
Twee vliegen in één klap!  
Met de IVN Tuinkaart worden niet alleen bewoners geactiveerd, ook 
mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners worden hierbij betrokken. Voor 
veel bewoners is het zelfstandig hanteren van de Tuinkaart te hoog gegrepen, 
begeleiding is vaak noodzakelijk. Samen de tuin bezoeken is zoveel leuker en 
goed tegen eenzaamheid.

De Tuinkaart is een extra service voor de mantelzorgers, biedt nieuwe 
uitdagingen aan vrijwilligers en is een middel om buurtbewoners bij de 
instelling te betrekken.

‘Ik ben nieuw als vrijwilliger. Ik vind 
het soms lastig om in contact te 
komen met de bewoners, omdat ze 
nog maar zo weinig weten. 

Met de Tuinkaart heb ik concrete 
aanknopingspunten voor een 
gesprek. Ik weet zelf wel wat 
van tuinieren, maar het is toch 
verrassend wat er in dat gidsje staat.

Een bezoek aan de tuin is nu een 
feest en we knopen er nog een 
gezellig bakkie koffie aan vast.  
Echt leuk om zo samen uit te zijn!’ 
 
 Toos Verbrugge, vrijwilliger

Beleef de natuur!

IVN Tuinkaart
omgeving Leyenhof

Voor iedereen die meer van de groene omgeving 
rond Leyenhof wil genieten!
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De Tuinkaart bij Leyenhof

Geniet van de groene omgeving rondom Leyenhof door een heerlijke 
wandeling te maken. Om het groen in de buurt wat beter te leren 
kennen is een IVN Tuinkaart met plattegrond gemaakt. Op de 
plattegrond staan een aantal nummers waar iets te zien of te beleven 
is. In de Tuinkaart staat bij hetzelfde nummer een foto om de plek te 
herkennen. 

De aandachtspunten zijn genummerd, maar hoeven niet op volgorde 
bekeken te worden. Ook kunt u een los punt bezoeken als uitje. De 
eerste 9 nummers zijn op loopafstand van Leyenhof. De nummers 10 
t/m 14 zijn groene bezienswaardigheden in de verdere omgeving.  

Veel plezier!    



Beeld Vincent van Gogh 
In Helvoirt staat tegenover het Vincent van Goghplein in 
de Achterstraat een standbeeld van Vincent van Gogh: de 
wereldberoemde Nederlandse kunstenaar. Het hele jaar door wordt 
het beeld omgeven door bloemen die passen bij het seizoen. In de 
winter staan er violen, in het voorjaar narcissen en in de zomer is 
er een bloemenzee aan kleuren! Een lust voor het oog en met een 
verhaal. Wist u dat zijn vader, Theodorus van Gogh, dominee was in 
Helvoirt?

Helvoirts Broek 
Dit mooie natuurgebied van Brabants Landschap ligt 
tussen Helvoirt en Esch. Het is een broedplaats van veel 
soorten weidevogels, waaronder de zwart-witte kievit en 
de watersnip. De kievit is goed te herkennen aan de zwarte 
kuif op zijn kop, terwijl de watersnip een gigantische snavel 
heeft! Heeft u de vogels al gezien? U kunt hier heerlijk 
wandelen langs de knotwilgen en genieten van de bloemrijke 
weilanden. Als u geluk heeft, staan er paardjes in de wei. 
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Vogelhuisje  
Als u de tuin inloopt, ziet u het vogelhuisje direct: een 
mooi houten voederstation om de vogels lekker te laten 
smikkelen. Vooral in de winter zullen de vogels u dankbaar 
zijn voor elk beetje voedsel. Vetbollen en pinda’s doen het 
goed en zijn erg geschikt om de vogels het gehele jaar door 
te voederen. Vooral de mus en het koolmeesje komen af op 
dit festijn. Vanuit de huiskamer kunt u het vogelhuisje in de 
gaten houden. Hoeveel vogels heeft u al gezien?    

Vlindertuin 
De vlindertuin van stichting Landschap Natuur en Milieu 
Haaren (LNMH) is een prachtig stukje natuur waar u tot 
rust komt. In de tuin zijn verschillende soorten bloemen 
en planten te vinden. Zeker in het voorjaar is het heerlijk 
om tussen al het bloeiende groen te zitten. De tuin wordt 
elke maand onderhouden door een enthousiaste groep 
vrijwilligers en is voor iedereen toegankelijk.  

