
Overzicht ingeleverde ideeën voor de Timpaantuinen 
 
Fruitbomen 
Het lijkt mij mooi als er in de tuin typische landschapskenmerken uit het heuvelland zouden terugkomen. 
Hierbij denk ik speciaal aan fruitbomen, zoals appel- peren- en kersenbomen. In elk geval is het van 
belang dat er bomen komen om wat schaduwplekken te creëren, speciaal in de buurt van de zitplaatsen 
in de tuin, want de tuin ligt pal in de zon. 
Gina Franssen / buurtbewoner Kiebeukel 
 
Verhalentuin 
De kortste route tussen twee mensen is een verhaal. Vanuit die gedachte is het voorstel om een deel van 
de Timpaantuin in te richten als verhalentuin: een plek waar je naar audioverhalen kunt luisteren die 
worden verteld door ‘gewone’ mensen uit Gulpen. Er zijn twee manieren om de verhalen in de 
Timpaantuin ‘beluisterbaar’ te maken. Middels: een luisterbankje met authentieke verhalen van 
Gulpenaren en een audiozuil waarvoor de luisteraar zelf energie moet opwekken om de verhalen te 
kunnen beluisteren. Zie bijlage voor meer info en een indicatie van de kosten. 
Els Huver / Oorgetuige 

 

 
 
 



Podiumtuin 
Op eerste plateau een deel reserveren voor optredens lokale/ regionale koren/ artiesten. Aansluiting om 
direct een kleine installatie in te steken is een pre. Niet op een hoger plateau omdat dat ten koste gaat 
van de akoestiek en ook er te beperkte ruimte is voor publiek.  
Frans Croonenberg 

Samentuin 
Ik zou graag de 'samentuin' aandragen. Dit is een meestal 'eetbare tuin' die wordt onderhouden door 
vrijwilligers. Een eetbare tuin hoeft niet alleen een vrij arbeidsintensieve moestuin te zijn maar kan ook 
bestaan uit meerjarige vaste planten. Er bestaan talloze voorbeelden van dit type tuin. Zelf ben ik er via 
de vereniging Velt mee in aanraking gekomen. 
De kracht van deze tuin is, naast dat hij mooi is, dat hij mensen met elkaar verbindt. Een groep 
vrijwilligers onderhoudt de tuin en deelt mee in de oogst. Daarnaast is de ligging waar de tuin kan komen 
ideaal om ook de school/kinderdagverblijf en verpleeghuis te betrekken. Daarmee krijgt de tuin ook nog 
een educatieve rol voor kinderen. Het stukje tuin kan lokaal de biodiversiteit flink vergroten. 
Petra Debets 
 
Beweegtuin 
‘Ik heb gisteren overleg gehad met Leo en Christiaan mbt de beweegtuin. Conclusie: Er kan een concreet 
plan gemaakt worden m.b.t. de invulling van de tuin. Er is een budget van €10 000 per tuin. Zoals het er 
nu uitziet zal de beweegtuin meer kosten dan de rest van de tuinen. Mogelijk wordt dit bedrag dus nog 
hoger. Ik denk zelf dat het handig is om een bijeenkomst te plannen met de partijen die er de vorige keer 
ook bij waren. Dan kan er een gezamenlijk besluit worden genomen. Die keuze  laat ik echter aan jou, 
aangezien het initiatief van de beweegtuin ook van jou komt.  
Jij of ik kunnen dan wellicht een bijeenkomst plannen door iedereen een datumprikker in te laten vullen. 
De voorkeur heeft (begin) september, zodat er vaart achter komt.’  
Recente Mail van Anneke Hoek, Sport- en cultuurcoach Afdeling Beleid & Projecten aan 
initiatiefneemster Marjon van Sambeek 
 
Industrieel erfgoed 
Gulpen heeft een behoorlijk industrieel verleden. Denk samen met bijvoorbeeld Heemkundevereniging 
na over infobordjes in park met foto en beknopte informatie en een QR-code met verwijzing naar site 
voor meer info en foto’s. Denk bv. aan Azijn- en Mosterdfabriek, Kaarsenfabriek, Leerlooierij, Brouwerij, 
Staalbouwbedrijf Bogers, Chocoladefabriek, Melkfabriek, Meubelfabriek. Ook optie: expositie in Gulper 
Hoes rondom dit thema + lezingen / filmavond.  
En in Timpaatuinen hoort zeker ook een plek te zijn voor enkele hopplanten, evt. aangevuld met info 
over Brouwerij. 
Fred Schillings 

Taaltuin 
a. Plaats er een van de toch al geplande bankjes en laat daar enkele zeer kenmerkende, veel 

gebruikte Gulpense dialectwoorden met uitspraak en betekenis op schilderen. In overleg met 
dialectvereniging en Heemkundevereniging Gulpen. 

b. Maak een selectie van een aantal teksten uit de historie en actualiteit van Gulpen-Wittem 
waarvan audio- en videomateriaal beschikbaar is. Elk fragmentje krijgt een QR-code, die verwijst 
naar dat geluidsfragment of video op bijvoorbeeld de site van de gemeente, zodat je ter plekke 
het fragment via een app op je smartphone kunt beluisteren. Die QR-codes zouden dan het liefst 



op een hele originele manier, bij voorkeur met en op natuurlijke materialen in het tuintje 
zichtbaar moeten zijn (voorstel: een brainstormsessie hierover houden met de aanjagers van de 
tweejaarlijkse kunstroute, heemkundevereniging Galopia en IVN  

c. Verder: een perkje met planten en bloemen op die plek, die kenmerkend zijn voor Gulpen met 
Latijnse, Nederlandse en Gulpense benaming op kleine bordjes (hufterproof) erbij (in 
samenwerking met IVN).  

d. In overleg met de mensen van het Taalcafé zou je in de Taaltuin een plek kunnen geven aan hoe 
je in de taal van de nieuwkomers elkaar begroet met daarbij de vertaling in het Nederlands en 
Gulpens dialect (en via het QR-project ook in de Euregionale talen het Duits, Engels en Frans).  

