
Startbijeenkomst 2 maart 2022



Agenda
• het project ‘Van Gogh Beleeftuin’
• voorstelronde Schoonebeek in Actie
• dagbesteding jongeren Cosis
• Jiska Ravor |   Graffito   |   presentatie logo & homepage website

• hoe nu verder?
• Claudia Boon   |   Miss TuinBoon |    presentatie tuinontwerp



Begraafplaats Europaweg Schoonebeek



Landschap in de schemering   |   oktober 1883
Schoonebeekerveen bij zonsopkomst



Nicolaaskerk Schoonebeek 1575-1951



Samenwerkingspartners Van Gogh Beleeftuin



Kostenbegroting
Post Bedrag 
Ontwerp tuin, beplantingsadvies, bemestingsplan 850
Planten, kruiden, struiken, bomen 6.390
Grondverbetering, meststoffen, graafmachine 1.190
Schaftkeet, tuinmeubilair, kruidenbakken, tuingereedschap, fietsenstanders etc. 4.250
Schilderij Vincent van Gogh 910
Historisch onderzoek Nicolaaskerk en school 2.000
Ontwerp logo, ontwerp en bouw website 2.065
Beheer en content website 3.000
Subsidieaanvragen, subsidierapportage, inkoopovereenkomsten e.d. 3.000
Overige kosten 1.345
totale kostenbegroting 25.000



Financiering project
Subsidiënt of sponsor Bedrag 
Gemeente Emmen   |   Beleidsregel ‘Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen’ 10.000
Stichting Belevingsbrouwerij   |   bijdrage beheer en content website 3.000
Stichting ErfgoedNetwerk Emmen   |   bijdrage historisch onderzoek Nicolaaskerk 2.000
Uit lopende aanvragen voor financiële bijdragen 10.000
Vrijwilligersinzet Schoonebeek in Actie Gratis
Dagbesteding jongeren Cosis Gratis
Levering paardenmest, houtsnippers, kweekbakken, kraanmachinist Gratis
Free publicity Dorpsportaal, Jaknikker, Marketing Drenthe, regionale pers Gratis 
totale dekking 25.000



Activiteitenmatrix
Activiteit Tuinboon Sbk in Actie Cosis Spiker BB/EGN
Ontwerp tuin V
Bemestingsplan V
Onderhoudsplan V
Planten, struiken en kruiden V
Meststoffen V
Aanleg tuin V
Groot onderhoud V
Kweken planten V
(Pluk)onderhoud V
Tekst grafzerken V
Websitecontent & hist.onderzoek V
Projectcoördinatie V 



Voorstelronde



Vaste vrijwilligers
• Jos Bos
• Harry de Hey
• Harrie Kramer
• Jeannette Maatje
• Eric Meppelink
• Henriëtte Roelofs
• Hennie Steffens
• Kees Veenstra
• Henk Vredeveld
• Wim Wesselink

Spontane aanmeldingen
• Linda Bakker (n.a.)
• Pauline Bijleveld
• Henri Eisen
• Margreet Hans
• Anton Hoogendijk
• Rita Nijhoff
• Ineke Schelling



Anja Sijbom en Afynke Bosman



Presentatie logo & homepage website
Jiska Ravor



Van Gogh 
Beleeftuin
Ontwerp logo & 
homepage website



Beeldmerk
Iris uit het schilderij 
Veld met irissen 
(Arles, mei 1888)



Kleur & vorm
Iris (1890)



• Kort en pakkend
• In de tuin valt volop te beleven
• Bloemen, kruiden, fruit plukken
• ‘Landschap in de schemering’
• Samenwerken, ontmoeten, ervaren…

Naam



• Schilderachtig
• Veelkleurig
• Contrast goed leesbaar

Adore You

Crete Round



Website
‘Pluk, proef, beleef…’



4 Pijlers

1. De (beleef)tuin
2. Van Gogh
3. Nicolaaskerk
4. ‘Landschap in de schemering’



Website
‘Pluk, proef, beleef…’





Presentatie tuinontwerp
Claudia Boon



Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
bloemen & kruiden & fruit

voormalige begraafplaats Schoonebeek



Miss TuinBoon
Winkel & Pluktuin in Gees

Miss TuinBoonakker 1 ha
• Telen eigen bloemen & kruiden
• Alles onbespoten
• Oogsten iedere dag bloemen 

voor in winkel, bruids- en 
rouwwerk

• Klanten mogen plukken

Winkel
• Vaste planten
• Bloemen & Kruiden
• Zaden voor bloemen & groenten
• Kado & inspiratie
• Advies & tuinontwerp



