
 

Maak ook van jouw tuin in Hoevelaar 
een stukje Heuvelrug 

 
Wil je graag leren wat natuurlijk en gebiedseigen tuinieren inhoudt en hoe ook 

jij daarmee kunt beginnen in je eigen tuin? Kom dan op 26 maart naar de open 

dag in een voorbeeld Heuvelrugtuin in Hoevelaar. 

 

Omdat de gemeente Woudenberg deelneemt 

aan het project Heuvelrugtuinen, zijn er een 

aantal activiteiten voor inwoners van 

Woudenberg waarbij je veel informatie en 

handvatten krijgt hoe je eigen tuin 

toekomstbestendig in te richten. Vooral voor u 

als nieuwe bewoners van de wijk Hoevelaar, 

die nog een tuin gaan aanleggen, is dit 

interessant.  

 

Waarom een Heuvelrugtuin? 

Een groene, gezonde en prettige tuin die past 

in de unieke omgeving van de regio, dat is 

een Heuvelrugtuin. Zeker als bewoner van 

Hoevelaar word je uitgenodigd om van je 

nieuwe tuin een Heuvelrugtuin te maken. Zo 

zorgen we  samen voor een goede 

leefomgeving voor nu en later. Tegelijkertijd 

beschermen en versterken we de prachtige 

natuur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  

 

Bezoek de Voorbeeld Heuvelrugtuin in Hoevelaar 
 

Je kunt inspiratie opdoen voor je tuin of voor je toekomstige tuin in Hoevelaar. 

Kom op 26 maart vanaf 10u30 tot 13u30 op bezoek bij een tuin in de wijk. Daar heeft de 

bewoonster een ‘voorbeeld-Heuvelrugtuin’ aangelegd. Ze deed dit onder begeleiding van 

twee tuinontwerpers nadat ze eerder de cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ volgde. Haar 

ervaringen en het resultaat deelt ze graag met geïnteresseerden. Ook kun je ideeën 

uitwisselen en kennis maken met omwonenden en (toekomstige) buren die recent deze 

cursus volgden.  

De wethouder zal samen met NMU deze dag feestelijk openen en het Heuvelrugbordje 

plaatsen. Wil je ook komen, meld je dan tijdig aan bij Suzy Bollen s.bollen49@kpnmail.nl. 

 
 

Het Project Heuvelrugtuinen is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), IVN 

Natuureducatie en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, voor Woudenberg gecoördineerd door Suzy Bollen van 

Stichting Duurzaam Woudenberg. Dit project zal ook in 2022 een vervolg krijgen in Woudenberg met naar 

verwachting ook weer veel mogelijkheden o.a. om de cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ te volgen.  

Kijk ook op www.jouwheuvelrugtuin.nl 
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