
Bouw van De Nieuwe Wingerd  
op Natuurtuin 't Loo in Bergeijk 
  
Het verhaal 
Van april 2013 tot april 2014 gonsde het van leven op Natuurtuin ’t Loo in 
Bergeijk, vier dagen in de week, zomer en winter, van de ochtend tot de avond. 
Andere jaren was het er meestal stil tijdens de wintermaanden en volgden de 
vrijwilligers een cursus biologisch tuinieren, of kropen thuis dicht bij elkaar 
naar het voorbeeld van de bijen. Nu niet. Bijenhouders, tuinwerkers, leden van 
VELT en IVN hadden zich aangemeld als vrijwilligers voor de bouw. Ze werden 
geholpen door mensen die in het gewone arbeidsproces tijdelijk geen plek 
hadden en zich hier thuis voelden. Ze hadden er zin in en lieten zich niet 
afschrikken door kou of regen, door hete zon of harde wind. De oude Wingerd 
moest aangepast worden aan de eisen van deze tijd en herrijzen als een nieuw 
tuinpaviljoen. Niet alleen als een plek om koffie of thee te drinken, maar vooral 
om VELT, IVN en bijenhouders ruimte te geven voor hun activiteiten. Voor 
lezingen en demonstratieavonden, voor lessen ecologisch koken, voor een film 
over het leven van insecten of biodiversiteit, voor kinderworkshops over de 
natuur, voor een cursus bijenhouden, voor een discussieavond over 
energiezuinig leven.  
Maar de directe aanleiding voor de grootscheepse verbouwing was dat 
steeds meer mensen de natuurtuin ontdekten als een heerlijke plek vol 
ecologisch leven, of gewoon als een oase van rust. Onder die bezoekers ook 
steeds meer ouderen en lichamelijk minder validen, en met name een toilet 
voor minder validen (MIVA-toilet) werd vaak gemist.  
 
Het was een project van puur vrijwilligers die zich spontaan meldden om 
mee te helpen. Anders zou het niet lukken. Ook van buiten kwam spontaan 
de noodzakelijke onbetaalde hulp voor taken die de natuurtuin zelf niet in 
huis had. Bouwbegeleider Harrie van Empel stelde zijn kennis en ervaring in 
dienst van het project en architect Jef van den Putte (dvdp architectuur) 
ontwierp in zijn schaarse vrije tijd een prachtig gebouw dat tot ieders 
verbeelding sprak. Bestuur en medewerkers van de tuin waren enthousiast, 
maar ook het gemeentebestuur. Jef bleef de bouw begeleiden en kwam om 
de paar weken vanuit Rotterdam naar Bergeijk. Projectbureau Franken uit 
Vessem maakte de noodzakelijke berekeningen en ook Bouwkundig Bureau 
van Rooy uit Eersel droeg zijn steentje bij.  
De kosten voor de bouw werden verdeeld in twee groepen: enerzijds de 
materialen en werkzaamheden, die niet door eigen mensen konden worden 
verricht en dus betaald moesten worden. Daarvoor meldden zich sponsoren 
uit het bedrijfsleven van Bergeijk en daarbuiten, die soms met grote 
bedragen de berekende kosten dekten. Anderzijds alle werkuren die door 
eigen mensen en vrienden zonder enige vergoeding werden verricht. 
Uiteindelijk ging het om bijna tweehonderd duizend euro in beide groepen. 
 
Het begon allemaal in 1998 toen IVN, VELT en Bijenhoudersvereniging uit 
Bergeijk de handen ineen sloegen om gezamenlijk de oude drassige 
voetbalvelden van 't Loo te transformeren in een ecologisch tuin. Er 
graasden inmiddels paarden die het kleedlokaal van de voetballers tot 
paardenstal hadden omgetoverd. Er leefden ideeën genoeg bij de drie 
verenigingen: een wilde plantentuin, een grote poel voor padden, kikkers, 
salamanders en andere amfibieën, een biologische groentetuin, een bijenhal 



voor imkers die thuis geen bijen konden houden, samen in een ecologisch 
geheel vol biodiversiteit.  
Ook het gemeentebestuur werd voorzichtig enthousiast en gaf het terrein 
voor een aantal jaren in bruikleen. Er werden plannen gemaakt voor de 
inrichting van de tuin en voor het ombouwen van de paardenstal tot 
ontmoetingsruimte. De drie verenigingen richtten samen Stichting 
Natuurtuin 't Loo op, met het doel om via educatie in de praktijk de 
samenhang  zichtbaar te maken tussen het leven van mensen, planten en 
dieren. Daarbij hoorden biologische groenteteelt, een ecologische siertuin, 
een wilde plantentuin, gevarieerde inheemse flora, paddenpoel, een 
gezamenlijke bijenhal, waterzuivering via helofytenfilter, schuilplaatsen 
voor vogels, reptielen, solitaire bijen en wespen. 
 
