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Dit is het jaarverslag 2022 van Stichting Natuurtuin Helmond, inclusief 
financieel verslag en basisgegevens van de stichting. Bij elk onderwerp staan 
links naar uitgebreide online-informatie. Het jaarverslag bestaat uit de volgende
onderdelen:

• Doelstellingen van Stichting Natuurtuin Helmond
• Ecologisch groenbeheer
• Groenbeheer in 2021 (klussenlijst)
• Laagdrempelig natuuronderzoek
• Voorlichting over natuurlijke leefomgeving
• Financiën
• Gegevens van Stichting Natuurtuin Helmond.
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• Doelstellingen van Stichting Natuurtuin Helmond

Stichting Natuurtuin Helmond beheert Natuurtuin De Robbert (een stukje van 
anderhalve hectare in het Helmondse natuurgebied De Bundertjes) en werkt 
daar aan drie onderling verweven doelstellingen: Ecologisch groenbeheer 
uitvoeren, laagdrempelig natuuronderzoek promoten en het belang van een 
gezonde natuurlijke leefomgeving duidelijk maken.

Natuurtuin De Robbert is een soort experimenteertuin voor natuurherstel en is 
beschikbaar voor natuuronderzoek. Zowel beginnende liefhebbers als geoefende
specialisten zijn welkom. Dit jaar verdient het promotieonderzoek van Keenan 
Porter speciale vermelding. Hij is gepromoveerd aan de State University of New 
York op de relatie tussen biodiversiteit en de intensiteit van groenbeheer in 
heemtuinen in Nederland. Natuurtuin De Robbert is een van de tien 
Nederlandse heem- en natuurtuinen waar hij in 2022 zijn veldonderzoek heeft 
gedaan.
Promotiescriptie van Keenan Porter
We hebben een klusgroep die het onderhoudsplan uitvoert en de poort elke 
zaterdagochtend opent voor het publiek. Onze excursiegroep ontvangt groepen 
(basisschool)kinderen en laat ze ervaren hoe leuk natuuronderzoek is. 

Via publicaties (website, wijkblad, incidStichting Natuurtuin Helmond 
entele nieuwsbrieven) bespreken we het belang van ecologisch 

groenbeheer en een gezonde leefomgeving voor onszelf. Via dezelfde kanalen 
proberen we een breed publiek warm te maken voor Citizen Science 
natuurprojecten.

https://www.derobbert.nl/wp-content/uploads/2023/01/KPorter_MastersThesis_Designed-Dutch-Landscapes.pdf
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• Ecologisch groenbeheer (hoeveel beheer heeft de natuur nodig?)

Ons beheerplan draait om de praktische vraag: Hoeveel beheer heeft de natuur 
hier nodig? Met andere woorden: Hoe bereik je met zo min mogelijk werk (en 
kosten) het meeste effect? Door de natuurlijke omstandigheden leidend te laten 
zijn voor het groenbeheer. De methodes die we gebruiken kijken we af van 
professionele natuurorganisaties. Ons beheer onderscheidt zich daarvan door 
het kleinschalige werken met lichte machines. Het resultaat is een gebiedje met 
zeer rijke beekdalflora en fauna.

We zijn voorstander van wildere natuur in Nederland. Daarvoor zijn grote 
oppervlaktes nodig. Binnen de stad is ruimte altijd beperkt. Natuurtuin De 
Robbert is een voorbeeld van wat er kan met stadsnatuur. Op een kleine 
oppervlakte kan met aangepast beheer in een geschikt terrein veel “wilde 
natuur” ontstaan. Ook binnen de bebouwde kom.

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 
wetenschappelijk onderzoek te werken aan succesvol natuurherstel.

Dit uitgangspunt is helemaal anders dan traditioneel tuin- en parkonderhoud, 
waar de omstandigheden aangepast worden aan een verzonnen ontwerp. Dit 
leidt tot
zware ingrepen, hoge kosten, intensief onderhoud en verlies van 
natuurwaarden. Bij ons gaat het om weinig inspanning met veel natuurwinst. 
Natuurherstel is iets anders dan “herstel van landschappen van vroeger”. Deze 
misvatting leidt tot dezelfde onpraktische keuzes en kunstgrepen als bij 
traditioneel tuinieren. Aan onze natuurlijke omgeving zit geen aan/uit knop. Er 
is vaak teveel veranderd om “de tijd terug te draaien”. Ook in De Bundertjes is 
vroeger voorbij en leven we in het nu. We werken aan een gezonde leefomgeving
met de omstandigheden van vandaag voor mensen van de 21e eeuw.
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• Groenbeheer in 2022 (drie gedetailleerde verslagen)
beheer in 2022 was ons groenbeheerplan. 

Beheerverslag (klussenlijst)
Groenbeheerplan
Leidraad voor het groen

De klusgroep is elke zaterdagochtend aanwezig in Natuurtuin De 
Robbert. Daarnaast komen een paar keer per jaar extra vrijwilligers een 
handje helpen bij de twee maai beurten. Daarnaast komen een paar keer
per jaar extra vrijwilligers een handje helpen bij de twee maai beurten. 

Verslagen van de zaterdagochtenden
Op zaterdagochtend (behalve bij extreem weer) is de klusgroep aanwezig in de
natuurtuin. 

https://www.derobbert.nl/deze-week-index/
https://www.derobbert.nl/groenbeheer/onderhoudsplan-2022/
https://www.derobbert.nl/groenbeheer/onderhoudsverslag-2022-klussen/
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• Laagdrempelig natuuronderzoek (Citizen Science)

We willen graag vertellen 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 de website en in andere 
publicaties (Wijkblad Helmond Noord, onze incidentele nieuwsbrief) behandelen
we het belang natuur(beheer) op een reële, begrijpelijke manier. We proberen 
mensen zelf te laten kijken en onderzoeken. 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, landelijke teldagen en het gebruik van Herkenningsapp 
Obsidentify. 
A  lle beëindigde onderzoeksverslagen  

Weekverslagen Onderzoeksnieuws
Will van Berkel schrijft elke week een verslag over de voortgang van zijn
natuuronderzoek. Die publiceren we op onze website op de pagina
“Berichten van Onderzoeker Will”. 
I  ndex van de berichten van Will van Berkel (“Onderzoeker Will”)  

https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/
https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/
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• Voorlichting natuurlijke leefomgeving (Hoe leuk kan leren zijn?)

In 2022 hebben we acht schoolexcursies begeleid en vier overige groepen 
(Scouting, Jeugd IVN). Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft deze 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 twaalf
groepsexcursies toelaten omdat anders het gebiedje en vooral de grote poel te 
zwaar
belast wordt.
M  eer over de schoolexcursies in 2022  

https://www.derobbert.nl/en-hoe-was-het/
https://www.derobbert.nl/en-hoe-was-het/
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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, 30 januari 2022

Stan Sanders Wil Bombeeck Ton Mouris 

Voorzitter  Secretaris Penningmeester
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