
Wijkpark Brouwhuis

- recreëren zoals het hoort –

Doel 1: maaibeleid als vanouds
Doel 2: uitbreiding speel- en sportvoorzieningen
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Ons wijkpark als er gemaaid is:
Er wordt geleefd, gerecreëerd, 
er vinden ontmoetingen plaats!
Dagelijks…



Voorstellen

Perry Vermeulen (39)

Ik woon met mijn gezin aan de 
Rupelstraat. We hebben twee 
jonge kinderen.

We kochten ons huis in 2018.

Foto van Funda (2018): ons 
uitzicht op dit paradijs gaf een 
gigantische doorslag bij de 
huizenjacht.

Ziet u dat biljartlaken? 
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Achtergrond:

• Aankondiging vernieuwing park 
(ED: 27 mei 2021).

• Grote enquête (+500 respondenten).

• Totstandkoming klankbordgroep
inwoners/gebruikers en gemeente (ik werd lid).

• Herfst 2021: twee sessies, ideeën delen. 
Boodschap van de gemeente: denk groot.

• Stilte op de lijn. Groeiende frustratie van 
klankbordgroepleden over communicatie gemeente.

• Maart 2022: wandeling door park met 
stakeholdersgroep.

• Mei 2022: plotseling twee boodschappen: 
budgetprobleem (‘denk groot’ is van de baan) en 
wisseling projectleider.
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Mei 2022
• Raadsvragen VVD Helmond over de staat

van het park, ook GroenLinks is achter de 
schermen bezig.

• Eindhovens Dagblad schrijft over de 
frustratie van inwoners (artikel 24 mei 2022).

9 juni
Nieuwe projectleider stelt zich voor aan
klankbordgroep, biedt tekst en uitleg over 
keuzes die de gemeente maakt en over 
financiële uitdagingen. Schone lei. 

22 juni
Beantwoording raadsvragen door de gemeente. 
Weinig nieuws. Er zouden geen klachten bekend
zijn, dat is op zich wel een grappig antwoord.

6



Deel 1: beheer (maaibeleid)
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We hebben in ons park altijd 
veel recreatie gehad. Fijn om 
naar te kijken, fijn om aan 
mee te doen. De scouting had 
er activiteiten, er werd 
gevoetbald door kinderen en 
door een voetbalschool. 
Er waren bootcamps, yoga-
en fitness-activiteiten. 
Picknicks, chillen, vliegeren, 
spelen met op afstand 
bestuurbare auto’s. Et cetera.
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Dit is de situatie nu.

Dit is de situatie anno 2022.
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Nieuw maaibeheer van de gemeente; een kort filmpje over ecologisch maaien
deelde de gemeente in 2021. Slechts een deel van het park wordt aangemerkt
als gazon, in het grootste deel krijgt de natuur de ruimte ten bate van 
biodiversiteit (vogels, vlinders, insecten).

Op deze plekken wordt voortaan slechts drie keer per jaar gemaaid.
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Omwonenden zijn nooit vooraf in 
kennis gesteld over de impact van 
het nieuwe maaibeleid voor onze directe
woonomgeving.

Nooit is ons gevraagd: wat willen jullie
nu eigenlijk zelf, als bewoners? Er is 
compleet voorbij gegaan aan het feit dat
de hele Rupelstraat en omgeving hier
ongelukkig van wordt.

Ineens veranderde ons park.
Hier is het park niet voor aangelegd.
Dit park werd veelvuldig gebruikt door 
recreanten.
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Bewoners zien het park en zijn kwaad en 
teleurgesteld. Dit hebben ze zo nog nooit 
meegemaakt in hun mooie park.

“Verloedering.” – “Verwaarlozing.”

We zien wekelijks berichten
als deze op sociale media.
(maaidag; 16 juni 2022)
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Wij willen geen gras-tot-op-de-knieën op dat enorme gebied in het park. Het ziet er A) onverzorgd uit, B) het staat
recreatie in de weg en C) en we maken ons zorgen over gezondheid- en veiligheid (verderop meer daarover).

Tussen de grote vijver en het kanaal komt een meanderende waterloop (zie afbeelding).
Zorg hier voor ecologisch maaibeleid! Er is ook ruimte genoeg in het gebied
dat als ‘speelbos’ is aangemerkt (westelijk deel wijkpark). Zie volgende pagina.

Maar maai frequenter op de prominente velden ten zuiden van het water, zoals we dat gewend waren.
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Je behoudt de ecologische verbindingszone (rode pijl) van 
Rijntjesdijk (Brouwhuissche Heide) naar kanaal als je het donker
gearceerde deel maait als voorheen (aanmerken als gazon).
Gevolgen: 
• Recreatie in het park komt weer terug. 
• Buurtbewoners blij.
• Voldoende ruimte voor biodiversiteit.
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Ook zonder de velden in ons park 
is er meer dan genoeg ruimte voor
ecologie in de omgeving (donker
gearceerd): 

• De Groene Punt
• Landschapspark Kloostereind
• Aan weerszijden kanaal
• Bermen, onder meer langs de 

Rivierensingel, waar nu wel
keurig gemaaid wordt.
• Etc.

