
Tuinambassadeur in gemeente Ede 

Bennekom  
Han ten Hallers 
Als tuinambassadeur kan ik u voorlichten over: 

• voordelen van een natuurvriendelijke tuin; 

• het natuurvriendelijker inrichten van uw tuin; 

• het onderhoud van uw tuin. 

Ik doe dat ook als gepensioneerde medewerker bij de afdeling Plantsoenen van de gemeente Ede. 

 

Liesbeth ten Hallers-van Hees  
Ik werd tijdens de hongerwinter geboren in Hilversum. Na het gymnasium ging ik naar de tuinbouwschool, 

en werkte vervolgens 40 jaar als ontwerper. Eerst in de openbare groenvoorziening. Daarna vanuit mijn 

eigen “Tuinburo ten Hallers”. Ik ontwikkelde vanaf de jaren '90 een specialisme voor het ontwerpen van 

vlindervriendelijk groen en gaf er lezingen over. Dit vaak in samenwerking met de Vlinderstichting.  

 

Arjen Barten 
De liefde voor natuur heb ik meegekregen van mijn opa die één van de eerste IVN gidsen 

in Nederland was. Ik geef zelf (boom) wandelingen in Bennekom. Ik help graag met het 

realiseren vaan een interessante (bij-vriendelijke) tuin. Om zo een bijdrage te leveren aan 

een duurzame samenleving en het behouden van een aantrekkelijke groene omgeving. 

Hierbij maken kleine aanpassingen vaak al een groot verschil. 

Want wat is er mooier dan in je eigen tuin genieten van zoemende insecten of een 

rondscharrelende egel. Dat brengt de natuur dichtbij. 

Ede Centrum 
Jan Beukhof 
 

Het volgende is voor mij belangrijk: 

• Een bijdrage leveren aan een schone wereld om je heen. 

• Het stimuleren van biodiversiteit  

• Het geven van advies en richtlijnen om tot een goede realisatie van beoogde 

plannen te komen 



Ede Veldhuizen 
Margreet Smit-van der Burg  
Denkt mee met bewoners voor meer groen in de tuin.   

Haiku van Margreet: 

Maak je tuin meer groen, 

weldra biodiversiteit. 

Zaai! en plant een boom. 

 

 

Ede Zuid 
Gerard Brouwer  
Begonnen met het verwijderen van een paar tegels. Daarna stapsgewijs het afkoppelen 

van het dakwater. Ik heb mijn tuin weerbaarder en onderhoudsarm gemaakt door gebruik 

van robuuste inheemse planten. Een stukje gazon omgetoverd tot bloemrijkgrasland. 

Stapsgewijs de tuin dier- en milieuvriendelijker gemaakt. Jaarrond bloemen en bessen in 

de tuin en een enkele knallende exoot. 

Zeeheldenbuurt 
Jeroen Bouw 
Vanaf mijn jonge jaren heb ik altijd belangstelling gehad voor de natuur en alles wat leeft. Vanuit mijn 

passie voor natuur en tuinieren heb ik enige tijd als hovenier gewerkt en daarna en nu nog steeds in het 

natuurbeheer. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig in de tuin. Waarbij ik wilde planten en cultuurvarianten 

combineer tot een bloemrijke tuin die interessant is voor vogels en insecten. Ik vindt het leuk om van 

buurtgenoten hun ervaringen te horen met tuinieren. En zelf mensen te inspireren en te helpen bij het 

realiseren van een tuin waarvan ze enthousiast worden.  

Enka 
Sandra Luijpen 
Ik ben iemand die veel op details let. Ik hou dan ook van kleuren, texturen en vormen.  

Planten die ik in mijn tuin heb, zoek ik daarop uit. Ik wil ieder seizoen verwondering 

creëren en behouden.  

 

 