De plannen kregen handen en voeten door een subsidie van Stimulus 
(regeling voor bevordering van de regionale werkgelegenheid) via de Kamer 
van Koophandel, en een grote bijdrage uit de Subsidieregeling 
Gebiedsgericht Milieubeleid van de provincie Noord Brabant. Het zou mooi 
zijn als de verantwoordelijken van toen nog eens konden zien welke 
positieve resultaten hun beslissing in de loop der jaren teweeg heeft 
gebracht. Er kwamen steeds meer vrijwillige medewerkers, ook zonder 
binding met de oorspronkelijke verenigingen, en de tuin groeide uit tot een 
inspiratiebron voor alsmaar meer bezoekers: schoolklassen, toeristen, 
buurtverenigingen, groepen ouderen en minder validen. 
 
Kort na de start van het project kreeg Natuurtuin ’t Loo de landelijke Kern-
met-pit prijs voor de geslaagde samenwerking tussen de drie verenigingen 
en de gemeente Bergeijk. Deze prijs was een erkenning, maar vooral ook een 
aanmoediging om de doelstelling waar te maken. 
In een tijd waarin de noodzaak van biodiversiteit en van bewustwording 
alsmaar duidelijker wordt, functioneert de tuin als een centrum voor 
ecologie in de praktijk. Schoolkinderen komen op bezoek en leren over de 
samenhang tussen insecten, vogels en de bedreigingen ervan door 
menselijke activiteit. Tal van cursussen vormen een pakket educatie voor 
volwassenen: over de ecologische siertuin, over biologisch tuinieren in zijn 
verschillende vormen, over vogels en insecten, over bijengezondheid en 
ecologische voeding. 
 
Mede dank zij Natuurtuin ’t Loo kreeg Bergeijk de titel van het groenste dorp 
van Nederland in 2012  en één van de groenste dorpen in Europa in 2013. 
Tijdens open dagen krijgen mensen de informatie op een tastbare manier 
aangereikt, zoals op de jaarlijkse open dag voor biologisch tuinieren, de 
bijenkijkdagen met intensieve informatie over het leven van bijen en 
insecten, en de eco-natuurmarkt met informatie over energiezuinig leven, 
gezonde voeding en natuurvriendelijke producten. 
Op deze manier trekt de tuin jaarlijks duizenden mensen. Ook buiten de 
drukke dagen wandelen dagelijks veel bezoekers, waaronder toeristen van 
de diverse campings, door de tuin. Ze laten zich door de informatieborden 
voorlichten. En steeds meer groepen ouderen bezoeken de tuin.  
 
Het mooist van alles is misschien nog wel dat al het werk in en rond de tuin 
gebeurt door onbetaalde vrijwilligers. Dat betekent een enorme inzet. Het 
zijn niet meer alleen de leden van de oorspronkelijke drie verenigingen, 
maar ook talloze anderen die tijd en energie willen geven aan de tuin. Ze 



vormen een mix van allerlei mannen en vrouwen, rijk of arm, praktisch of 
intellectueel. Ieder doet wat hem of haar het beste ligt, sommigen nemen de 
leiding, anderen zijn blij dat ze leiding krijgen. Sommigen houden van 
sjouwen en lichamelijke arbeid, anderen bedenken liever nieuwe plannen. 
Het gaat er aan toe zoals in een bijenvolk, waarin elk individu bijdraagt aan 
het geheel door te doen wat hij/zij het best kan. Daarbij geldt de wekelijkse 
werkdag als een ontmoetingsmoment, waarin men ook elkaar steunt en 
bemoedigt op moeilijke momenten. We kunnen misschien zeggen: de tuin is 
een ecologische tuin van flora, fauna en mensen.  
 
Deze samenwerking was ook het fundament van de nieuwbouw van de 
Wingerd, die van januari 2013 tot april 2014 werd herbouwd tot een 
monumentale blikvanger, midden in en met uitzicht op de natuurtuin. 
Sinds de feestelijke opening op 27 april 2014 heeft de nieuwe Wingerd zich 
laten zien als een gebouw dat helemaal voldoet aan de eisen en de 
doelstelling van de tuin ondersteunt. Het MIVA-toilet is van buitenaf met de 
rolstoel bereikbaar, er is extra toiletgelegenheid, de keuken is uitgebreid met 
moderne apparatuur, de verwarming functioneert uitstekend en 
milieuvriendelijk door de luchtwarmtepomp, de zonnepanelen leveren 
energie en de nieuwe ruimte biedt ruimte aan cursussen en bijeenkomsten. 
De cursussen over biodiversiteit en bijengezondheid zijn een voorbeeld. Zo 
functioneert Natuurtuin ’t Loo als een centrum voor milieu educatie, volledig 
bezield, onderbouwd en gerund door vrijwilligers.  
 
Ook het afgelopen jaar gingen de ontwikkelingen verder. Op verzoek van de 
gemeente zijn de noordelijke en westelijke randen van de natuurtuin 
uitgediept om te kunnen dienen als buffer bij extreme wateroverlast. Om van 
de nood een deugd te maken heeft de natuurtuin in samenwerking met de 
gemeente een broekbos van wilgen aangeplant en zijn de vrijwilligers nu 
bezig met de aanleg van een knuppelbrug om straks een spannende 
wandeling door het vochtige gebied mogelijk te maken. Ook is in november 
een zwaluwtil geplaatst als nestgelegenheid voor de zwaluwen.  
 
 
  


