
Van ‘t padje
Het begin is er: de Celebeslaan is voor een deel 
omgevormd tot de fietsstraat naar Helmond. Fijn 
voor fietsers én voor padden omdat er geen straat-
kolken meer zijn waar ze in kunnen vallen. De 
fietsstraat is feestelijk geopend met een spannende 
zeepkistenrace. Veel creatieve, zelfgebouwde 
kisten uit Tongelre stonden aan de start. De natuur-
werkgroep deed mee met een rijdende boomstam 
en onze deelnemers reden ‘op een Drafje’.

Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de maatschap-
pelijke activiteiten van stichting Groendomein Wasven, 
stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg.
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Leren in de praktijk
De vakmensen in de Wasvenboerderij zijn leermeester. 
Maar sinds kort maken ze zich ook het leren zelf meester. 
Samen met de zorgbegeleiders volgen ze praktijkles hoe 
ze les kunnen geven aan deelnemers. Zodat ze nog meer 
vakgerichte kennis kunnen opdoen. Al doende leert men 
zogezegd.

Even geduld
In het voorjaar is de notengaard aangeplant met verschil-
lende soorten walnoten, hazelnoten en tamme kastanjes. 
De hoogstambomen zijn op langwerpige heuvels gezet, 
rabatten genaamd. Notenbomen houden namelijk niet van 
natte voeten. De bomen staan op ruime afstand want de 
kroon wordt wel 15 meter breed. De bijzondere noten, waar-

onder de Van Gogh 
noot, zullen hun weg 
vinden naar onze 
bakkerij. De bakkers 
moeten wel even 
geduld hebben: over 
zes jaar kunnen de 
eerste noten ge-
oogst worden.
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Stads stadsbier

Van graan kun je brood 
maken. Maar ook bier. 
Vandaar dat het Wasven 
een samenwerking is 
aangegaan met de Stads-
brouwerij Eindhoven. Het 
resultaat: een fris amber-
bier, gebrouwen met Aal-
tertroshaver van eigen ak-
ker. Gebrouwen in en met 
ingrediënten uit de stad.



Wasven goes digital
De Wasvenwijzer is in een nieuw jasje gestoken. Ie-
dere maand ligt hij klaar in de gasterij, maar steeds 
vaker wordt de Wasvenwijzer digitaal gelezen door-
dat bezoekers zich abonneren op de nieuwsbrief 
via onze site. Ook het Ommetje, de wandeling door 
het Groendomein Wasven, is via de app izi-Travel 
te downloaden. Je kunt op ieder moment de wande-
ling beginnen en je krijgt extra informatie over de 
plek waar je wandelt via de smartphone. Ook is 
de communicatiewerkgroep actief op Facebook 
en Instagram. Volg ons online via @wasven.

Leren voor de praktijk
Het was weer een druk cursusjaar voor onze vrij-
willigers. Vele thema’s kwamen aan bod zoals het 
beheren van heggen, poelen, knotbomen, hakhout, 
heide en weide. Maar ook het veilig omgaan met 
handgereedschap, kettingzagen en het werken op 
afgelegen plaatsen. 
En wat te denken 
van imkeren, bijen-
leermeester en 
natuurbeleving voor 
mensen met een 
beperking. Al deze 
praktische kennis 
kan meteen in het 
Wasven worden 
toegepast.

Stormachtig Wasven
Het lijkt wel of er een windhoos over het Wasven is 
getrokken. De oorzaak: een nieuwe kijk op bosbeheer. 
De bomen langs het Warandepad zijn niet omgezaagd 
maar blijven staan als spechtbomen en nestgelegen-
heid voor vele soorten insecten. Volgens de laatste 
inzichten worden de bomen daarbij niet glad afgezaagd 
maar voorzien van rafelige randen en afgebroken tak-
ken. Juist om de biodiversiteit in het Wasven nog meer 
te bevorderen. De komende jaren gaat een werkgroep 
het stormachtige effect monitoren.
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Mijlpaal 1
Voor kinderen organiseren we 
leerzame activiteiten. Niet alleen 
in schoolverband maar gewoon, 
omdat het leuk is. En lekker, als 
we de bakkertjes moeten geloven 
op woensdagmiddag. De laatste 
vrijdagavond van november had 
een speciaal tintje: de natuurthema 
avond, onder de bezielende lei-
ding van Kees van Grevenbroek, 
bestond tien jaar. Tja, wie is er niet 
groot mee geworden?
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Als het gras ...
De vlinderweide ten noorden van de Celebeslaan wordt 
op bijzondere wijze gemaaid: het gras staat er één, twee 
of soms zelfs drie kontjes hoog. Door gefaseerd te maai-
en en het gras af te voeren wordt dit jaarlijks bloemrijker. 
Goed voor vlinders en andere insecten. We hebben dit 
jaar al meer dan twintig soorten vlinders gefotografeerd. 
Een prachtig resultaat.