‘Dus zeg ik tot U, plant u in den grond van Drenthe, gij zult er kiemen.’
Vincent Van Gogh 1883

Zonnebloemen
Witte rozen | rambler
Klaprozen
Gele, witte en rode bloemen
Anemonen
Blauwe irissen
Blauwe distels
Madeliefjes
Pioenrozen 

Van Gogh and the artists he loved
Witte bosanemoon
Oleanders
Gele en witte bloemen
Bloementuin wit en geel
Papaver, rozen, korenbloem,
Margrieten
Witte en roze bloesem
Keizerskroon/frittilaria
Asters



Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
Ontwerpuitgangspunten

• Bloemen & schilderij Vincent van Gogh & zijn verwondering in Drenthe 
• Landschappelijke ontwikkeling Schoonebeek verleden & heden
• Contouren “witte kerkje” & voormalige schooltje
• Historische boerenerven (waar Van Gogh graag verbleef)
• Hagen met inheemse (fruit)bomen en struiken
• Biodiversiteit:  bloemenstroken en hagen voor bijen en andere insecten
• Werkruimte en materialenopslag - waar een plek is voor vrijwilligers
• Plekken voor bezoekers om van schilderij & de tuin te genieten
• Kringloop materialen: composthoop 
• Nieuw tekstbord



Historische landschappelijke lijnen & boo
= uitgangspunt voor invulling locatie

Strokenverkaveling
De cultuurgronden liggen achter en 
voor de boerderij in stroken 

Inheemse beplanting
• Kamperfoelie
• Gelderse roos
• Vlier



Historische Boerenerven 
= uitgangspunt voor invulling locatie
• Kies een functionele haag (meidoorn | 

veldesdoorn)
• Verhard niet meer dan nodig en met 

onopvallende materialen
• Plant fruitbomen
• Plant een vogelbosje
• Ook bloemen & bessenstruiken
• Gras zorgt voor rust & ruimte



Onbekend Schilderij Van Gogh 
=  uitgangspunt voor invulling locatie

• Wit kerkje 1575-1951
• Oude school < 1860
• Schilderij op zichtlocatie in 

beleeftuin



Ontwerpvoorstel 
Aansluiting strokenverkaveling &  boerenerven 
& oude bebouwingstructuren
• Bloementuin in lange stroken
• Bloemen en kruiden omsloten in meidoornhaag 

(oude kerk)
• Fruitbomen & kleinfruit (bloesem) 
• Beperkte verharding 
• Ruimte voor biodiversiteit
• Beleving & ontspanning (zitplekken)
• Onderhoudsvriendelijk – ook voor mensen met 

beperking
• Composthoop (voeding bodem & geen reststromen)
• Fietsenstalling bezoekers & nieuw bord Beleeftuin



Ontwerpvoorstel 
Aansluiting strokenverkaveling

• Bloementuin in lange stroken met 
eenjarige plukbloemen (nr 1. en 2) 

• Kleuren divers (juni-oktober)
• 23 rijen respectievelijk 10 en 15 

meter lang
• Zitplek bezoekers (nr. 10)
• Ondergrond houtsnippers (nr. 21) 



Eenjarige bloemen in strokenverkaveling



Ontwerpvoorstel 
Historische boerenerven

• 5 fruitbomen (halfstam)  Drentse 
rassen (nr. 14-18)

• Kleinfruit op rij (nr. 13)
• Gras als ondergrond (nr 22) met 

smalle paadjes
• Biodiversiteit: bijenstroken (nr 8)
• Zitplek onder boom (nr. 11)



Halfstam fruit  |  kleinfruit |  bijenstroken  |  zitplekken



Ontwerpvoorstel 
Schilderij & lijnen oude kerk 
en school

• Contouren school: vaste planten-
border nr. 3 (april –oktober)

• Contouren kerkje: meidoornhaag     
(nr. 20) rondom kruiden - vaste 
plantentuin en schilderij (nr 6)

Vaste planten van voorjaar tot oktober 



Vaste planten  |  kruiden  |  Van Gogh schilderij  |  rustpunt



Ontwerpvoorstel 
en ook
• Keet vrijwilligers: ruimte voor gereedschap & 

ontmoeting (nr. 24)
• Schilderij Van Gogh : blikvanger & (zit) plek om naar 

te kijken (nr. 6)
• Twee verhoogde bakken kruiden voor minder 

validen (5a)
• Ontspanning bezoekers: grote picknicktafel (nr. 10)
• Composthoop (voeding bodem & geen reststromen) 

