De status van het nieuwe Heurns Veld, december 2020
Inleiding
Buurtschap De Heurne, onderdeel gemeente Aalten, heeft te maken met een sterk afgenomen aantal voorzieningen. Er is geen gemeenschapshuis en de 14 lokale verenigingen zijn aangewezen op de faciliteiten
van het enige café in De Heurne. Ondanks grote bereidheid bij inwoners om vrijwilligersklussen uit te voeren
is het voor verenigingen steeds moeilijker om bijvoorbeeld geschikte bestuursleden te vinden. De inwoners
van De Heurne willen een vitale gemeenschap blijven en het ‘samen redzaam zijn’ bevorderen.
Op het voormalig voetbalveld stond het onkruid een meter hoog. De gemeente heeft met de belangenvereniging afgesproken dat de inwoners gingen nadenken over een nieuwe bestemming.
Een groep vrijwilligers heeft die uitdaging opgepakt en daarbij kinderen van de basisschool zeer nauw betrokken. Basisschool De Höve is met ruim 110 leerlingen de spil in de gemeenschap.
Met de herinrichting van het voormalig Heurns voetbalveld pakken we met jong en oud samen een project
op. Met blijvende waarde en een extra ontmoetingsplek. Het gevormde kinderbestuur (een samenwerking
tussen school en belangenvereniging) dient te leiden tot nieuwe generaties van vrijwilligers en verenigingsbestuurders en tot stimulering van gemeenschapsbesef.
Volwassen inwoners en de kinderen van De Heurne hebben besloten ‘zoveel mogelijk zelf te doen’.

Het voormalige voetbalveld na maaibeurt met het oude kleedlokaal

Behoefte en doelen
Met de herinrichting en herbestemming van het Heurns Veld willen we het volgende bereiken:
1. het levendig houden van de lokale gemeenschap: bevorderen van samen dingen doen en leren, nieuwe
verbindingen tot stand brengen, een breedgedragen ontmoetingsplek maken, actief burgerschap van de
jeugd bevorderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’;
2. het scheppen van een plek voor natuurbeleving en natuureducatie voor en door iedereen en voor de
basisschool in het bijzonder;
3. een voorziening voor gezond leven: mogelijkheden voor bewegen en sporten en kleinschalige evenementen.

Betrokkenheid
Sinds de start van het project is het enthousiasme van inwoners, ondernemingen en anderen alleen maar
gegroeid. De gemeente Aalten was vanaf het begin positief betrokken en heeft op meerdere terreinen actief
medewerking verleend. Ook basisschool De Höve denkt en doet vanaf het begin enorm mee. In het kader
van burgerschapsvorming is voor het Heurns Veld een bestuur gevormd van leerlingen die meedenken en
meebeslissen. De inbreng van het kinderbestuur is geborgd in het huishoudelijk reglement van Heurns Belang. De school zal wekelijks met tenminste één groep gebruik gaan maken van het veld: behalve natuur

educatie ook ‘gewone’ lessen in de buitenlucht. Het veld is ontworpen door een internationaal onderscheiden
tuinarchitect uit De Heurne. En ook het projectmanagement werd op vrijwilligersbasis verzorgd door een
deskundige inwoner. De inzet van veel bedrijven en vrijwilligers hebben realisering mogelijk gemaakt. Alle
leerlingen van de school waren betrokken bij een sponsoractie en aanwezig bij de boomplantdag. Het kost
geen moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. In hun vrije tijd maken al veel bezoekers gebruik van het
veld. Binnenkort wordt het beheersplan worden opgesteld. Ook het kinderbestuur zal daarbij betrokken zijn
en een belangrijke rol spelen bij het daadwerkelijk beheer.

Wie doet er mee?
-

Heurns Belang met 350 leden
Basisschool met 112 kinderen
Inwoners De Heurne
Tientallen vrijwilligers
(Heurnse) ondernemingen
Gemeente, provincie
Oranje Fonds, VSBfonds, Rabo
Kern met Pit
Aaltense Uitdaging

Wie heeft er baat bij?
- Alle inwoners De Heurne
- Omliggende scholen en hun
leerlingen
- Heurnse natuur

Wat is inmiddels
gerealiseerd?
Op vijf onderdelen wordt op
hoofdlijnen beschreven wat tot nu
toe is gerealiseerd:
- betrokkenheid
- gebouw
- natuur
- sporten, spelen & bewegen
- financiën

Gebouw
Het voormalige en sterk verouderde kleedlokaal is aan de binnenzijde volledig ‘gestript’. Daarna is een
nieuwe betonvloer, isolatie en damp remmende laag aangebracht. De lichtinval is verbeterd door de plaatsing van extra ramen en een dubbele openslaande deur. Het gebouw beschikt nu over een vaste aansluiting
op het elektriciteitsnet; een meterkast geplaatst en alle leidingwerk is vervangen. Het gebouwtje is opnieuw
ingedeeld en aangepast aan het nieuwe gebruik: schuillokaal voor de kinderen en verblijfsruimte voor vrijwilligers. Een nieuw keukenblokje is geplaatst en een pomp voor grondwater is inpandig geïnstalleerd. Ook
werd een tweede toiletruimte gerealiseerd. Er is veel gesponsord: bijna alle materialen en de nieuwe terrasoverkapping. Nagenoeg alle werkzaamheden zijn door vrijwilligers uitgevoerd. Het terras is vernieuwd en het
hele gebouw is gesausd en geverfd. Het gebouw bevindt is inmiddels gebruiksklaar. In de centrale ruimte zal
nog een white-board worden aangebracht en verwarming geplaatst om het geheel vocht- en vorstvrij te houden.

