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De metamorfose van voetbal
terrein naar natuurtuin 
De plaatselijke afdeling van Velt (Ver
eniging voor ecologische leef- en teelt
wijze) kreeg in december 1997 van de 
gemeente Bergeijk een strook grond in 
bruikleen voor het inrichten van een 
Velt-tuin. Tijdens een gezamenlijke le
zing voor de inwoners van Westerho
yen in maart 1998 waarbij de drie ver
enigingen (Velt, IVN en de Bijenvere
niging) zich presenteerden, werd het 
initiatief geboren om gezamenlijk het 
voormalige voetbaIterrein te gaan in
richten als natuurtuin. 
Het terrein beslaat een oppervlakte van 
1,5 ha, was (is) erg nat en er stond een 
verwaarloosd kleedlokaaI. Een voor
deel was dat er een mooie houtsingel 
omheen stond. 
De gemeente stond welwillend tegen
over ons voorstel en beloofde alle me
dewerking. Na vele vergaderingen 
werd een plan gemaakt waarin de drie 
verenigingen zich konden vinden. Ook 

werd besloten dat er een stichtingsbe
stuur moest komen om het geheel te 
gaan beheren en om voldoende geld in 
kas te krijgen. Het kleedgebouw zou 
voorlopig gaan dienen als opslagruim
teo In de nazomer van 1999 gaf ge
meentewerken opdracht tot uitvoering 
en werd het terrein bewerkt en de poel 
gegraven. In de houtwal werden de po
pulieren gekapt om de mooie onderbe
groeiing beter door te laten groeien. 
Inmiddels is er een stichtingsbestuur 
opgericht en elke maand is er een vere
nigingsberaad (overleg tussen stich
tingsbestuur en de drie verenigingen). 

Een wandeling door de tuin 
De natuurtuin bestaat uit verschillende 
onderdelen, waarin de drie verenigin
gen zich toch een beetje terug kunnen 
vinden. Je zou de tuin in twee delen 
kunnen opsplitsen: een gedeelte met de 
poel en de bijenhal en het tweede ge
deelte dat toch meer gecultiveerd is; 
hierin liggen de wildeplantentuinen de 
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Openingstijden en ligging 
De natuurtuin is alle dagen vrij toe
gankelijk. Wilt u meer uitleg dan 
kan dat als volgt: 
Op elke maandagmiddag (13.00 tot 
16.00 uur), op de woensdagavonden 
(19.00 tot 21.00 uur) en elke donder

dagmorgen (9.00 tot 12.00 uur) zijn
 
er mensen aan het werk. Van mei tot
 
september wordt er elke zondagmor

gen een rondleiding gegeven, deze
 
begint om 10.00 uur.
 
Voor meer informatie of rondleidin

gen kunt u bellen met:
 
Louis Groos, 0497-571120
 

Het adres van het secretariaat is: Na

tuurtuin 't Loo, Postbus 39, 5570 AA
 
Bergeijk.
 
Tel. 0497-573773, na 19.00 uur.
 
U vindt de tuin in kerkdorp het Loo
 
in Bergeijk, aan het einde van de
 
TerlostraaL
 

Velt-tuinen. Dit laatste gedeelte heb
ben we helaas moeten afrasteren van
wege konijnenvraat aan de jonge aan
plant. 

De wildeplantentuin 
In dit gedeelte heeft de 'Werkgroep 
wilde planten' van het IVN een grote 
tuin, in de vorm van een cirkel, aange
legd. De cirkel is verdeeld in een aan
tal vakken waarin de plantenfamilies 
bij elkaar gezet zijn (o.a. de zijdeplan
ten-, de helmkruid-, de wolfsmelk-, de 
rozen- en de kruisbloemigenfamilie) 
en die uitrnonden in de middencirkel 
waar kruiden staan die vooral vlinders 
en bijen aantrekken. Er staat een pick
nickbank om te genieten van al het 
moois. 

De velt-tuinen 
Velt wil graag alle aspecten van de 
vereniging laten zien. Hoofdzaak zijn 
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vooral de moes-, sier-, kruiden- en 
fruittuin. In de moestuin worden door 
middel van wisseiLeelt (ter voorkoming 
van ziekten en plagen) groenten ge
kweekt. De siertuin laat zien dat je ook 
op een andere manier een siertuin kunt 
aanleggen, rneer rekening houdend met 
insecten en vogels. In de "Levende 
Apotheek" kun je zien wat je kunt 
doen met allerlei inheemse planten. 
De kruidentuin (in aanleg) wordt zo in
gericht dat de bezoeker in vakken kan 
zien welke kruiden voor thee of voor 
de keuken zijn. In totaal zijn er 8 vak
ken, ornzoornd door buxushaagjes. 
In de fruittuin staan allerlei soorten 
kleinfruit, b.v. wijn- enjostabes maar 
ook halfhoogstam-fruitboompjes, bier 
zallater snoeiles gegeven worden. Na
tuurlijk hangen in de boompjes oor
wormpotjes voor de bestrijding van 
luizen. Verder is er een flinke ruimte 

Natuurtuin 

'tLoo 

Bergeijk 

voor het tuinafvalom dit weer te com

posteren.
 
