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MET EEN BOOMSTAM. ANNINA ROMITA Langzaam maar zeker verandert het weilandje, ingeklemd 

tussen Sonderenstraat en Möll'npad, in een belevingstuin. Een inspirerend paradijsje van 6000 

vierkante meter voor heel Haaksbergen, waar wordt gewerkt aan actuele klimaatthema's. BETTY 

MORSINKHOF De belevingstuin is een initiatief van De Natuurtafel, een adviesorgaan van zeven 

plaatselijke groene organisaties. Kartrekkers zijn het IVN en Natuur & Milieu Haaksbergen. Voor haar 

perceel zocht de diaconie van de PKN, de eigenaar, een 'natuurgebonden bestemming met 

maatschappelijk belang'. Ze bood haar grond in bruikleen aan bij de buren van het IVN. En daar 

dachten ze toevallig aan de aanleg van een plukbos. "Dat kwam mooi uit. De locatie is fantastisch. 

Nét buiten de bebouwde kom. Aan de rand van Het Scholtenhagen, waar veel mensen komen. En 

vlakbij het IVN, De Heidebloem, basisscholen en kinderopvang", schetst Harry Maathuis, IVN'er en 

voorzitter van De Natuurtafel. Groene impuls Onder het motto 'geef je leven een nieuwe groene 

impuls' probeert De Natuurtafel mensen enthousiast te maken om mee te helpen met de aanleg van 

de belevingstuin, maar ook daarna. Buurtbewoners, jonge gezinnen, scholen. Met de herinrichting is 

al een begin gemaakt. Een waterpartij is uitgegraven, een aarden wal opgeworpen, een verborgen 

sloot in ere hersteld en een stuw geplaatst. Waterberging is een belangrijk thema van de 

belevingstuin. Hoe maak je door het vasthouden van water de omgeving beter bestand tegen 

extreme droogte? "In de belevingstuin ervaar je hoe dit werkt. Waarbij we hopen dat mensen dit 

vervolgens toepassen in hun eigen domein", aldus Maathuis. Vruchten plukken Vrijwilligers Chris 

Nijhof en Henk Westendorp leggen de laatste hand aan de toegangspoort. "Kijk, de eerste 

begroeiing: bramen, bovenop de wal", wijst Nijhof. "Op de zuidhelling komt mediterrane beplanting, 

zoals olijven en vijgen", vertelt Westendorp, de ontwerper van de belevingstuin. "Verder planten we 

vruchtbomen als kweepeer, mispel, sleedoorn, bessen- en notensoorten." Ook een bloemenweide 

wordt ingezaaid en langs de Sonderenstraat komt een dubbele vlechthaag. Helpende handen zijn 

welkom. Bovendien: wie meehelpt plukt daar ook letterlijk de vruchten van. "De eerste paar jaar zal 

de opbrengst mondjesmaat zijn. Naarmate het plantgoed volwassen wordt, zal er meer geoogst gaan 

worden", aldus Maathuis. "Verkoop is niet het doel. De belevingstuin heeft een puur educatieve 

functie. Mensen bewust maken van hoe het anders kan. Hoe we allemaal iets kunnen bijdragen aan 

een betere aarde. Dat staat centraal." Geslaagd En wanneer is het project geslaagd? "Als onze 

werkgroep zichzelf kan opheffen omdat enthousiaste wijkbewoners, of eigenlijk heel Haaksbergen, 

het op termijn hebben overgenomen. Als de kinderen van nu de belevingstuin straks als 17-, 18-

jarigen voortzetten, omdat ze hebben geleerd hoe je de wereld een stukje kunt verbeteren." 

Morgen, 19.30 uur, is er een infoavond in het NEC Han Jordaan (Dievelaarslaantje 2) 


