
 

Volgende fase Timpaantuinen / december 2020 

Door het vorige college was 50.000 euro gereserveerd voor de verdere inrichting van de Timpaantuinen. 

Op basis van dat beschikbare budget werd door de gemeente een inspraaktraject uitgezet. Bewoners 

werd gevraagd met ideeën te komen voor de invulling van de 4 grotere en 3 kleinere tuinen. 

Bewonersnetwerk Gulpen werd gevraagd om de ideeën te verzamelen en half augustus in kaart te 

brengen. Die ‘deadline’ werd gehaald. Inmiddels was een van de eerste voorstellen, de mural van Yasja 

Ligtelijn, al gerealiseerd. Het overleg over een beweegtuin voor jong en oud met allerlei toestellen werd 

buiten deze ‘route’ gevoerd door Anneke Hoek, Sport en cultuurcoach afdeling Beleid & Projecten, de 

ambtenaren Leo Kramer en Christiaan Puts en initiatiefneemster Marjon van Sambeek. Tijdens zo’n 

overleg werd opeens duidelijk dat het beschikbare budget door het nieuwe college werd 

teruggeschroefd naar 2x 15.000 euro, de verdelen over twee begrotingsjaren i.v.m. noodzakelijk geachte 

bezuinigingen in de openbare ruimte door de coronacrisis. Pedro Moonen (directievoerder CCT 

Beleid en Projecten), Christiaan Puts (medewerker cultuurtechniek) nodigden half oktober, na het 

vaststellen van de nieuwe begroting door de raad, Tjeu Seeverens - die zich binnen de kerngroep van het 

Bewonersnetwerk Gulpen met de Timpaantuinen bezighoudt-  uit om samen te brainstormen over wat 

wel nog mogelijk was binnen het nieuwe budget. Het positief verlopen overleg kreeg op woensdag 18 

november een vervolg tijdens een nieuwe afspraak tussen Christiaan Puts (vanaf nu het vaste 



aanspreekpunt binnen de gemeente als het om de Timpaantuinen gaat) en Tjeu Seeverens. Daarin 

werden de volgende vervolgstappen afgesproken: 

Er is een verdeling van de tuinen gemaakt, die voor een groot deel is gebaseerd op de ingebrachte 

ideeën van de bewoners. Op de kaart (zie vorige bladzijde) zijn de tuinen genummerd van 1 tot en met 6. 

De kleine tuin tegen het hek van de protestantse begraafplaats aan is nog niet genummerd noch aan een 

bepaalde functie gekoppeld. Kan dus nog worden ingevuld. Er is op verzoek van het Bewonersnetwerk 

onderzocht of aan de kant van de Kiebeukel  een invalidenparkeerplaats kan worden gerealiseerd. Dat 

kan helaas niet in verband met de noodzakelijke de bereikbaarheid van het gemeentehuis voor 

toeleveranciers. Ook moet er nagedacht worden over scootmobielgebruikers die nu nog vanaf die plek 

recht door de grasperken, sporen achterlatend, richting ingang van ’t Gulperhoes rijden. Voor beide 

uitdagingen wordt nu door de gemeente verwezen de twee invalidenparkeerplaatsen aan de voorkant 

van ’t Gulperhoes. Via de lift in ’t Gulperhoes kan de doelgroep vervolgens gebruikmaken van de 

bovenzijde van de tuin.  

Dit zijn de oplossingen die bedacht zijn om, ondanks het sterk verlaagde budget, zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de ingezonden ideeën van bewoners over de verdere invulling van de 

Timpaantuinen: 

1. Voor de hele tuin is, mede in overleg met IVN Heuvelland, een fraai beplantingsplan gemaakt 

met veel bloemen, planten en kruiden. Daardoor komt de hele tuin al tegemoet aan de wens van 

Hans en Marieke van Gestel om er een bijen- en vlindertuin van te maken. En ook van Marjan 

v.d. Meulen om er geen strakke tuinen van te maken, maar meer een tuin met karaktertrekken 

van een ouderwets mooie boeren-bloementuin. Het IVN heeft al toegezegd dat er ook een 

bijenhotel komt.  

2. Er is voor gekozen om geen aparte podiumtuin te realiseren, maar voor een klein mobiel 

podium te kiezen op de parkeerplaatsen tussen de twee perken aan de zijkant van de kerk in de 

Rosstraat. Met optimale akoestiek door de kerk als ‘klankbord’ te gebruiken en met een zichtlijn 

van podium naar publiek in de tuin en andersom. Als er een optreden is, kan de Rosstraat (voor 

een deel) worden afgesloten. Er kan pas over een vaste, kostbare elektriciteitskabel op die plek 

worden nagedacht als de behoefte aan zo’n plek in de praktijk ook is bewezen (bv. jaarlijks 10-15 

optredens). Tot dan wordt elektriciteitsvoorziening vanuit ’t Gulperhoes en/of kerk geadviseerd.  

3. Tuinen 1 en 2 krijgen de functie van beweegtuinen. In fase 1 (het lopende begrotingsjaar) komen 

daar nog niet de eerder geplande beweegtoestellen, omdat die ervoor zouden zorgen dat er 

bijna geen budget meer is voor de rest van de invulling. Bovendien is er dan de mogelijkheid/tijd 

om voor dat plan naar sponsoring en co-subsidiëring buiten de gemeente op zoek te gaan. Het 

eerder geopperde plan om gebruikte toestellen van elders over te nemen, blijkt na onderzoek 

niet haalbaar. De kosten van verplaatsing zijn eveneens hoog en zulke toestellen zijn vaak sterk 

verouderd en soms niet meer veilig. In fase 2 kan dan gefaseerd alsnog voor beweegtoestellen in 

beide tuinen worden gekozen, naar het idee van en in overleg met Marjon van Sambeek en een 

aantal jongeren. Dan is er ook meer inzicht in de behoefte van de doelgroep aan deze toestellen 

op deze specifieke locatie.  