Lekker landschap
Het thema van het Pure food event was “lekker land-
schap”. Bezoekers konden zelf aardappelen rooien 
waar meteen heerlijke chips van gebakken werd. 
Onze deelnemers in de tuinderij namen het thema 
wel heel letterlijk. Ze oogsten onkruid als zevenblad 
en brandnetels uit het kasteelbos en plukten eet-
bare bloemen uit de tuin die door de bakkers werden 
verwerkt tot lekkere hapjes. De koks bakten in een 
“groen ei” en experimenteerden met een kist vol hooi 
van eigen weiland. Het moet niet gekker worden. 
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Levend landschap
Eindelijk is het zover: de natuurakkers 
zijn klaar. De warandeakker langs het 
spoor is voorzien van vlechtheggen en 
een bijenhotel, de bomen in de noten-
gaard staan op rabatten, het Warande-
pad is in ere hersteld en de veldschuur 
is in gebruik genomen, met een natuur-
lijke groenopslag. Het Wasven com-
bineert natuur en samenleving, aldus 
de provincie Noord-Brabant. Met een 
levend landschap als resultaat. 

Leren van de praktijk
Ook jongeren willen weten 
hoe het er in de praktijk aan 
toe gaat. Sociale studenten 
zijn betrokken bij onze vak-
gerichte dagbesteding, tech-
nische studenten ontwikkelen 
educatieve hulpmiddelen om 
de natuur te ontdekken en 
agrarische studenten leren 
ecologie en economie te 
verenigen. Leerlingen van 
het Lorentz Casimir Lyceum 
onderzoeken het Wasven 
met gerichte opdrachten. De 
praktijk als verlengstuk van 
school. En vice versa. 
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Wasvenboerderij     gasterij@wasven.nl  040 787 0707 
Celebeslaan 30     winkel@wasven.nl  040 787 0708
5641 AG Eindhoven     zorg@wasven.nl  040 787 0709

www.wasven.nl    volg ons op facebook, twitter en instagram 
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Witte kerst?
Zou het er dan toch van komen dit jaar: een witte 
kerst? In het Wasven in ieder geval wel. De kerststal 
is aangekleed met sneeuwwitte beelden, gemaakt 
door diverse zorglocaties en werkgroepen. Op de 
gezellige Tongelrese kerstmarkt stonden veel,  
uitbundige kramen voor het goede doel, er waren 
stemmige optredens, warme glühwein en heerlijke 
oliekerstbollen, uiteraard voorzien van een wit laagje.

Mijlpaal 2
De Wasvenboerderij bestaat tien jaar. Reden voor een 
feestje. Maar wie verzorgt de avond als alle mede-
werkers, vrijwilligers en deelnemers uitgenodigd zijn? 
Nou gewoon samen. De taken werden opgeknipt en 
verdeeld zodat iedereen aan zijn trekken kwam. Het 
zorgde voor een 
bonte mix, nieuwe 
vrienden en een 
gezellige sfeer. 
Een deelnemer 
verzuchtte na 
afloop: “kunnen we 
het jubileum niet 
ieder jaar vieren?”.

Wasven goes eco
De Wasvenboerderij verlegt aantoonbaar haar gren-
zen. Het accent verschuift van streek naar seizoen 
en biologisch. De gasterij verwerkt al jaren fair trade, 
streek- en biologische producten. Maar binnenkort met 

een EKO keurmerk. Ook onze 
groente, kruiden en honing zijn op 
weg naar certificering. En binnen-
kort is ook al onze koffie en brood 
biologisch. Eco-logisch, toch? 

Brandvers
Goede ambachtelijk gebrande 
koffie is afhankelijk van de 
kwaliteit van de bonen, het 
brandproces, de verwerking 
en de verpakking. Onze koffie-
branders hebben dit hele pro-
ductieproces verder geoptimali-
seerd. De brander is technisch 
verbeterd, digitale technieken 
zijn ingezet om brandprofielen 
te ontwikkelen en procedures 
zijn aangescherpt. De branders 
zijn zo zeker van hun zaak dat 
ze zelfs de branddatum op de 
verpakking vermelden. Voor 
‘brandverse’ koffie. 
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