
Ook 2011 heeft vele maatschappelijke momenten opgeleverd in het 
Groendomein Wasven. Dit jaaroverzicht is een korte bloemlezing.

Na acht jaar is het zover: het Groendomein Wasven is weer één. 
Op 19 maart is de schakel tussen het landgoedbos en de boerderij 
hersteld door de aanleg van het Hof van Tongelre. Binnen de 
contouren van het voormalige kasteel en boerderij is een beugelbaan 
en duurzame speeltuin aangelegd. De contouren zijn vormgegeven 
door groene beukenhagen, kunstwerken van Lennie van Vugt en 
houten figuren van Beeldhout, Storix en Soontiëns. De nazaten van 
jonkheer Smits van Eckart verrichtten de openingshandeling.

De maandelijkse 
natuurthema avonden 
voor de jeugd zijn niet 
meer weg te denken. 
Tientallen kinderen 
vermaken zich op 
vrijdagavond met de 
natuur in de eigen 
omgeving. Diverse 
thema's passeerden de 
revue zoals 
schilderachtige natuur, 
het nut van bloemetjes 
en bijtjes, prachtige uilen 
en hun ballen, 
wintervoeding voor vette 
vogels en vissen in het 
Wasven. Leerzaam en 
leuk onder de 
bezielende leiding van 
Kees van Grevenbroek 
en de natuurwerkgroep 
Tongelre.

Hof van Tongelre
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Natuurlijk leren
Tijdens de proefthema avonden laten de koks van de gasterij 
zich van hun beste maatschappelijke kant zien. Met een 
combinatie van lezing en proeverij belichten zij iedere maand 
een ander thema uit de keuken, bijgestaan door 
een leverancier. Van duurzame paling en oesters 
tot asperges en biologische varkens uit de streek. 
Gasten doen inspiratie op met leuke weetjes, ze 
proeven bijbehorende hapjes van onze kok Tim 
van Wijk en nemen recepten mee naar huis. 
Dat smaakt naar meer….

Proeven maar

Het begon spontaan, zoals veel bij het Wasven: het 
Tongelres projectkoor Werk in Uitvoering wilde graag eens 
optreden op de boomvlonder onder de enorme plataan. De 
combinatie werd gelegd met eten uit de streek en het 
evenement Proef de zomer was geboren. Een streeklunch in 
het groene hart en gezellige muziek op het podium: een 
geslaagde combinatie. In het najaar volgde Proef de Herfst, 
met een combinatie van klassieke muziek, poëzie onder 
leiding van de stadsdichter Piet van den Boom en heerlijke 
herfsthapjes. En voor het komend jaar staan Proef de Winter 
en Proef de Lente al op het programma.

Seizoen

Natuurlijk wandelen
Hoe kun je meer genieten van de natuur in Tongelre door te 
wandelen met een natuurgids: ieder seizoen met een 
andere route en thema. De vroege vogel wandeling in april 
naar het Eckartse bos was heel speciaal. De wandelgroep 
kreeg een fantastisch fluitconcert te horen. Als afsluiting kon 
men genieten van een heerlijk ontbijt in de Wasvenboerderij.
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Dat is schrikken 1 Tuinieren
Vorig jaar voorzichtig 
opgestart en in 2011 
uitgebouwd tot een 
actieve, gezellige groep 
vrijwilligers: de 
tuingroep. Onder 
deskundige leiding van 
Des Soontiëns en onze 
tuinder Chantal van der 
Strigt is de biologische 
moestuin volwassen 
geworden. Het leverde 
naast plezier ook veel 
groente op, die gebruikt 
werd door de koks van 
de gasterij. En passant 
leverde de tuingroep 
ook een bijdrage het 
Pure Food Event en … 
de kerststal. Als dat 
niet ecologisch is.

Duurzaam

Het jaar 2011 heeft ook haar mindere kanten. Zo ontdekte 
Cor Sanders een flinke scheur in één van onze oude 
Wodanseiken. Al gauw werd de scheur groter en bleek 
ingrijpen noodzakelijk. In overleg met de gemeente is de 
stokoude eik teruggesnoeid waardoor het gevaar van 
omvallen geweken is. Na inspectie bleken ook twee andere 
eiken danig teruggesnoeid te moeten worden. Jammer maar 
onvermijdelijk.

De Wasvenboerderij heeft een stempel gekregen: het 
gouden keurmerk Duurzame Ondernemer van de gemeente 
Eindhoven. Al vanaf de start in 2007 streeft zowel Gasterij In 
't Ven als de winkel van Tussen de Molens naar biologische, 
streekgebonden, en eerlijke producten en diensten. Onlangs 
introduceerde de gasterij de Nieuwe Brabantse keuken, 
waaraan ook het seizoensgebonden, meer 
groente, minder vlees en Brabantse 
gezelligheid aan het menu is toegevoegd.