Tjeu Seeverens 
 
Een “klasscheneerheukske”  
Met allemaal nieuwtjes uit de gemeente Gulpen-Wittem. Evenementen, geschiedenis, leuke nieuwtjes, 
gemeentelijke verordeningen/vergunningen. Dit is allemaal te zien op zuilen/infoborden die wekelijks 
worden vernieuwd en bijgehouden. Ik denk dat de mensen die wonen in deze gemeente hiermee hun 
kennis van de gemeente vergroten, hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hen bewust maakt van 
alle evenementen groot en klein en voor groot en klein; denk aan sportactiviteiten of speciale momenten 
in hun buurt. 
Mariëlle Wijsen 

Boeren-bloementuin  
Ik woon in Epen en waar ik ook kom in de uitgestrekte gemeente Gulpen, overal zie ik 
prachtig aangelegde en keurig onderhouden tuinen. Maar... de trend is bijna altijd STRAK. 
Strak gemaaide gazons, keurig geknipte hagen, af en toe zelfs een mooi kunstwerk in de tuin. 
De inwoners van Gulpen hebben duidelijk oog voor hun tuinen en steken er veel in. 
Het centrum is nu ook prachtig opgeknapt. Maar ik denk dat veel inwoners toch van oudsher ook banden 
hebben met het "boerse".  En dat mis ik. Hier en daar zet iemand nog wel eens een paar stokrozen tegen 
de gevel of een boerenjasmijn in de tuin. Maar veel te weinig helaas, dure struiken, dure hagen hebben 
de overhand. Enorme hortensia's zijn gelukkig weer terug aan het komen. Buiten het bos zijn de mooie 
wandelplekken bijna altijd parkachtig. 
Zou het idee zijn om een ouderwets mooie boeren-bloementuin aan te leggen. Met ontzettend veel 
bloemen die aan het verdwijnen zijn, wilde bloemen etc. Op internet staan talloze afbeeldingen van de 
prachtigste Engelse cottage-tuinen. Zoiets bedoel ik, met floxen, klaprozen, margrieten, 
goudsbloemen, boerenjasmijn, ridderspoor, stokrozen in alle kleuren van de regenboog. Enz. enz. enz. 
enz. Een tuin niet vergeven van de wandelpaden maar met een mooi slingerend pad met hier en daar 
een eenvoudig bankje. Een plekje om een kwartier te zitten en alles te bekijken, kleuren en geuren op te 
snuiven en tot rust te komen. Voordeel van dat soort beplanting is ook nog eens dat ze zichzelf ook nog 
vaak uitzaait. 
Marjan .d. Meulen 
 
Vijver met fontein 
Op een centrale plek in de Timpaantuinen een vijver met een fontein. (Eerste deelis aangelegd, wachten 
is volgens Pedro Moonen op het resultaat van een proefboring) 
Frans Croonenberg 



Bijen- en vlindertuin / educatieve tuin 
Graag zouden wij een gedeelte van de tuin graag ingericht zien met planten en bloemen voor vlinders en 
bijen. Goed voor mens en dier en het milieu. (NB Eerder was er al sprake van het plaatsen van een 
bijenhotel). 
Hans en Mieke van Gestel-Bormans 

Hagedissen tussen de stenen 
Ik heb in Maastricht wel eens hagedissen gezien in oude stadswallen en stapelmuren. Misschien is het 
een poging waard om ook hier hagedissen te introduceren. U vindt ongetwijfeld wel organisaties die u 
hier bij kunnen helpen. 
Pierre Braken. 

Aandachtspunten: 

 Plaatsen gerestaureerde Timpaan in park nu mogelijk het kunstwerk te zwaar is voor een goede 
fundering op de beoogde plek naast de mural). 

 Proces tot besluitvorming. Voorstel vanuit Bewonersnetwerk:  
o Leg aan een ieder die met een idee is gekomen de lijst met voorstellen voor en vraag hen 

uit het aanbod de 3 meest aansprekende ideeën te nomineren. Het eigen voorstel mag 
daarbij niet worden meegenomen.  

o Dezelfde procedure wordt toegepast binnen de gemeente (ook 12 personen). Wie 
daarvoor wordt benaderd is uiteraard aan het gemeentebestuur.  

o De laatste groep van 12 bestaat uit 4 leden van het Bewonersnetwerk, 2 leden van IVN, 2 
leerlingen Sophianum, die er elke dag langs fietsen en 4 ‘buren’: predikant Harry de 
Reus, pastoor Paul Bronnenberg, 2 medewerkers van de Stichting ’t Gulper Hoes. De 
optelsom van de punten van deze 36 mensen bepalen de volgorde op de lijst van 
uitvoering van de lijst, waarbij door de gemeente wel nog een (financiële) check op 
haalbaarheid wordt gedaan.  

o Is die haalbaarheid aangetoond, dan is er de garantie dat de volgorde op de lijst het 
criterium is en blijft. 

7 september 2020 / Bewonersnetwerk Gulpen 

  

 

 


