
Helpt u ook mee? 

Het Zijtaarts dorpspark wordt deze zomer geopend 

Het ziet er naar uit dat het dorpspark bij de brede basisschool Edith Stein komend voorjaar 
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Het inrichtingsplan voor de NatuurSpeelLeerTuin (NSLT) 
staat eindelijk in de startblokken, vele maanden later dan gepland. 

Het besluit van schoolleider Mariëtte van der Pas en haar team om deel te nemen aan het 
provinciale project WereldSchoolWereldWijk begint vruchten af te werpen. Sinds de start van het 
project, vorig jaar september, zijn de gemeente Veghel en vrijwel alle organisaties in Zijtaart, de 
dorpsraad, het dorpshuis, enz. enz., betrokken bij allerlei activiteiten rondom duurzaamheid en 
sociale samenhang. Hoofdproject in Zijtaart is de herinrichting van de voormalige kloostertuin. Het 
grondwerk en aanleg van paden zijn al gerealiseerd, maar er moet nog veel gebeuren.  

Daarvoor is een plattegrond gemaakt waarop o.a. de geplande buurtmoestuin, amfitheater, 
natuurleerpad, biodiversiteitsgroen, bankjes, sport/speelveld en een houten vlonder in de grote 
vijver zijn ingetekend. Alles bij elkaar een dertigtal speel-, beleef- en genietelementen die samen een 
dorpspark vormen waar jong en oud in Zijtaart van kan genieten. De eerste stappen om die plannen 
op papier werkelijkheid te laten worden zijn gezet. Diverse verenigingen en organisaties hebben hun 
leden gemobiliseerd en zijn delen van de inrichting aan het plannen. Zo is bijvoorbeeld Jong 
Nederland bezig met de buurtmoestuin, buurtvereniging Rudebroeck en de Jeugdnatuurvereniging 
gaan samen de kruiden- en bloementuin inrichten en op school wordt begonnen met het aanleggen 
van schoolmoestuintjes. De school heeft ook een kippenren en een natuurleerpad in het dorpspark 
op het programma. De insectenmuur, gesponsord door de plaatselijke Rabobank, is al gerealiseerd 
en staat klaar om de vliegende bestuivers te ontvangen zodra de winter voorbij is. 

Komend voorjaar en zomer worden zoveel mogelijk onderdelen gerealiseerd. Daarvoor zijn veel 
helpende handen nodig. De organisatie vraagt daarom ook alle inwoners van Zijtaart om een handje 
toe te steken bij kleine en grote klussen. Aanmelden kan vanaf nu bij 
natuurspeelleertuin@gmail.com . In de komende maanden worden de klussen- en takenteams 
gevormd, u krijgt na aanmelding zo spoedig mogelijk bericht.  
 
Naast helpende handen is er geld nodig. De eerste € 10.000 is al binnen en een klein team is 
begonnen met het benaderen van het bedrijfsleven. Ondernemers die willen bijdragen, financieel of 
in natura, worden ook verzocht contact op te nemen met de organisatie: 
natuurspeelleertuin@gmail.com 

Met inzet van zovelen wordt de realisatie van het dorpspark écht een gemeenschappelijke prestatie 
en zullen alle inwoners van Zijtaart nog jarenlang kunnen profiteren van hun dorpspark. Aan het eind 
van de zomer hopen we met een gezellig ‘buurtfeest’ het park te openen.  

Het volledige plan kunt u vinden op de website van basisschool Edith Stein www.bsedithstein.nl en 
op de website www.wereldschoolwereldwijk.nl 

 

http://www.bsedithstein.nl/
http://www.wereldschoolwereldwijk.nl/