Het maatschappelijke van het 
Wasven zit niet alleen in de 
vrijwilligers en Lunetters en in de 
natuur en eigen leefomgeving maar 
ook in natuurlijk eten en een 
duurzame voedselketen. Daarom 
werd in oktober het "Pure Food 
Event" georganiseerd als onderdeel 
van Eindhoven Food Capital. Het 
thema Van tuin tot Tafel werd 
uitgewerkt in vele vormen van 
stadslandbouw en buitenkeukens. 
Blikvangers waren een enorme 
verticale moestuin van tuincentrum 
Soontiëns en een Amerikaanse 
Smoker van barbecuespecialist Wim 
Vink. En natuurlijk ontbraken 
informatieve 
lezingen, stands om 
te proeven en een 
heuse groente mode 
show niet. De 
boeren uit de streek, 
verenigd in ANV 't 
Broek Nuenen, 
brachten kalf Corrie 
mee.

De voorbereidingen van de aanleg van de 
tuinderij zijn in volle gang. Het team van Storix 
en Soontiëns heeft het landschapsontwerp 
uitgewerkt met een moestuin, kruidentuin, 
bloementuin en natuurtuin. Onze 'boerderij-
architect' Drijvers tekent voor de ecokas en het 
tuinhuis waarin ook de imkerij wordt 
ondergebracht. Komend jaar zal dit alles 
gerealiseerd worden waardoor de educatieve, 
agrarische activiteiten van het Wasven zich 
verder kunnen ontwikkelen.

Tuinieren en Tafelen
Pure smaak

Op de jaarlijkse prik-nick actie werd weer veel te 
veel rommel opgeprikt. Houdt dat nu nooit op, 
dat zwerfafval? Tijdens NL Doet in maart 
hebben kinderen van basisschool de Boog een 
heg geplant aan de Celebeslaan naast de 
bolakker. Ondanks het droge voorjaar is deze 
goed aangeslagen. Elke maandagavond steekt 
de natuurwerkgroep de handen uit de mouwen 
om groenwerkzaamheden te verrichten in het 
Wasven. Op de landelijke natuurwerkdag in 
november vond grootschalig groenonderhoud 
plaats: het verwijderen van bospest 
(Amerikaanse vogelkers) uit het Wasven.

Natuurlijk doen
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Bakken maar

Je zou er zo aan voorbij lopen: de 
exposities op de overloop in de 
Wasvenboerderij. En dat terwijl er 
iedere maand weer iets bijzonders 
te zien is: kinderkunstwerken, 
encaustic painting, abstracte 
beelden, schilderijen met 
natuurlijke materialen, levend 
erfgoed en natuurfoto's van 
kunstenaars uit de omgeving. Een 
verrijking voor je eigen kijk op de 
leefomgeving.

Het Groendomein Wasven ligt ingeklemd tussen 
de autoweg naar Helmond en het spoor naar 
Venlo. Deze groene oase is echter beslist geen 
eiland. Er wordt volop samengewerkt met andere 
verenigingen in Tongelre. Te denken valt aan de 
kindervakantie van 'de beukweek', de 
avondwandelvierdaagse van 't Oude Raadhuis, de 
zeepkistenrace van Tongelre 2.0 en kerst-inn 
Tongelre. En natuurlijk niet te vergeten de 
jarenlange samenwerking met Lunet zorg. 
Daarnaast is de Wasvenboerderij erkend 
leerbedrijf voor het beroepsonderwijs.

De bakkers van Tussen de Molens 
organiseren iedere maand een 
bakthema middag voor kinderen. 
De educatiewerkgroep begeleidt 
de kinderen en bedenken leuke, 
leerzame activiteiten die met het 
bakthema verband houden. 
En met succes, getuige 
het toenemend aantal 
enthousiaste kinderen.

Samenwerken

Expo

Goed voorbeeld
In navolging van de natuurthema, bakthema en 
proefthema is de tuinderij begonnen met tuin-
thema avonden. Met een combinatie van lezing 
en praktijkervaring worden de vele facetten van 
het ecologisch (moes) tuinieren belicht. Van 
groente schikken tot permacultuur en van 
pompoenen tot composthopen. En als de tuinderij 
eenmaal klaar is kan nog meer van dichtbij 
beleefd worden. 

De kids van NXT Generation zijn dit jaar volop actief met het thema voedselveiligheid. 
Het team was net bijgekomen van de avonturen in St. Louis waar ze in mei de 
Innovation Solution award én Brainport Health 
innovation award hadden gewonnen, uitgereikt 
door Pieter van den Hoogenband. In september 
werden de nieuwe opdrachten met lego robots 
opgepakt. Daarbij hoort een onderzoeksproject, 
waarbij NXT onderzoek heeft verricht in het lab 
van de Groene Campus te Helmond. Het team 
wist daarmee begin december twee prijzen in de 
wacht te slepen: die van de beste robot én het 
beste onderzoek. En nu op naar de Benelux 
finale, begin volgend jaar in … Eindhoven.