(nr. 9)
• Fietsenstalling bezoekers (nr. 19)
• Bord beleeftuin (nr. 25)



Keet  |  fietsenstalling



Ontwerpvoorstel 
Van Gogh Beleeftuin
1. Bloementuin eenjarig 
2. Bloementuin eenjarig
3. Bloementuin meerjarig hoog
4. Bloementuin meerjarig 
5. Kruidentuin
5a. Verhoogde kruidenbakken
6. Van Gogh schilderij
7. Bloementuin meerjarig
8. Bijenstrook
9. Composthoop
10. Zitplek bezoekers
11. Bankje bezoekers
12. Bankje bezoekers
13. Kleinfruit op rij

14. Appe
15. Peer
16. Appel
17. Pruim
18. Appel
19. Fietsenstalling
20. Meidoornhaag
21. Houtsnippers
22. Gras
23. Bestaand groen
24. Keet vrijwilligers
25. Zitplek vrijwilligers

1:150



BELEEFTUIN VAN GOGH
Van ontwerp naar realisatie 
Mooie uitdaging!! Veel verschillende klussen & 
onderhoudswerkzaamheden. Eenmalig & jaarlijks

• Frezen
• Houtsnippers & worteldoek aanleggen
• Compost & mest
• Vaste planten in de grond zetten 
• Eenjarigen zaaien (voorkweek & rechtstreeks in de grond)
• Fruitbomen & laag fruit planten
• Meubels & fietsenstalling & compostbak maken
• Haag aanplanten
• Onkruiden wieden
• Bewatering
• Keet & gereedschap

Wie gaat wat doen?
Advies: beheerteam met verschillende vrijwilligers

1:150



Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
Beplantingsplan vaste planten VAK 3



Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
Beplantingsplan eenjarigen Vak 1 & 2

BED 1 BED 2 BED 3 BED 4 BED 5

Beplantingsplan vak 2 rij 1 rij 2 rij 3 pad rij 4 rij 5 rij 6 pad rij 7 rij 8 rij 9 pad rij 10 rij 11 rij 12 pad rij 13 rij 14

Eenjarige beplanting

Zinnia Sonja Rood mg Velvet Queen Geel mg

Planten per 0,20 cm

Per meter 5 planten

1 rij is 15 meter = 75 planten

4 bedden (1 bed heeft 3 rijen)

BED 1 BED 2 BED 3

Beplantingsplan vak 1 rij 1 rij 2 rij 3 pad rij 4 rij 5 rij 6 pad rij 7 rij 8 rij 9

Eenjarige beplanting

Planten per 0,20 cm

Per meter 5 planten

1 rij is 10 meter = 50 planten

3 bedden (1 bed heeft 3 rijen)
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Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
Planning 2022

maart – begin mei frezen, mesten & compost, houtsnippers, eenjarigen opkweken, vaste planten in de 
grond, bomen planten, zomerbollen (eind april)planten, keet, houten meubels maken & fietsenrek
mei-juni eenjarigen naar buiten & in grond zaaien, toppen eenjarigen, wieden, water geven in droge 
perioden
juli & augustus uitgebloeide vaste planten terugknippen voor herbloei, water geven, onkruid verwijderen & 
bloemen & kruiden oogsten
september & oktober   voorjaarsbollen planten, vaste planten zonodig opnieuw planten, uitgebloeide 
planten afknippen, compost & blad op borders, geen mest meer geven, eenjarigen opruimen en op de 
composthoop
november – februari   maak tuin niet te netjes, vorstgevoelige planten beschermen



Ontwerp Van Gogh Beleeftuin
Bloemen & kruiden & fruit

Miss TuinBoon

Beplantingsplan in excel & tekening per vak
Onderhoudsplan per maand

VRAGEN?



Hoe nu verder?
• eerste reacties
• beheerteam met verschillende vrijwilligers

• wanneer gaan we beginnen?

• wanneer gaan we de tuin officieel presenteren?
• wanneer is de website klaar?

• wanneer zijn tuinontwerp, bemestingsplan en onderhoudsplan klaar?

• wat willen jullie nog vragen of opmerken?



Magazine



Dank en wel thuis


