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Belevenistuin ‘gestuntel en gestuiter’
De eerste Belevenis tuin ontworsteld je van je handicap met een glimlach. Een dynamische 
tuin met veel beweging en vrolijke kleuren prikkelen je zintuigen. Hobbelend over het 
elastische pad kom je de tuin stuiterend binnen. Gekleurde hengels met stuiterballen nodigen 
je uit om de tuin in beweging te brengen. 
Midden in de tuin liggen trampolines om even helemaal los te gaan. Zelfs een rolstoel kan 
vastgezet worden om lekker mee te stuiteren. Gegarandeerd een glimlach!
Het pad met verende verharding lijkt dood te lopen, maar door een cartooneske poort in de 
schutting sneak je weer naar buiten.
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1. B(l)oeiend vrolijk karakter 
binnen het landgoed
Het Belevenis terrein krijgt een eigen kleurrijk karakter met duidelijke entree 
‘poorten’. Een grote verscheidenheid aan bloeiende beplanting zorgt voor veel 
vrolijke bloemen gedurende het jaar. Bij binnenkomst herkennen bezoekers 
door ‘natuurlijke poorten’ de overgang naar het belevenisterrein.
Op het terrein zijn veel voorzieningen die uitnodigen tot zitten, wachten op 
elkaar.

2. Tuintheater als verbindende 
plek
De Belevenissen staan rondom het buitenterrein. Het buitenterrein vormt 
hiermee het verbindende element. Zeker als het mooi weer is verzamel je je op 
de open plek, omzoomd door zitranden en vrolijke bloeiende beplanting. 

De centrale plek onder de grote bomen biedt met de zitgelegenheden, zowel 
voor rolstoelers als bedliggenden, rondom mooie kans voor tuintheater. Hier 
worden op mooie dagen buitenactiviteiten georganiseerd.

3. Een geborgen ruimte met 
menselijke maat
De aankomst voor een dag Belevenis vraagt ook om een moment van even 
‘landen’ en echt aankomen. Niet meteen in het diepe gegooid worden maar 
even met de mensen met wie je komt samen kunnen zijn en als je wilt even 
de kat uit de boom kijken. De omringende groene ruimtes lopen glooiend 
op waardoor de bloeiende beplanting, zeker voor rolstoelers, op ooghoogte 
groeien. 
Ook de routes naar de belevenis-theaters krijgen deze hogere randen. De 
ruimte krijgt een hele persoonlijke en menselijke maat. Hierdoor heeft iedere 
bezoeker gelegenheid om op eigen wijze om te gaan met de belevenissen en 
ervaringen. 

4. Eigen route voor iedereen
Iedereen is verschillend en heeft verschillende behoeftes. Het tuintheater biedt 
voor veel verschillende gebruikers eigen mogelijkheden. Een blote voeten pad 
voor de mensen die kunnen lopen. De Belevenistuin biedt de ‘blote voeten’ 
ervaring voor rolstoelers. Buiten de lunch opeten aan een zitrand of juist aan 
de picknick-tafel binnen het bloemenveld. 
Rolstoelers en bedliggenden kunnen ook aansluiten op de zitrand / tribune 
door speciaal ingerichte uitsparingen in de zitrand. Zo kunnen families en 
vriendengroepen altijd samen zitten.

5. Tuintheater als onderdeel 
van de route 
Het tuintheater vormt een verbreding van de Belevenisroute. De rode loper 
loopt uit langs de randen van het theater. De esplanade van het landgoed 
koppelt aan het tuintheater. De esplanade heeft een eigen uitstraling zodat het 
duidelijk is dat het tuintheater bij de Belevenis.
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