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VLINDERTUIN 



AANLEIDING 

De openbare tuin aan het plein op het Bergschild in ‘t Bergkwartier, ook wel 

de Vlindertuin genoemd, nodigt op dit moment onvoldoende uit om daar te 

verblijven of te recreëren. Dit is voornamelijk het gevolg van de algehele 

inrichting. Maar ook de aantasting van de haagjes door de buxusmot en de 

geringe (zon)beschutting hebben een negatief effect op het verblijfplezier. 

Daarnaast zijn het plein en de tuin niet met elkaar verbonden. 

 



AANLEIDING 

Toch heeft de Bergschildtuin de potentie in zich om er te verblijven of te 

recreëren. Door buurtbewoners, maar ook door de vele toeristen die 

dagelijks dit deel van Deventer bezoeken. Net als de Kloostertuin en het 

Lamme van Dieseplein, heeft de Vlindertuin ’t in zich, om één van die mooie 

plekjes te zijn die je als toerist of als bewoner enthousiast maken over de 

stad Deventer. 

 

En hoe mooi zou ’t zijn, dat dit potentieel maximaal wordt benut door de inzet 

van actieve en betrokken burgers van de stad Deventer. Daarom steken we 

als buurtbewoners de handen uit de mouwen om dit te realiseren. Te 

beginnen met een goed doordacht (stappen)plan. 

 



HET STAPPENPLAN BESTAAT OP HOOFDLIJNEN UIT EEN 7-TAL STAPPEN: 

1. Vorming van een Startteam bestaande uit een 5-tal buurtbewoners die nu al actief 

betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Vlindertuin; 

 

2. Uitwerking van een plan voor de inrichting, het onderhoud, de financiering en 

opgebouwd in delen en eventueel tijdfasen; 

 

3. Informeren en betrekken van alle andere buurtbewoners die regelmatig actief 

betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Vlindertuin; 

 

4. Verwerken van de input van deze buurtbewoners in het plan; 

(STAPPEN)PLAN 



5. Informeren en consulteren van de verantwoordelijken binnen de 

gemeente Deventer voor de inrichting en het onderhoud van alle 

voorzieningen in de binnenstad in het algemeen en de pleinen en ’t groen in 

het bijzonder + ‘Go - No Go beslissing’; 

 

6. Informeren en betrekken van alle buurtbewoners van ‘t Bergkwartier; 

 

7. Realisatie (stappen)plan in geval van een Go. 

 

8. Vervolg… 

(STAPPEN)PLAN 



STAP 1 STARTTEAM 

Rond juni 2019 hebben een 5-tal buurtbewoners ‘de koppen bij 

elkaar gestoken’ om na te denken over de mogelijkheden van de 

Vlindertuin en plein aan het Bergschild. De overtuiging dat dit 

stukje Deventer veel meer potentieel heeft dan tot nu 

gerealiseerd, heeft de 5 buurtbewoners doen besluiten als 

Startteam een (stappen)plan uit te werken. Vanuit het oogpunt van 

diversiteit en inclusiviteit, hebben de buurtbewoners allen een 

verschillend profiel (gezinssituatie, woonsituatie, achtergrond). 

 

PROCES - STAP 1 



STAP 2 UITWERKING (STAPPEN)PLAN 

Het Startteam heeft vervolgens een (stappen)plan uitgewerkt. Op hoofdlijnen  

bestaat dit plan uit de volgende delen: 

A. Een visie op de functies van de Vlindertuin en de verbinding met ‘t Bergschild plein; 

B. Uitwerking van schetsen; 

C. Uitwerking bestek; 

D. Financiële begroting en fasering; 

E. Onderzoeken financieringsmogelijkheden; 

F. Informeren & communiceren met betrokkenen. 

 

De uitwerking van dit (stappen)plan is in hoofdlijnen vastgelegd in dit document.  

 

PROCES - STAP 2 



STAP 3 INFORMEREN ANDERE BETROKKEN BUURTBEWONERS 

In stap 3 zijn alle andere buurtbewoners die regelmatig betrokken zijn bij 

het beheer en onderhoud van de Vlindertuin geïnformeerd over het 

(stappen)plan en is hun gevraagd om feedback en input. Het betreft 

ongeveer 20 woonadressen op een totaal van +- 104 woonadressen in de 

Menstraat, Rijkmanstraat, Bergschild en de Kerksteeg. Daarnaast is het 

draagvlak gepeild om een actieve en/of financiële bijdrage te leveren aan 

de realisatie van het plan. Er is sprake van een breed draagvlak onder 

deze buurtbewoners. 