In deze eerste fase wordt wel de audiozuil met authentieke verhalen van Gulpenaren in tuin 1 

geplaatst waarvoor de luisteraar zelf energie moet opwekken (een idee van bewoonster Els 

Huver). Met fysiotherapeut Niels Lamers uit dezelfde Rosstraat wordt onderzocht welke 

natuurlijke materialen geschikt zijn voor bewegen en eventueel revalidatie. Er worden ook 



natuurlijke elementen geplaatst / neergelegd voor kleine kinderen. Ook komt er een bord met 

inspiratietips hoe je de hele Timpaantuinen maar ook de directe omgeving voor je dagelijkse 

portie fitheid kunt inzetten.  

In de buurt van de geplande fontein (mits betaalbaar en geschikt op basis van de nog uit te 

voeren proefboring) komt een welkomstbord in diverse talen en dialect. Aan de kant van de 

straat wordt ook nog een lage heg als afscheiding geplaatst, mogelijk nog dit jaar. In een van de 

perken voor ’t Gulper Hoes komt ook een informatiebord over de activiteiten in en andere 

mededelingen van ’t Gulper Hoes.  

4. In het talud van tuin 4 is nu een plek gereserveerd voor de oorspronkelijke Timpaan, die nu 

helemaal gerestaureerd is in Mamelis. Eerst was dit kunstwerk gedacht op een sokkel tegen de 

muur van de brouwerij naast de mural. Maar dat is niet wenselijk gebleken, vanwege de vele 

leidingen en buizen ter plekke en de noodzakelijke, hele dure fundering vanwege het kolossale 

gewicht van het kunstwerk. Daarom is nu het mogelijk alternatief om de timpaan half liggend in 

het talud een plek te geven, De vraag is nog of de kalksteensoort van het kunstwerk daar tegen 

bestand is en of het voldoende hufterproof te maken is.  

5. De tuinen 3 en 4 zijn in principe gereserveerd als een soort kennis- en talentuin. Onderzocht 

gaat worden of je er bijvoorbeeld in samenwerking met o.a. de Heemkundevereniging en lokale 

vormgevers op een mooie en originele manier on- en offline informatie over het industrieel 

heden en vooral ook verleden (wens Fred Schillings) kunt aanreiken. En ook over het Gulpens 

dialect en de vele talen die je in Gulpen kunt horen. Eenheid in vormgeving en hufterproof-

garantie zijn belangrijke voorwaarden. 

6. Bovenin tuin 5 en 6 en mogelijk ook in het kleine tuintje tegen de begraafplaats aan worden de, 

door buurtbewoonster Gina Franssen gevraagde (2) hoge fruitbomen geplaatst als 

landschapskenmerk van het Heuvelland en schaduwplek voor de richting noorden geplaatste 2 

zitbankjes. Met een fruitboomspecialist, Michel Wetzels, is door de gemeente al gesproken over 

de opties. In tuin 5 en 6 een rij van 3 bomen: Boskoop, Sneeuwappel (i.v.m. bestuiving Boskoop, 

en Conference Peer. Bovenin in de kleine tuin kun je dan denken aan een mooie Pruim Opal.    

5 en 6 voldoen straks door de rest van de aanplanting en de fruitbomen aan de wens om er een 

eetbare ‘Samentuin’ te realiseren (Petra Debets), die mensen verbindt o.a. door deze plek 

samen op gezette tijden te onderhouden. Naast de Dom in Aken is een soortgelijke tuin, die aan 

de kant van het Rathaus ligt. Dit kleine tuintje gebruikte Karel de Grote al voor medicinale 

kruiden. 

7. In de buurt van het informatiebord over de wandelknooppunten komt het gevraagde 

‘Klasscheneerheukske’ van Mariëlle Bormans-Wijsen. Met leuke nieuwtjes uit het dorp zoals nu 

ook in het Bewonersjournaal, aankondigingen, nieuws uit buurten, verenigingen en gemeente. 

Wekelijks ververst.  

8. Wat niet gerealiseerd gaat worden, is het plaatsen van hagedissen in de huidige stapelmuren 

langs de paden (idee van Pierre Braken). Een mooie suggestie, maar tussen de gestapelde muren 

zijn bij de aanleg namelijk al bewust openingen in die muren gelaten om op een natuurlijke 

manier allerlei levende organismen de ruimte te geven.  

Aandachtspunten: 

- Budgetbewaking 

- Met Leeuw van Vlaanderen, ’t Gulper Hoes, bieb en buurtbewoners bespreken hoe zij nog 

betrokken willen/ kunnen worden bij activiteiten in en invulling / onderhoud van de tuinen.  



- De verscheidenheid aan invulling is best groot. Daarom ook zeker naar eenheid zoeken in 

materialen, informatieoverdracht, kleurstelling. 

- Tijdig evalueren en bijstellen. 

- Tijdig plan met prioriteiten voor fase 2 ontwikkelen. 

- Sponsoring- en subsidieopties uitzoeken. 

- Goede communicatie naar stakeholders, ook op langere termijn. 

- Vertrekpunt: Timpaantuinen blijven steeds in ontwikkeling, hoeven in principe nooit af te zijn.  

Christiaan Puts, medewerker Cultuurtechniek gemeente Gulpen-Wittem 

Bewonersnetwerk Gulpen (Contactpersoon voor Timpaantuinen: Tjeu Seeverens) 

 

1 december 2020 

 

 

   