(ecologische verbindingszone door park ter oriëntatie
opnieuw ingetekend met rode pijl)
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We mogen gezondheids- en veiligheidsissues
niet vergeten. Is hier ooit bij stilgestaan?

Deskundigen leren ons:

“Hoog gras brengt teken met zich mee. Met 
name kinderen en huisdieren hebben een
verhoogd risisco. Elke dag je kind of 
huisdieren moeten checken op teken, is 
onbegonnen werk en zou niet moeten in een 
woonwijk. Hoog gras hoort in overhoeken
en bermen buiten de kom.” 

Daarnaast:

Wilde grassen en extra bloeiende 
gewassen in woonwijken zijn slecht nieuws 
voor mensen met hooikoorts. Vooral als het 
gaat om grotere percelen.
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Vertegenwoordigers van de 
gemeente Helmond: 

“Dit maaibeleid is echt iets van de 
laatste jaren. Je ziet het in heel 
Helmond: overal een veel betere
balans tussen recreatie en 
biodiversiteit.”

We maakten een rondgang
langs alle wijken. En wat 
blijkt? 

Neem zelf een kijkje.
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Eerst maar eens
ecologisch
maaibeleid zoals
het ook kan: hier en 
daar een strook. De 
drie voorbeelden
komen allen uit
Helmond Noord. 
Super!
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En nu alle 
wijken op 
een rij. 

Het Centrum. 
Keurige matten.
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De Rijpelberg.
Overal goed gemaaid. Foto hierboven: 
ecologisch gemaaid aan de randen.
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Annawijk en
Suytkade. 
Keurig gemaaid.
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De Zwanenbeemd. Overal keurig gemaaid.
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Haverveld, Bloem- en Paardenvelden. 
Mooi gras overal. 
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Helmond Oost.
Overal keurig gemaaid, 
maar let op: ook een stukje 
ecologie op de foto 
linksboven. Alleen de 
randen, in het midden ligt 
een fraai voetbalveldje. 
Goed bezig! Dient alle 
belangen.
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Mierlo-Hout.
Een grote wijk, gelukkig is er genoeg keuze. Op hele mooie velden.
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Dierdonk. 
De mensen hebben hier niks te klagen...
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De Oranjebuurt. 
Keurig gemaaid.
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Brandevoort. Overal goed gemaaid. Op één plek 
(linksboven) een deel van het veld ecologisch gemaaid.
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Helmond West. Prachtig 
opgeknapt. Fijn recreëren.
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Stiphout. 
Wow.
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De Eeuwsels. 
Veel mooie 
velden, allemaal 
netjes gemaaid.
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Binnenstad Oost. 
Diverse wijkparken en het grote Hortensiapark – alles ziet er keurig netjes uit.
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Let op: in geen enkele wijk zijn wij velden
met lang gras (ecologisch maaien) snel
voorbij gereden omdat dit goed uit zou
komen voor dit beroep op de gemeente. We 
zijn ze simpelweg niet tegengekomen in de 
vele parken van Helmond. Alleen in 
Brouwhuis Park.

Sterker nog: We zagen talloze plekken met 
kortgemaaid gras, die zich beter lenen voor
ecologisch maaibeleid dan het centrale park 
van Brouwhuis…

We hadden overal veel aanspraak; 
buurtbewoners willen weten waarom je 
foto’s maakt. In alle gesprekjes gaven
mensen aan dat hun gefotografeerde veldje
er het hele jaar door kortgemaaid bij ligt. Het 
is dus niet zo dat we toevallig vlak na een
maaibeurt ons rondje maakten. Je kunt
sowieso goed het verschil zien tussen een
pas gemaaid knollenveld (Brouwhuis…) en 
een structureel goed bijgehouden veld.

Foto: Dierdonk33



Brouwhuis kent heus wel veldjes die als gazon aangemerkt zijn. Van een enkeling denken wij: 
ecologisch maaien zou op deze plek veel logischer zijn. Neem het gebied op bovenstaande foto, 
tussen het wijkpark en het kanaal (immers een direct onderdeel van ecologische verbindingszone). 
Maar ook talloze stukken gras aan de rondweg (Rivierensingel) worden keurig bijgehouden. Laat
hier de natuur haar gang gaan! 

Maar houd het park netjes. In essentie is ons park bedoeld voor verblijven en recreatie.
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ONZE VRAGEN:

1. Waarom geniet heel Helmond van mooie velden waarop uitstekend gerecreëerd kan worden, 
en moeten wij in Brouwhuis een groot deel ten zuiden van de parkvijver afstaan aan de natuur?
2. Waarom zien we op sommige plekken ecologisch maaien terug op randen van grasvelden of in 
strookjes, terwijl bij ons complete lappen grond de hoogte in schieten? Geef overhoeken van die 
percelen aan de natuur of concentreer het bij die (toekomstige) meanderende waterloop.
3. Waarom een enquête en een klankbordgroep, als de gemeente een grote groep bewoners toch
niet serieus lijkt te nemen? Nogmaals: wij zijn ontevreden en wij zijn met veel.