 

PROCES - STAP 3 



STAP 4 VERWERKEN INPUT ANDERE BUURTBEWONERS  

Op basis van de feedback en input van de andere bij de Vlindertuin 

betrokken buurtbewoners, zijn de onderdelen a t/m e van het plan 

verder aangescherpt. Het aanstaande bestuur van de buurtvereniging 

i.o. wordt geïnformeerd over het plan. 

 

PROCES - STAP 4 



STAP 5 INFORMEREN & CONSULTEREN GEMEENTE 

Dit is de fase waarin het (stappen)plan zich nu bevindt. Naast het informeren van de 

gemeente-medewerkers verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van alle 

voorzieningen in de binnenstad in het algemeen en de pleinen en het groen in het 

bijzonder, is deze fase vooral ook bedoeld om op basis van de binnen de gemeente 

aanwezig kennis & expertise, elk van de stappen a t/m e nogmaals kritisch te laten 

beoordelen. Een beeld te krijgen van zowel het draagvlak binnen de gemeente, 

alsmede van de mogelijke ondersteuning die de gemeente wel of niet kan geven in 

geval van een positief besluit tot realisatie van het plan. Alle inzichten die dit oplevert te 

verwerken in een definitief (stappen)plan inclusief een voorlopig Go dan wel een 

definitief No Go besluit. 

PROCES - STAP 5 



STAP 6 INFORMEREN EN BETREKKEN VAN ALLE ANDERE 

BUURTBEWONERS VAN HET BERGKWARTIER  

In geval van een voorlopig Go besluit, zullen in deze op één na laatste stap, 

alle buurtbewoners inhoudelijk worden geïnformeerd over het definitieve 

(stappen)plan en het voorlopig Go besluit. Als er onder de buurtbewoners 

voldoende draagvlak is om een actieve en/of financiële bijdrage te leveren 

aan de realisatie van het plan, resulteert dit in een definitief Go. 

In het belang van fondsenwerving zal in deze fase ook de relatie worden 

gelegd met de nieuwe buurtvereniging in oprichting. 

PROCES - STAP 6 



STAP 7 REALISATIE 

In geval van een Go en op basis de uitgesproken bereidheid om een actieve 

en/of financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het (stappen)plan 

zal het werven van de noodzakelijke financiering, de feitelijke realisatie 

alsmede het beheer & onderhoud worden verdeeld over kleinere groepjes van 

buurtbewoners. Alle betrokken partijen zullen worden geïnformeerd over 

planning en datum van oplevering. 

PROCES - STAP 7 



STAP 8 VERVOLGPLAN 

Mocht dit plan succesvol zijn, dan zijn er vervolgideeën om het 

Bergschildplein meer te betrekken bij de tuin. Denk hierbij aan boombanken 

rond de lindebomen, aankleding plein en geveltuinen. 

VERVOLG…- STAP 8 



MOOD - WENSEN 

BESCHUTTING  SENSATIE: KLEUR, GEUR, SMAAK  

RUST & ONTSPANNING  

INSECTEN: VLINDERS, BIJEN  

SPELEN, LEZEN, LEREN  

VRUCHTEN  

& KRUIDEN  

SCHADUW 

& ZON  

ONTDEKKEN  

S
A

M
E

N
  



WENSEN - FUNCTIES 

3 

5 

1   Boombank 

2   Boekenboom 

3   Boekenkast 

4   Schanskorf  

     tuinbank 

5   Fruit- & kruidentuin 

6   Zandbak 

7   Schanskorf  

     BBQ 

8   Tuinbank 

9   Schommels 

10 ‘Proef’-tuintje 

11 Waterton 

12 Informatiebord 

1 
8 

9 

2 

6 

4 
7 

GEBRUIK 
10 

12 

11 



1 

2 
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5 

8 

1   Boombank 

2   Boekenboom 

3   Boekenkast 

4   Schanskorf  

     tuinbank 

5   Kruidentuin 

6   Zandbak 

7   Schanskorf  

     BBQ 

8   Tuinbank 

9   Schommels 

10 ‘Proef’-tuintje 

11 Waterberging 

12 Informatieborden 

4 
4 

4 
8 

6 

7 9 

12 

11 11 

11 
12 

Ingang 
Bergschild 



WENSEN - FUNCTIES 

PLANTEN 

5 

3 

1 Moerbijboom 

2 Leipeer 

3 Slaapboom 

4 Sierkers 

5 Kruiden 

6 Amberboom (lei) 

7 Pruimenboom 

8 Rozen 

9 Tomaten 

1 

2 

4 

7 

6 

8 
9 



1 

2 

3 

5 

1 Moerbijboom 

2 Leipeer 

3 Slaapboom 

4 Sierkers 

5 Kruiden 

6 Amberboom (lei) 

7 Fruit: o.a. pruim, 

   kiwi, abrikoos, 

   kruisbes,aardbei.. 