Moestuintafel 
In de lente kunt u heerlijk buiten aan de slag met het kweken 
van kruiden of groenten op de moestuintafel in de tuin. 
Denk aan sla, radijsjes, spinazie of rode biet. Heeft u vroeger 
een moestuin gehad waar u groenten kon verbouwen? In 
plaats van groenten kunt u ook bloembollen planten en de 
bloemen van dichtbij zien groeien. Als u vroeger genoot van 
werken in de tuin, is dit voor u een leuke activiteit.   
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Jeu de boules 
Bij mooi weer is het gezellig om samen een potje ‘jeu de 
boules’ te spelen buiten: het Franse balspel dat toegankelijk 
is voor jong en oud. Wist u dat jeu de boules soms ook 
‘pétanque’ wordt genoemd? Altijd leuk om met uw bezoek jeu 
de boules te spelen.
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Permatuin de Hoge Raam  
De samentuin tussen Helvoirt en Haaren is een bijzondere moestuin waar 
gewerkt wordt om biologische groenten en fruit te telen en te oogsten. Men 
werkt hier met het principe van permacultuur: de natuur staat hier centraal. 
Het natuurlijke ecosysteem wordt in stand gehouden terwijl de tuin een 
functie heeft voor de mens. De duurzame samentuin is een plek waar 
vogels nestelen, vruchten rijpen, vlinders fladderen en bloemen bloeien. 
Een biodiverse plek die zorgt voor overvloed dus!  

Treur-es op landgoed Zwijnsbergen 
In het weiland van landgoed Zwijnsbergen staat een 
bijzondere es: een treur-es. Een uniek kenmerk van deze 
boom is dat de takken vanuit zichzelf naar beneden hangen. 
Hierdoor is de grote boom goed te herkennen. Het landgoed 
is een historische buitenplaats ten noorden van Helvoirt. 
Het kasteel is in particulier gebruik en gesloten voor publiek, 
maar het landgoed is vrij te betreden. Het kasteel is gesticht 
rond 1550, terwijl de tuin aangelegd is in 1817. 
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Landpark Assisië 
Landpark Assisië in Biezenmortel is een bijzondere 
buitenplaats die beheerd wordt door Prisma. Het terrein 
heeft een gevarieerd karakter. Bos, weilanden, water, allerlei 
soorten natuur is hier te vinden. Op het landgoed is een 
keuterboerderij te vinden met kippen, schapen en konijnen. 
Ook is er een moestuin waar voedsel verbouwd wordt. Geniet 
van het groen, de wilde bloemen en de vele bomen. 
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Insectenhotel 
Het insectenhotel bij Leyenhof bestaat uit allerlei natuurlijk 
materialen met gaatjes, gangetjes en ruimten. Hoe groter 
het insect, des te groter is het gaatje dat hij nodig heeft. 
Kleine wespjes, bijen, vlindertjes maar ook kevertjes als 
lieveheersbeestjes zoeken dergelijke gaatjes om een veilig 
nestje in te bouwen. Hoe klein ze ook zijn, ze vervullen een 
nuttige rol in de natuur en van de meeste hebben we geen 
last.  

Park bij de kerk 
Naast de kerk is een parkje met een aantal struiken en 
bomen, waar ook de koningslinde te vinden is (zie nummer 
6). Midden op het plein staat een beeld. Dit is een mooie 
tussenstop waar u op een bankje kunt zitten. Een leuk idee is 
om een thermoskan mee te nemen met koffie of thee, zodat u 
hier lekker een kopje kunt drinken. 

Koningslinde 
De koningslinde is een lindeboom die speciaal is geplant voor de 
kroning van koning Willem-Alexander van Oranje op 30 april 2013. Wist 
u dat de linde een typisch Nederlandse boom is die meer dan 1.000 jaar 
oud kan worden? De lindeboom is op z’n mooist in de zomer, wanneer 
de frisgroene bladeren vergezeld worden door de heerlijk geurende 
bloemen.  

Groot grasveld 
Wanneer u richting de kerk loopt, komt u langs een 
groot grasveld dat omringd is door bomen. Een fijne 
tussenstop op een open plek om te genieten van het 
groen en de rust. 

Groendak  
In de tuin van Het Koetshuis bevindt zich een groendak: een 
natuurlijke en duurzame bedekking van het dak. Groene daken 
maken deel uit van klimaatbestendig bouwen. Zo’n groendak ziet 
er niet alleen leuk uit, het heeft ook veel voordelen. Het zorgt 
voor een schonere lucht, absorbeert regenwater en verhoogt 
de biodiversiteit! Bovendien voelen mensen zich veel prettiger 
in een groene omgeving dan wanneer ze omringd worden door 
steen. Heeft u wel eens eerder zo’n groendak gezien? 
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