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Sint Ambrosius richt in 2018 en volgende jaren op een deel van de BijenBerkt, Berkt 37, te Veldhoven een 
belevingstuin in.
Het unieke van deze belevingstuin is dat deze geen deel uitmaakt van een instelling, maar een openbare voor 
iedereen toegankelijke tuin is.
Het ontwerp voor de belevingstuin is gemaakt door Marcel van Dijk van Oogenlust. Het heeft de vorm van een 
bloem.  Voor de verdere invulling maakt St. Ambrosius gebruik van diverse experts op dit gebied zoals SWOVE 
en de TUE (Industrial design) en voor de aanleg BTL BV en Smits Veldhoven BV. Verder zijn bij de belevingstuin 
betrokken de Rotary Veldhoven, de gemeente Veldhoven en de Koninklijke luchtmacht. Het is de bedoeling 
dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen.
 

St. Ambrosius zoekt sponsoren voor de realisatie van de belevingstuin.
Enkele Veldhovense bedrijven hebben al steun toegezegd. We roepen ook graag andere ondernemers op om 
mee te doen. De aanleg en het onderhoud van de belevingstuin en de bijentuin vraagt veel werk en daarom 
zoekt St Ambrosius ook vrijwilligers die mee willen helpen bij de aanleg en het onderhoud van deze tuinen.

Voor informatie: M: 06 - 25 30 39 45|M: 06 - 53 64 24 96, bijenberkt@gmail.com
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Een belevingstuin heeft elementen die geestelijk en lichamelijk stimulerend werken voor mensen die demen-
tie hebben. Ook mensen met een zintuiglijke of fysieke beperking hebben hier baat bij. Een belevingstuin 
heeft een therapeutische werking: het stimuleert bewegen in de buitenlucht, roept herinneringen op, prikkelt 
de zintuigen en zorgt er voor dat mensen zich actiever gaan gedragen. Uit meerdere studies blijkt dat be-
levingstuinen kunnen bijdragen aan het vertragen van het ziekteproces en een goede bijdrage leveren aan 
positieve emotie.

Een belevingstuin voor mensen met dementie stelt hogere eisen aan veiligheid, toegankelijkheid en diversi-
teit.  Het is een tuin die moet voldoen aan een hoge standaard.

Steeds meer ouderen met (beginnende) dementie zijn nu en in de toekomst aangewezen op zorg in de thuis-
situatie. Het betekent dat steeds meer een beroep wordt gedaan op de naaste omgeving.

Er zullen voor mensen met dementie meer voorzieningen moeten komen ‘in de wijk’. 
De openbare belevingstuin levert daaraan een belangrijke bijdrage.

met vriendelijke groet,  
Bestuur St. Ambrosius

Belevingstuin BijenBerkt Veldhoven 
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