8 Rozen 

9 Tomaten 

        Kleurstelling 

        bloemen 

4 

6 

7 

6 

2 
2 

7 

9 
7 

7 7 

8 

8 

8 

Ingang 
Bergschild 



Voor de financiering van het plan zal een fondsenwerving worden gestart onder 

alle direct & indirect betrokken partijen. Partijen die een bijdrage willen leveren aan 

de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad Deventer in het algemeen en de 

binnenstad / ’t Bergkwartier in het bijzonder. Denk daarbij aan bewoner en 

bedrijven (loterij, steen met naam, ‘adopteren’ bankje, boom etc.),   gemeente (Wij 

Deventer) en landelijke instellingen (Oranje fonds, NL Doet, Lions Club, 

Vlinderstichting, Stichting Lezen etc.). Bij de geldwerving wordt onderscheid 

gemaakt in buurt- en algemeen belang (bijv. BBQ versus informatieborden). 

FINANCIERING 



Fondswerving: 

 Gemeente Deventer: WijDeventer  

 Buurtactiviteit: Oranje fonds / NL Doet, etc. 

 Onderwerpen: bijv. Waterberging, Groene lint, Vlinderstichting, Stichting Lezen 

FINANCIERING 



AFHANKELIJK VAN VERKREGEN GELDEN KAN  

DE REALISATIE VAN DE TUIN IN FASEN WORDEN OPGEDEELD: 

1. Opdeling tuin in vanaf straat (tuinhek) tot aan de trap en vanaf de trap tot aan de  

    stadsmuur. De eerste fase betreft de inrichting van de tuin aan de muurzijde. 

2. Realisatie grondplan: bestrating, indeling tuin en grondverbetering. 

3. Aanschaf en plaatsing van bomen en struiken. 

4. Aanschaf en planten van vaste planten. 

5. Aanschaf en plaatsing tuinmeubilair & speeltoestellen. 

 

 

FASES REALISATIE 



 

 

BEGROTING EN FASERING 

Fasering:  

1. Opdeling tuin: Straat- en Muurzijde. 

2. Realisatie Grondplan. 

3. Aanschaf en plaatsing van bomen en 

    struiken. 

4. Aanschaf en planten van vaste 

    planten. 

5. Aanschaf en plaatsing tuinmeubilair & 

    speeltoestellen. 

 

 

 

Bijlagen: Bestek & Beplantingsplan 

Volledig

Fase Onderdelen Straatzijde Toelichting StrZ Muurzijde Toelichting MrZ

2 Grondplan 1250 750

3 Bomenplan 500 2000

4 Vaste planten 500 1300

5 Meubilair 1000 1600

5 Speeltoestellen 2500 0

Totaal 5750 5650

Gericht op beplanting

Fase Onderdelen Straatzijde Toelichting StrZ Muurzijde Toelichting MrZ

2 Grondplan <inzet buurt> <inzet buurt>

3 Bomenplan 500 1000

Geen centrale boom en geen 

afscheiding met leiperen

4 Vaste planten 500 1300

5 Meubilair 1000 <bestaand>

5 Speeltoestellen <bestaand> zandbak 0

Totaal 2000 2300

Minimale inspanning

Fase Onderdelen Straatzijde Toelichting StrZ Muurzijde Toelichting MrZ

2 Grondplan <inzet buurt> <inzet buurt>

3 Bomenplan 500 1000

Geen centrale boom en geen 

afscheiding met leiperen

4 Vaste planten <bestaand> <bestaand>

5 Meubilair 1000 <bestaand>

5 Speeltoestellen <bestaand> zandbak 0

Totaal 1500 1000



BEDANKT! 

 
Namens: Chantal van Gool, Carla Stegink, 

 Sabine Verbeek, Anton Slager en Bert Nielsen. 

  

 