In het voorjaar van 2001 starten we
 
met een groepje kinderen die een
 
moestuintje gaan beheren. Met een les

pakket gaan we de kinderen het ecolo

gisch tuinieren bijbrengen.
 

Ret insectenhotel 
Om het nijver werk van o.a. de vlies
vleugeligen van allerlei aard te kunnen 
volgen heeft het IVN een 'hotel' ge
bouwd. De metselbijen zijn al druk in 
de weer om eitjes te leggen en de ver
blijvendicht te metselen, Het is educa
tief gezien een mooie aanwinst. 

De poe! 
Het is nog niet duidelijk waarom, maar 
het waterniveau verschiltenorm tij
dens natte en droge perioden. Tijdens 
de afgelopen zomer waren er verschil

~~c 

len van 50 em. Er zijn reeds groene 
kikkers verschenen en soms komt er 
een verdwaalde eend op bezoek. De 
bedoeling is om later een vlonder te 
bouwen zodat er voor de jeugd meer 
contact mogelijk is met het waterleven, 

vlinders en insecten 
Er zijn inmiddels al 12 soorten vlin
ders geteld die de tuin bezoeken. De 
koninginnepage heeft er eitjes gelegd: 
op het loof van de winterwortel en 
venkel kruipen een tiental rupsen. 
Ook de meer zeldzame tijgerspin komt 
'massaal' voor in het gedeelte met hoge 
grassen. 

De bijenhal 
AI vrij snel hadden de imkers een bij
enhal getimmerd. Er kunnen zo'n 15 
volken in staan en vooral voor imkers 
die midden in een woonwijk wonen en 
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De insectenmuur 

zelf geen grote tuin hebb en is dit een 
ideale oplossing. In de hal is een glas
wand geze t waara chter je net werk van 
de imker me t zijn bijen goed en veilig 
kunt volgen; ideaal voor educa tie. 
Voor de hal ligt een tuin waar dracht 
plan ten groeien, hier kunn en de bijen 
van dichtbij nectar en stuifmeel halen. 

Zwaluwpalen 
Omdat er veel zwaluwen vliege n in de 
omg eving zijn er enkele palen met te
lefoondraad neergezet die de vogels 
ee n rustplek geven. Vroeger zag je die 
palen nog in heel Nederland, nu weer 
in deze natuurtuin . 

Boomfeestdag 
Langs de hoofd ingang hebben kinde
ren bij de boomfeestdag van 1999 een 
12-tal hoo gstamfruitbomen geplant. 
Bij elke boom staat een paal met daar 
op de namen van telkens 3 kinderen 
die de boom geplant hebben . 
We hopen zo de kinderen meer te be
trekke n bij de tuin . 

Hel bezoekerscentrum 
Wat voor iedereen een droom was 
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werd al heel snel realiteit. Een onder
komen voor het geven van lessen en 
lezingen voor jong en oud. Wat is een 
tuin zonder educatie-ruimte? Nie ts 
toch ! Met flinke inzet van het Stich
tingsbestuur en de financie le steun van 
de Provincie Noord-Brabant kon er al 
snel een plan gemaakt worden om het 
oude kIeedlokaal geschik t te maken als 
be zoekerscentrum. Door een lokale 
bouwondernemer werd het gebouw 
opgeknapt. Het ziet er prima uit, we 
kunnen nu aan de slag om allerlei acti
viteiten te gaan organiseren, Op 27 au
gustus j .1. is de naarn van het gebo uw 
"De Wingerd " onthuld door gede pu
teerde de heer Lam bert Verheijen en 
de burgemeester van Bergeijk, me
vrouw Bakker. 
Voor het gebo uw zijn zoveel mogelijk 
duurzame ma teriale n gebruik t, verder 
wordt het afvalwater door middel van 
een helofytenfilter gezuiverd . Een zan
nepaneel zorgt voor warm water en er 
wordt "groene" stroom gebruikt. 

Toekomst 
Er liggen nog enke le wense n op tafel, 
zoals een vleermuizenkelder. Gezie n 
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de prij s moeten we toch even pas op de 
plaats maken. Oa k een grote insecten
muur is een wens, op tekening ziet het 
er moo i uit en voo r educatie is het zeer 
gesc hik t, een beetje spannend oog t het 
wel. Zodra er geld en tijd is wordt er 
begonnen me t de aan leg . 

vrijwilligers 
Van de drie verenigingen hebben we 
steeds een vaste kern van mensen die 
enth ousiast bezig zijn om de tuin in te 
richten . Toch is er dringend behoefte 
aan mee r 'handjes' werk, om het een 
beetje oneerbiedig te zeggen. 
We rekenen op meer actieve Vutters 
en andere belangstellenden die niet per 
se lid van de drie verenig ingen hoeven 
te zijn. 

Louis Groos heeft dit artikel na

mens de PR - werkgroep van na

tuurtuin 'I Loo geschreven.
 

Zijn adres:
 
vlieterdijk 7, 5571 KM Bergeijk; tel.
 
0497-571120.
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