
De Ont-moeting is er niet alleen voor 
leden van De Pioniers. Het is na druk-
kelijk ook een tuin door én voor 
buurtbewoners die behoefte hebben 
aan een rustige en natuurlijke plek. 
Openbaar en toegankelijk. 
De beleeftuin is niet voor niets 
De Ont-moeting genoemd. 
Doelstellingen van de beleeftuin zijn: 
voorlichting geven over duurzaam 
tuinieren, beleving van stadsnatuur  

en hoe je dat in je eigen tuin kunt 
realiseren en verbinding leggen tussen 
leden en buurtbewoners. De tuin wordt 
in de loop van 2013 gerealiseerd door 
leden, buurt bewoners en scholieren. 

Verankerd in de wijk
De Pioniers. We doen nog steeds onze 
naam eer aan: grondleggers en 
doendenkers. We gingen én gaan mee 
met de tijd: van voedselvoor ziening, 

via sociaal leven naar groene oase.  
Tot twee maal toe verplaatst, maar 
inmiddels zijn we stevig verankerd  
in de buurt én in de duurzame 
samen leving. 

Buiten gewoon verbonden! 
Wiljo Tukker en Paul van Kan van tuinenpark De Pioniers maken zich sterk voor 
beleeftuin De Ont-moeting, op tuinenpark De Pioniers (Utrecht Noordoost);  
een groen rustpunt tussen woonwijken, scholen en voortdenderend verkeer.  
De tuin ligt centraal in het park en wordt een inspirerende plek van 10 x 25 m, 
geheel gewijd aan ‘Natuur Dichterbij’: de boeiende wildernis in je eigen tuin. 
Kortom: een eigenwijs paradijs voor mens én dier. 

Buurtbewoners en Pioniers

Groen moet je doen
Samen met vrijwilligers uit de buurt gaan we werken 
aan de beleeftuin. Als eerste bouwen we de Pluk- 
wand, gevolgd door een open huisje – het Onderdak – 
 met lemen wanden en een grasdak. Dan leggen we  
de Pluk-borders vol planten waar wij én vlinders en 
bijen van houden. 

Kenners en zoekers

Help, ik heb een tuin!
Voor veel mensen is een tuin een ideaal, maar ook 
één groot vraagteken. Zo ook voor de toekomstige 
buurtbewoners van Veemarkt2.0. De beleeftuin laat 
leden en buurtbewoners zien hoe je van je eigen 
tuin een ‘beestenboel’ kunt maken. De Pio-tip-tours, 
de natuurexcursies en de snoeicursussen die we al 
een paar jaar geven vullen dit aan. 

Mens en natuur

Natuur dichterbij
Een tuin betekent: natuur binnen handbereik.  
De drempel om planten en dieren te ontmoeten  
en te leren kennen is in een tuin heel laag.  
In De Ont-moeting wordt een verhoogde vijver 
gerealiseerd met een glazen wand. Ook komen  
er kijkkastjes voor broedende mezen, een insecten-
wand en een egelslaapplaats. Inspirerende  
voorbeelden voor in je eigen tuin. 

Jong en oud

Leeftijd kent geen grenzen
Samen lekker bezig zijn, letterlijk Onderdak vindend 
in het open tuinhuis met vlonderterras. Hier worden 
creatieve doe-dagen gehouden. Voor jong en oud. 
Denk aan mozaïeken of aan bijenhotels maken.  
En wil je even je energie kwijt? Aan de overzijde is 
de speeltuin. 

Beleeftuin De Ont-moeting De doelstellingen
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