg!
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De hotspot Dieren en Planten
Hierin krijgen wensen als de moes- en pluktuin een plek. Ook 
wordt er gedacht aan een kippenren met leenkippen. In de 
herfst en de winter gaan de kippen dan terug naar de boerderij. 
Verder kunnen fruitplanten, fruitboompjes, kruidenbakken, 
vogelhuisjes en voederplanken er een plek krijgen.

De hotspot Water
Een plek waar de bewoners kunnen genieten van water. Waar 
bijvoorbeeld het zwembad gebruikt kan worden en waar een 
buitendouche en een ander waterelement kunnen worden 
geplaatst zoals bijvoorbeeld een fontein. Omdat deze plek aan 
de zuidkant van de Geode komt, wordt er ook gekeken naar 
een praktische manier om de zon te weren.

De hotspot Chillen
Een plek om lekker bij te komen en te genieten bij de Plataan. 
Op die plek zal ook beschutting worden gecreëerd zodat je er 
rustig kan zitten en bijvoorbeeld barbecuen. Ook kunnen er 
voel- en speeltafels worden geplaatst, zijn er plekken om te 
stoepkrijten en hangen er windvangers.

De hotspot Terrassen Geode Boven
Een grote wens is om hier een mooie kweekbak op hoogte te 
maken zodat de bewoners daar groenten en kruidenplanten 
kunnen kweken. Heerlijk om verse kruiden uit eigen tuin te 
kunnen gebruiken bij de bereiding van het eten! Daarnaast ook 
een paar bloembakken aan de balustrade.

Proeftuin in het klein
Afgelopen zomer hebben we op proef een mooie mobiele 
kweekbak aangeschaft om te kijken of dat bevalt. Er werden 
verschillende soorten kruiden in geplant en dat viel letterlijk en 
figuurlijk in de smaak. Een echte kleine proeftuin dus! De 
kruiden roken heerlijk en werden ook in de maaltijden 
verwerkt. Kevin en Annie vonden de bak zo mooi dat ze er nu 
zelf één hebben!

Wanneer is de tuin klaar?
Hopelijk kunnen we in september gaan beginnen met het 
aanleggen van de tuin. Maar voordat het zover is moet er nog 
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veel gebeuren. We hebben vier hoveniersbedrijven gevraagd om 
vrijblijvend een conceptontwerp en een offerte op te maken. 
Gedurende de tweede helft van februari presenteren de 
hoveniers hun ontwerpen aan de werkgroep en in maart beslist 
de werkgroep, in overleg met de Vrienden van de Geode en de 
Passerel, met welk ontwerp we verder gaan.

We weten dan precies wat er in de tuin komt en hoeveel de 
belevingstuin gaat kosten. Samen met subsidieadviesbureau 
Hezelburcht gaan we vervolgens fondsen werven om de tuin te 
kunnen betalen. Bureau Hezelburcht is gespecialiseerd in het 
werven van fondsen. Door een bijdrage van de Passerel en de 
Stichting Doe Wat kunnen we met hen aan de slag. We 
schatten dat het ongeveer vier maanden gaat duren voordat we 
voldoende fondsen geworven hebben. De Vrienden van de 
Geode hebben inmiddels al een fors bedrag gereserveerd voor 
de tuin en gaan er alles aan doen om een prachtige 
belevingstuin te realiseren.

Groene vingers gezocht
Naast het uitwerken van alle ideeën is de werkgroep ook al 
druk met de toekomst van de belevingstuin. Want, als we straks 
een mooie tuin hebben, willen we hem natuurlijk wel graag 
mooi houden. Daarvoor moet er een onderhoudsplan komen. 
Waarschijnlijk zal het onderhoud straks plaats moeten vinden 
door professionals, de hovenier, en vrijwilligers. Dus als je het 
leuk vindt om straks te helpen bij het onderhoud van de tuin, 
geef je dan alvast op bij de werkgroep. En weet je mensen met 
groene vingers die het ook leuk vinden om te tuinieren in onze 
belevingstuin? Laat het ons weten!

Heb je nog een leuk idee voor de tuin? Meld het bij één van de 
leden van de werkgroep, dan proberen we het nog mee te 
nemen in de planning.

Zodra er meer nieuws is over de belevingstuin, verschijnt de 
volgende editie van ons Tuinblad.
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Annie is trots op haar 
gloednieuwe plantenbak 

die zij kreeg voor haar 
verjaardag!


