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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
AANLEG – BOERENERF
Na de bouw van de boerenschuur is het even stil geweest rondom de aanleg van de belevingstuin
maar we hebben zeker niet stil gezeten. Na een brainstormsessie hebben we besproken waar een
boerenerf aan moet voldoen en wat onze eisen zijn. Daar is duidelijk naar voren gekomen dat op het
boerenerf de beleving centraal moet staan met de volgende thema’s: aarde, geur, water, vuur,
beeld(kleur) en geluid.
Een belevingsgerichte tuin is een omgeving die stimulerend werkt voor mensen met een vorm van
dementie. Als de tuin genoeg herkenning biedt door bijvoorbeeld planten van vroeger en groenten
en kruiden te planten, dan worden bezoekers daar rustiger van en gaan ze erover vertellen. Als de
tuin voldoende prikkeling biedt in de vorm van geuren, geluiden of beelden die aan te raken zijn, dan
remt dat zelfs de verergering van dementie en leidt het af. Als de tuin ook dieren heeft dan kan de
familie, als ze op bezoek komen, ook met een gerust hart kleinkinderen meenemen. Zo kan een
speciaal op dementerende en hun symptomen ingerichte tuin op allerlei manieren therapeutisch
werken.
Met dit in de rugzak heeft het bestuur aan Pieter van Uden gevraagd om hiervoor een ontwerp te
maken. Wij zijn heel blij met het resultaat en het bestuur van Stichting Dungense Belevingstuin heeft
besloten dit ontwerp ook te gaan uitvoeren. Hieronder presenteren wij met trots het ontwerp van
het boerenerf:
VLEKKENPLAN
Hieronder ziet u het vlekkenplan waar we ingaan op de ruimtelijke inrichting en verdeling van het
terrein en de plaatsen waar de verschillende belevingen zijn bedacht, zoals; water, vuur, geuren,
kleuren, aarde en geluid:
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TOTAAL ONTWERP
Hieronder is het vlekkenplan uitgewerkt in een gedetailleerd schetsontwerp.
Op een enkele kleine aanpassing na zal het boerenerf er zo uit komen te zien:

De aanleg van het boerenerf zal in 4 fasen worden uitgevoerd. We proberen rond juli/augustus met
fase 1 van start te gaan:
-

Fase 1 : Moes-/kruidentuin en waterput

-

Fase 2: plantenborder
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-

Fase 3: kippenhok en herdenkingsplaats

-

Fase 4: terras en vuurplaats

DUNGENSE BRADERIE
Op zondag 11 juni a.s. van 11.00 tot 18.00 uur zullen wij onze plannen ook presenteren tijdens de
Dungense braderie op het Maaskantje.
Misschien bent u bereid om bepaalde diensten aan te bieden
of kent u iemand in uw omgeving die bepaalde diensten kan
aanbieden. Dan komen wij graag met u in gesprek.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen
bij onze stand die wij in samenwerking met de Gemeente
en Stiching Litserborg zullen delen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat
(secretariaat@dungensebelevingstuin.nl) of met de Ad de Ridder (a.deridder@vivent.nl).
Ad de Ridder is ook te bereiken op het mobiele telefoonnummer 06-52609635.
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