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IN DIT NUMMER  

Kruidenhof te Mallum BIO.   

Wat is het Project Kruidenhof te 

Mallum BIO?  

Vrijwilligers en sponsoren 

Het project Kruidenhof te Mallum Bio 

is mogelijk dank zij vrijwilligers en 

sponsoren. Wie zijn dat?  

Informatie over het project.  

Wanneer starten we het project, wat 

doen we en hoe lang duurt de 

uitvoering?  

Kruidenhof te 
Mallum BIO  
Door Roel Heij  

 

Door gebruik te maken van lokale 

aannemers zorgen we met de 

verkregen subsidies en 

sponsorbijdragen voor lokale 

werkgelegenheid.  
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De Stichting Kruidentuin Eibergen vernieuwt de Kruidenhof te Mallum 

door het verbeteren en verduurzamen van tuin en bezoekerscentrum, 

maar ook door het verbreden en verdiepen van het jaarlijkse programma 

op het gebied van groen, natuur, kunst, cultuur, educatie en informatie. 

Het doel is dat daardoor méér bezoekers en nieuwe doelgroepen -  in het 

bijzonder kinderen in de basisschoolleeftijd - hun weg naar onze tuin 

zullen vinden en als ontmoetingsplek gaan beschouwen.  

Ook is het de bedoeling de kennis op het gebied van kruiden als 

bestanddeel van verantwoorde voeding veel meer te benutten.  

Op 30 november 2020 hebben we voor het project een aanvraag voor 

Europese LEADER subsidie ingediend. Bij definitieve goedkeuring dragen 

de gemeente Berkelland en het  Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling samen bij aan de helft van de subsidiabele 

kosten. Wel mogen we vast beginnen met de uitvoering. Op pagina 2 

leest u met welke onderdelen we eerst aan de slag gaan. 

http://www.kruidenhof-te-mallum.nl/
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com


 

 

  

Kruidenhof te Mallum  

 

Vrijwilligers en sponsoren  

                                            

Vrijwilligers 

De uitvoering van dit project kan alleen dank zij 

onze ca. 50 vaste vrijwilligers. Maar we hebben 

gedurende het project extra vrijwilligers hard 

nodig. Iets voor U / jou? Misschien bijft u / blijf je 

wel om met ons leuke team vrijwilligers in de 

Kruidenhof mee te doen, als tuinwerker of om 

gasten te ontvangen. Aanmelden kan bij de 

secretaris.  

 

Sponsoren en opdrachtnemers 

Het project was financieel onhaalbaar zonder 

subsidies en sponsoring. Ook particulieren hebben 

ons ruim gesponsord voor een totaal bedrag van 

ca. € 28.000,- , waarvan één bijzonder groot 

sponsorbedrag van een anonieme schenker! 

 

Via onderstaande logo’s brengen we onze 

sponsoren en opdrachtnemers graag nog eens 

onder uw aandacht.  
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 Wanneer starten 
we het project en 
hoe lang duurt 
het?  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn bij de uitvoering afhankelijk van de geldende 

coronaregels. We hebben de planning zo veel mogelijk 

aangepast zodat we om te beginnen buiten op afstand 

kunnen werken. Midden februari 2021 starten we met de 

aanleg van het voedselbos en het uitzichtpunt over de 

tuin in Marke Mallem. Dit voorjaar volgen nog de 

bijenstal en het schaduwdoek bij het amfitheater. We 

hopen dat we open kunnen van mei tot en met 

september. Daarna komen de volgende onderdelen: 

 Het verduurzamen van ons bezoekerscentrum door 

het isoleren en aanbrengen van HR++ beglazing en 

elektrische verwarming. Met twee kleine wokkel-

windmolens op het dak van de bergruimte wekken 

we een deel van de eigen stroom op. 

 Het vernieuwen van de overkapping en enkele 

pergola’s. 

 Een klimtoren voor kinderen tot ca. 12 jaar.  

 Een ruilbibliotheek met kinderboeken in een oude 

voedersilo voor onze jonge bezoekers. 

 Het verbeteren van de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid door het vervangen van 

verhardingen van paden en terras en het 

herinrichten van het voorterrein. 

 Het maken van een vlonder bij de oude Berkel om 

met kinderen het verhaal van de natuur te 

verkennen. 

Voorjaar 2022 hopen we het hele project af te ronden. 
  

https://www.gelderland.nl/Subsidies/leader-uitvoering-projecten-achterhoek
https://www.gelderland.nl/Subsidies/leader-uitvoering-projecten-achterhoek
https://www.gemeenteberkelland.nl/
https://www.vsbfonds.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/
https://www.fonds1819.nl/
https://www.oranjefonds.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/cooperatiefonds/
https://www.tuinenvangeerdink.nl/
http://www.penterman.nl/
https://www.porskamp.com/
http://www.raaklein.nl/
https://www.bonsenreuling.nl/