Voor de volledigheid: wij houden van de natuur. Ik ben lid van Natuurmonumenten. Onze zoon is lid van 
Oerrrr, het jeugdprogramma van die stichting. Wij maken natuurreizen! Natuur is belangrijk, maar niet
op deze manier in ons ooit zo mooie wijkpark. 
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Afsluiting deel 1. 
Duidelijk is nu dat wij
weer willen recreëeren!
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Deel 2: 
speel- en sportvoorzieningen
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Tijdens onze ritten door Helmond hebben we overal veel speel- en sportplekken gefotografeerd.
• Voetbalveldjes, basketbalveldjes, tafeltennistafels, etc.
• Klim- en klautertoestellen, schommels, glijbanen, natuurlijk spelen, kabelbanen, etc.

Brouwhuis heeft uiteraard ook de nodige voorzieningen op plekken in de wijk. 
Maar in het hele park (circa 82.000 m²) hebben we slechts wat voor de allerkleinsten (glijbaantje, 
wipkip) en een klimpiramide die volgens de gemeente al jaren is afgeschreven en ieder jaar veel
onderhoud vraagt. Buiten deze twee toestellen is er niets, ook geen enkele sportvoorziening.

38



De journalist van het Eindhovens Dagblad schreef 
dit in mei 2022 en daar staan veel mensen nog steeds 
achter: maaibeleid als vanouds is prioriteit 1.

Maar het zou toch ook wel fijn zijn als we in ons park 
wat meer voorzieningen zouden krijgen, zoals ook heel 
vanzelfsprekend is in al onze andere wijken. Trek ons op 
voorzieningenniveau gelijk met de rest van Helmond.

Op de volgende pagina een collage van het aanbod in de 
stad. Niet opnieuw per wijk; een tweede keer vonden we 
dit niet nodig.
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Ook in dorpen om ons heen worden de kinderen goed verwend in de parken. Deze zes foto’s zijn in 
Boekel genomen, maar er zijn in de omgeving van Helmond veel meer van dit soort mooie plekken.

Vergelijk dat eens met Brouwhuis Park.41



Brouwhuis Park: glijbaan…

42



VRAGEN DIE RESTEN

Toen de klankbordgroep begon was er sprake van genoeg budget en er zouden diverse 
speelplekken komen met thema’s als Kasteel, Bos en Water. “Denk groot”, was het devies. 
Nu blijkt het budget er nauwelijks te zijn; er moet zelfs worden gezocht naar subsidies.

Vraag 1: waarom kunnen er in iedere wijk volop speel- en sportvoorzieningen gecreëerd worden en 
moeten wij in Brouwhuis hopen dat er ergens nog een potje is?

De gemeente hamerde er in het begin op dat we moeten denken aan natuurlijke vormen van 
spelen. Niet zozeer aan toestellen. “En waarom voetbalgoals als je ook tussen boomstronken kunt
scoren?”

Vraag 2: waarom kunnen er in héél Helmond wel gewoon traditionele speeltoestellen worden geplaatst
en bijvoorbeeld goals met palen en een lat, in de meeste gevallen met erachter een kooiconstructie?

Vraag 3: de speelvisie werd al op bijeenkomst 1 gepresenteerd. Waarom een klankbordgroep als er
vooraf op hoofdlijnen al een plan is waar nauwelijks van af wordt geweken? En waarom geen ruimte
voor sport in die visie?
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Brouwhuis kent ongeveer 1.500 kinderen onder de 14 jaar. Wij vinden het belangrijk om op te komen
voor al deze kinderen (ze zijn nooit betrokken geweest bij de inventarisatie van behoeftes). Dáárom ging
ik in eerste instantie in de klankbordgroep. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van Scouting Brouwhuis, 
André van Berlo. Wij zouden zó graag het park aantrekkelijker willen maken voor de jeugd.

We hebben in onze wijk vier basisscholen met directeuren die goed begrijpen waarom wij ons inzetten
voor een park met voorzieningen. Hetzelfde geldt voor het bestuur van Scouting Brouwhuis.
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Afsluitend:
We willen kinderen verleiden om naar buiten te 
gaan, weg van de schermpjes, lekker met anderen
spelen. Om veel redenen heel belangrijk.

We willen alle generaties zo veel mogelijk laten
bewegen. Helmond vitaal, van nul tot honderd.

Investeer in speel- en 
sportvoorzieningen in ons park. 
Speeltoestellen, goals, een
basketbalpaal, outdoor fitness: 
genoeg inspiratie in Helmond.

Met name de 1.500 kinderen
zullen u dankbaar zijn.
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Perry Vermeulen

2022

info@perryvermeulen.nl
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