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Over dit jaarverslag
Als Stichting Natuurtuin Helmond hebben we in 2021 veel geklust, onderzoek 
gedaan, bezoekers ontvangen, schoolexcursies begeleid en publiciteit verzorgd. 
Om het jaarverslag over al deze activiteiten overzichtelijk te houden hebben we 
een nieuwe opzet gemaakt. In deze tekst presenteren we de kern van ons 
verhaal, inclusief het financieel verslag en de gegevens van de stichting. Bij elk 
inhoudelijk hoofdstukje staan links naar uitgebreide en gedetailleerde online 
informatie over het betreffende onderwerp. 

Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
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Doelstellingen

Stichting Natuurtuin Helmond beheert Natuurtuin De Robbert en werkt daar aan 
drie onderling verweven doelstellingen: Ecologisch groenbeheer uitvoeren, 
laagdrempelig natuuronderzoek promoten en voorlichting geven over het belang
van een gezonde natuurlijke leefomgeving.

• W  ebsite Natuurtuin De Robbert  

Ecologisch groenbeheer, hoeveel beheer heeft de natuur nodig?

Natuurtuin De Robbert is halverwege de jaren 80 opgericht. Sinds die tijd zijn de 
opvattingen over natuur(beheer) en onze afhankelijkheid van “de natuur” enorm 
veranderd. Dankzij vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek hebben we steeds 
meer zicht op de (on)gezondheid van onze leefomgeving. Dat levert vaak slecht 
nieuws op, maar biedt tegelijk handvatten om op basis van harde wetenschappelijke 
gegevens te werken aan succesvol natuurherstel. 

Ook ons werk in de natuurtuin is door deze ontwikkelingen veranderd. Niet relevante
activiteiten (kruidentuin, imkerij) zijn gestopt en we laten delen van het terrein 
wilder worden. Ons groenbeheer draait om de praktische vraag: Hoeveel beheer 
heeft de natuur hier nodig? Met andere woorden: Hoe bereik je met zo min mogelijk 
inspanning (en kosten) het meeste effect? Door de natuurlijke omstandigheden 
leidend te laten zijn voor het groenbeheer.

Ecologisch groenbeheer, tijdreizen is geen oplossing

Dit uitgangspunt is helemaal anders dan traditioneel tuin- en parkonderhoud, waar 
de omstandigheden aangepast worden aan een verzonnen ideaalbeeld. Dit leidt tot 
zware ingrepen, hoge kosten, intensief onderhoud en verlies van natuurwaarden. 

Dit betekent ook dat we nadrukkelijk niet streven naar “landschappen van vroeger”. 
Deze misvatting leidt tot onpraktische keuzes en framed natuur als een soort 
openluchtmuseum attractie.  Ook in De Bundertjes is vroeger voorbij en leven we in 
het nu. We herstellen basisnatuur en werken in de omstandigheden van de vandaag 
voor mensen van de 21e eeuw. 

Groenbeheer in 2021, drie gedetailleerde verslagen.

Leidraad voor het groenbeheer in 2021 was ons groenbeheerplan. Het is online te 
lezen op onze website. Hier de link naar de online versie.

• Groenbeheerplan  
Op zaterdagochtend (behalve bij extreem weer) is de klusgroep aanwezig in de 
natuurtuin. Elke week wordt een verslagje geschreven en gepubliceerd op de 
website. 
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https://www.derobbert.nl/
https://www.derobbert.nl/groenbeheer/
https://www.derobbert.nl/
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• Verslagen van de zaterdagochtenden  
Over 2021 is een gedetailleerde klussenlijst gemaakt die online is te lezen via 
onderstaande link.

• Klussenlijst 2021  

Laagdrempelig natuuronderzoek en voorlichting, citizen science projecten

We moeten verantwoorden wat we in dit deel van gemeentelijk natuurgebied De 
Bundertjes uitspoken. Daarom monitoren we de effecten van ons beheer en 
publiceren de resultaten op onze website. 
Op onze website en in andere publicaties (Wijkblad Helmond Noord, onze eigen 
nieuwsbrief) behandelen we het belang natuur(beheer) op een reële, begrijpelijke 
manier met het doel om mensen zelf te laten kijken en onderzoeken.
De methodes die we gebruiken zijn laagdrempelig en transparant. De onderzoeken en
het groenbeheer zelf worden begrijpelijk gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen ze
makkelijk op hun waarde beoordelen en commentaar leveren als ze dat willen. 
Door ons werk zonder poeha en met alle tekortkomingen te presenteren willen we 
het publiek stimuleren mee te doen aan citizen science projecten als waarneming.nl 
en de landelijke teldagen. We willen de kloof tussen burger en wetenschap helpen 
verkleinen.

Alle onderzoeksverslagen zijn terug te lezen via onderstaande link.
• Onderzoeksverslagen  

Will van Berkel schrijft elke week een verslag over de voortgang van zijn 
natuuronderzoek. Die publiceren we op onze website op de pagina 
“Onderzoeksnieuws”.  Hieronder de link naar de indexpagina van de wekelijkse 
onderzoeksnieuwtjes.

• Weekverslagen Onderzoeksnieuws  

Laagdrempelig natuuronderzoek en voorlichting: Hoe leuk kan leren zijn?

In 2021 hebben we de schoolexcursies hervat. Een enthousiaste groep vrijwilligers 
heeft acht schoolklassen en vier andere groepen laten kennismaken met het plezier 
van natuuronderzoek. 

Ruim 250 kinderen (plus hun begeleiders) hebben het waterleven in de grote poel 
onderzocht en zijn rondgeleid langs interessante punten in de natuurtuin. 

Ondanks veel verzoeken zullen we ook komend jaar niet meer dan 12 
groepsexcursies toelaten omdat anders het gebiedje en vooral de grote poel te zwaar 
belast wordt. Via onderstaande link is meer te lezen over de excursiegroep in 2021.

• S  choolexcursies in de natuurtuin  
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https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/schoolexcursies-in-2021/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/schoolexcursies-in-2021/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/
https://www.derobbert.nl/onderhoudsverslag-2021-klussen/
https://www.derobbert.nl/deze-week-index/
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Financiën

Bedragen in €

Balans en rekening 2021 

Omschrijving Activa Passiva

ING bank 357,84

ING Spaarrekening 1.500,00

Algemene reserve 1.529,88

Voorziening vergroten Natuurwaarden 317,47

Nog te betalen 10,49

Saldo 1.857,84 1.857,84

Verlies en winst

Omschrijving Verlies Winst

40 Onderhoud 721,63

45 Algemene Kosten 338,21

46 Kosten vrijwilligers 125, 81

81 Donaties 282,50

82 Bijdrage Gemeente 750,00

99 Verlies 152,34

1.184,84 1.184,84
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Gegevens van Stichting Natuurtuin Helmond. 

Naam: Stichting Natuurtuin Helmond 

Bankrekening nummer: NL24INGB0005115077 t.n.v. Stichting Natuurtuin 
Helmond 

KvK nummer: 41089626 

ANBI nummer: 66 623 

Website: http://www.derobbert.nl 

Email: contact@derobbert.nl

Bestuur : 

Voorzitter: Stan Sanders 

Secretaris: Wil Bombeeck 

Penningmeester: Ton Mouris 

Bestuurlijk overleg vond minimaal elk kwartaal plaats.

Helmond, 18 februari 2021 

Stan Sanders Wil Bombeeck Ton Mouris 

Voorzitter  Secretaris Penningmeester
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