Natuur
Veel aandacht wordt besteed aan natuureducatie en natuurbeleving op het nieuwe Heurnse veld. Met gebruikmaking van het concept ‘tiny forest’ van IVN is een klein bos aangelegd met meer dan 30 verschillende
inheemse bomen en struiken. De boompjes en struiken zijn conform het concept dicht op elkaar geplant om
de ontwikkeling te versnellen en een dichte begroeiing te realiseren. Dat heeft een bijzonder effect op het
bodemleven. Midden in het bosje is een buitenlokaal gemaakt: een klein ‘amphitheater-achtig’ geheel van
hergebruikte stukken oude stalvloer uit de omgeving. Door het kleine bos loopt een ‘blote voetenpad’. Naast

dit kleine inheemse bos is een voedselbosje gelegen met fruitbomen, bessenstruiken en een notenboom.
Insecten en bijen vinden op het nieuwe Heurnse veld veel van hun gading: heesters, bloemenplukvelden,
ingezaaide akkerranden en bomen. Twee imkers plaatsen bijenkasten en geven voorlichting aan de kinderen. In de moestuin zullen de kinderen groenten en kruiden verbouwen. Ook daarvoor is een groep vrijwilligers actief in samenwerking met de school. Leskisten voor natuureducatie worden aangeschaft. Het veld zal
ook ter beschikking staan voor naburige basisscholen. En natuurlijk ook toegankelijk voor alle inwoners. De
paden zijn geschikt voor rolstoelen en rollators.

Sporten, spelen en bewegen
Het multifunctionele karakter van het veld komt onder andere tot uiting bij de faciliteiten die er zijn om te
sporten, bewegen en ontspannen. Een deel van het voormalig voetbalveld is bewaard gebleven als trapveldje met twee doeltjes voor jong en oud. De speelweide grenst aan het trapveld. Een grote kuil met zand en
enkele grote stammen staan garant voor veel speelplezier. Ouders of grootouders vinden zitgelegenheid om
de speelweide. Bij voldoende middelen worden nog één of enkele hindernissen en een zwengelpomp geplaatst. Aan de zijkant van het perceel is tot groot plezier van de jeugd een fietscrossbaantje gemaakt. Dat
wordt inmiddels intensief gebruikt. Specifiek voor het basketbalveldje is een betonvloer met afsluitbare waterafvoeren aangebracht. Bij vorst kan dit veld worden omgetoverd tot een krabbelbaantje met een ijsvloer
van enkele centimeters dikte. Bij mooier weer kan de vloer ook door de school worden gebruikt bij buitenlessen: schrijven en sommen maken met stoepkrijt. Voor een andere doelgroep is er vlakbij het terras de jeu de
boulesbaan. Om het veld loopt een joggingpad zodat ook de lopers aan hun trekken kunnen komen. Het
Heurns Veld is met zijn slimme inrichting veelzijdig bruikbaar: voor de spelletjesmiddag voor inwoners en
voor kleinere evenementen (bijvoorbeeld ruimte voor gezamenlijk samenzijn bij een familiereünie). Het veld
bijna klaar en nu al is zichtbaar dat ouders en kinderen of grootouders en kleinkinderen samen gebruik maken van het veld.

Financiën
Heel veel is door (lokale) ondernemers in natura gesponsord of tegen sterk gereduceerde prijzen geleverd.
De waarde van deze sponsoring en leveranties is lastig exact in euro’s uit te drukken, maar bedraagt zeker e
tienduizenden euro’s. Daarnaast zijn honderden uren geleverd door vrijwilligers. Vanuit gemeente, provincie,
VSBfonds, Oranje Fonds, Rabobank en Kern met Pit werden voldoende middelen verkregen. Als klap op de
vuurpijl heeft de sponsoractie van de kinderen van De Höve ongeveer € 7.000 voor het onderhouds- en
instandhoudingsfonds opgeleverd.

Tot slot
Het kinderbestuur heeft een filmpje gemaakt van de stand van zaken op het veld per medio december 2020.
Daarin is aangegeven wat tot nu toe is bereikt. We verwachten het nieuwe veld - indien de coronasituatie
een en ander toelaat - voorjaar / begin zomer 2021 feestelijk te openen. Dat betekent dat het hele plan (met
zelfs nog aanvullingen) binnen de verwachte doorlooptijd zal zijn gerealiseerd.
De kinderen hebben in de zomer ook vastgelegd hoe het veld er toen (halverwege de werkzaamheden) bij
lag.
De eerste video dateert van eind augustus 2020 en geeft in beelden de toenmalige stand van zaken weer. Er
was toen al het veel (grond)werk uitgevoerd.
In de tweede video (tweede week december 2020) vertellen de kinderen wat er is gebeurd en beschrijven de
status van dat moment.
De eerste video is gemaakt door Tim Jansen (15 jaar) en de tweede video heeft Tim met de kinderen van het
kinderbestuur gemaakt. Hij kreeg daarbij hulp van Ramon Giesen (19 jaar). Via de volgende links zijn de
video’s te bekijken:
Video augustus 2020: https://youtu.be/3xPwm9n5RqA
Video kinderbestuur december 2020: https://youtu.be/vIoFv3hBzMI

