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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN 
 
AANLEG  – BOERENERF 
 
Zoals u wellicht al heeft gezien zijn we zaterdag 28 oktober begonnen met de aanleg van het 
boerenerf.  
 
De belevingstuin kan worden gerealiseerd met sponsorgelden of sponsoring in natura. Wij zijn erg blij 
dat, na goed overleg, de Stichting Vrienden van de Donk heeft besloten om een mooi bedrag te 
sponsoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lijnen van het ontwerp van Pieter van Uden zijn vrijdag door Gerry de Keijzer uitgezet zodat Peter 
Raaijmakers met het grondwerk kon beginnen. Op diverse plaatsen zijn de klinkers verwijderd en is 
er zwarte grond voor in de plaats gekomen. 
 
De boom van Pastor van Beurden is tijdelijk verplaatst maar zal later weer een mooie plek in de 
belevingstuin krijgen. 
 
Inmiddels zijn ook diverse opdrachten uitgezet voor o.a.: 
-  een nieuw hekwerk (binnenkort zal het gehele boerenerf worden afgesloten) 
-  een bijenhotel 
-  kweekbakken 
 
De komende weken zal er gestaag verder gewerkt worden aan de bestrating en mogelijke beplanting. 
Begin 2018 zal de tuin verder worden ingericht met een herdenkingsplek, een tuinderskas, een 
waterelement, een kippenren, de aanleg moestuin etc.  
 
Tijdens alle werkzaamheden zal goed gekeken worden naar eventuele gevaren voor omwonenden 
(bv. KSW bewoners) en zal alles duidelijk met rood/wil lint worden afgebakend. 
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AANRIJROUTE HULPDIENSTEN EN TOEGANG KLEIN SCHALIG WONEN 
 
Wij begrijpen dat er wellicht vragen zijn wat betreft de aanrijroute van  
diverse hulpdiensten en aanlevering goederen 
Hieronder hopen wij deze vragen te beantwoorden: 

 De formele aanrijroute KSW is via de ingang van de appartementen  
Litserborg.   

 De aanleg van deze tuin is vorige jaar besproken met de brandweer. Deze heeft de 
veranderende situatie akkoord bevonden.  

Het is vanaf heden niet meer mogelijk om auto’s op het boerenerf te parkeren.  
Het blijft, ook na de afronding van het boerenerf, mogelijk om via een looppoort de KSW woningen 
te bereiken (gelijk aan de huidige poort). 

 
 

VRIJWILLIGERS 
Tijdens de braderie  van juni dit jaar hebben zich een aantal 
vrijwilligers opgegeven om een bijdrage te leveren aan de 
realisatie van de belevingstuin. Hier is de stichting erg blij 
mee. Ad de Ridder heeft inmiddels met alle personen contact 
opgenomen. Elke vrijwilliger heeft  kunnen aangegeven 
waarmee ze ons een dienst kunnen zijn en welke kwaliteiten 
ze hebben.  hard gewerkt aan het realiseren van een 
bijenhotel. 

 
 
  
VRAGEN? 
Hebt u toch nog vragen of wilt u nog meer informatie over de inrichting van het boerenerf? 
Neem dan contact op met Ad de Ridder (06-52609635) of mail naar a.deridder@vivent.nl 
 
 
 
 
 
 