NXT Food Factor

De basisscholen in Tongelre zijn ook dit jaar actief geweest in het Groendomein. Onder 
leiding van de educatiewerkgroep hebben vele groepen praktijkervaring opgedaan met 
natuur- en herfstwandelingen en het maken van voederkransen. Uit de toegestuurde 
verhalen blijkt dat ze van het Wasven en de activiteiten hebben genoten. Hetzelfde geldt 
voor de MaSt, de maatschappelijke stages van leerlingen van het Lorentz Casimir 
Lyceum. Ze werkten in de gasterij, bakkerij en koffiebranderij en hielpen bij thema-
avonden, groenonderhoud en evenementen zoals Zwarte Pieten bakken ze bruin. Zowel 
de leerlingen, professionals als vrijwilligers ervaren deze samenwerking als positief.

Jong geleerd
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Tijdens de reconstructie in 2008 
is er al rekening mee gehouden: 
het terugbrengen van de 
Karpendonkse loop in het 
Wasven: een nieuwe sloot is 
gegraven langs de eikenlaan en 
sluizen zijn aangebracht voor het 
reguleren van de waterstand. 
Vanaf september heeft de 
gemeente tegenover het Lorentz 
Casimir Lyceum een grote 
waterberging aangelegd, sloten 
gegraven en bruggetjes 
gebouwd. Begin 2012 zal alles 
gereed zijn en kan regenwater 
van de wijk Beauregard 
afgekoppeld worden, ons 
wasvennetje gevuld worden en 
via de sloten naar het 
Wasvennetje tegenover het 
Lorentz Casimir Lyceum stromen: 
de aloude Karpendonkse loop is 
dan in ere hersteld.

Van wieg tot wieg

Stichting Groendomein Wasven
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

Website:  www.wasven.nl

Telefoonnummers:
Groendomein Wasven    040 - 281 99 55
Gasterij In 't Ven    040 - 787 07 07
Tussen de molens    040 - 787 07 08

Dat is schrikken 3

Voor de tweede maal hebben de vrijwilligers van 
het Wasven de schop omgetoverd tot een 
sfeervolle kerststal. Met natuurlijke en traditionele 
materialen is een grot, rotspartij en waterval 
gevormd. De kerstgroep is wederom gemaakt door 
diverse dagbestedingcentra van Lunet zorg met als 
thema Cradle to Cradle. Van vele soorten 
huishoudelijk afval is een bonte verzameling 
beelden gemaakt, met een geheel eigen karakter. 
Buiten staat eveneens een blikvanger: de meest 
duurzame kerstboom van Eindhoven: acht meter 
hoog en gemaakt van afvalblikjes, mede 
verzameld door het Lorentz Casimir Lyceum.

Het ontbreekt het Wasven niet aan 
ambitie: van beukenlaan naar 
Wasven, Tongelre, Eindhoven, 
Noord-Brabant en nu zelfs Europa. 
Het Groendomein Wasven doet sinds kort mee 
aan een internationaal project met Noord-Brabant, 
Vlaanderen, Frankfurt en Kent (UK). Het Wasven 
is daarbij één van de 'Pure Hubs', een proefmarkt-
plaats waar stad en streek elkaar ontmoeten.

Mannen in witte pakken lopen door het bos. Het blijkt niet onze imker Joep te zijn maar 
onderzoekers die graven in het elsenbroekbos nabij het beukenbos. Toen eind vorig jaar 
een groep vrijwilligers het elsenbroekbos aan het schoonmaken was, bleek er veel puin 
in de grond te zitten. En er zaten her en der stukjes asbest bij. Vandaar het onderzoek. 
Het puin is waarschijnlijk afkomstig van de boerderij, die eind jaren zestig is verbouwd. 
Alhoewel niet schokkend is besloten om het puin en de stukjes asbest weg te halen.

Karpendonkse loop
Europa

Dat is schrikken 2
De afdeling groenbeheer van de gemeente heeft dit jaar een risico inventarisatie verricht 
naar alle bomen in Eindhoven. Wat bleek? De rode beuk, vlak naast de plataan zou 
acuut geveld moeten worden. Er zit immers een zwam in de stamvoet waardoor de 
eeuwenoude beuk om zou kunnen vallen. Deze conclusie vonden wij wat al te kort door 
de bocht. Vandaar dat samen met het Trefpunt Groen Eindhoven en de gemeente een 
meer gedegen onderzoek is uitgevoerd. Tot die tijd is het pad afgezet, waardoor het 
risico 'gereduceerd' is. Wordt vervolgd.


