
OMMETJE door het groene hart van Hapert



Plan 1: Onze droom

• GROEN in en om Hapert

• Mensen in beweging brengen

• Eenzaamheid verminderen



GROEN in en om Hapert

• De ziel van Hapert terugbrengen, met een groen hart in en om de 
MFA

• Buiten in het groen elkaar ontmoeten, waardoor de leefbaarheid 
wordt vergroot

• Een "groene ader" verspreiden in en om Hapert, te beginnen met het 
"Ommetje Hapert"



Mensen in beweging brengen

• Diverse wandelroutes in 
en om Hapert creëren 
(en opnemen in een 
fraaie brochure)

• Beweegtuin creëren door
middel van het plaatsen 
van beweegtoestellen in het 
"kasteelpark" tussen de bomen

• De open universiteit heeft in 
samenwerking met gemeente 
Bladel, Hapert geselecteerd 
om mee te doen aan het 
project "Wijk Actief"



Toestellen voor in de beweegtuin



Eenzaamheid verminderen

• Mensen met elkaar in verbinding 
brengen

• Dagelijks verzamelen in de nieuwe 
MFA om een rondje te wandelen door 
het groene hart van Hapert

• En aan het einde van de route ter 
afsluiting (geheel vrijblijvend) 
gezamenlijk een kopje koffie drinken



Het ommetje

We verzamelen dagelijks om 09.30 uur bij de hoofdingang van 
de MFA en lopen rechtsaf de Parallelweg op



Het ommetje

We lopen langs de parkvijver en het Dierenwaaike



Het ommetje

En slaan vervolgens rechtsaf de Kasteellaan in



Het ommetje

Aan het einde van de Kasteellaan 
komen we bij een grasveld, waar 
we tussen de bomen de 
"beweegtuin" willen realiseren

Het grasveld achter de bomen is 
van wezenlijk belang voor de 
gemeenschap: in coronatijd 
hebben de Hapertse sportscholen 
daar hun buitenlessen verzorgd en 
ook de kinderen van Het Palet 
kregen daar hun buitengymlessen



Het ommetje

Ter verfraaiing van dit gebied, willen 
we achter in de hoek van het 
grasveld (hoek Nieuwstraat/ 
Bernhardstraat) een amfitheater 
realiseren voor Hapert door Hapert

Hier kun je even gaan zitten om een 
praatje te maken maar er kunnen 
ook theatervoorstellingen of 
muziek-bijeenkomsten in de open 
lucht worden georganiseerd, 
evenals een picknick met familie



Het ommetje

Na het sporten of het 
bijpraten vervolgen we onze 
route via de Arnold van 
Rodelaan, linksaf naar de 
Julianalaan en vervolgens
via de "bypass" van de 
Kerkstraat richting
De Kloostertuin



Het ommetje

Bij de Kloostertuin 
aangekomen, kunnen we 
even uitrusten bij de 
zithoek op het pleintje van 
opa Bakkenhoven



Het ommetje

We vervolgen de route 
richting Alexanderhof waar 
zich de kiosk en de 
Kuuskesrijder bevinden in de 
Muziektuin

Na eventueel een spelletje 
jeu de boules, keren we 
terug naar de MFA om een 
lekker kopje koffie te 
drinken

En daarna …......



Plan 2: Groen in en om de MFA

Enkele voorbeelden:

- Behoud van de mooie 
bomen bij Het Palet

- Laat kinderen in samenwerking 
met ouderen kennismaken 
met het verbouwen van 
groente en kruiden

- Groene gevelbekleding 
(eventueel met klimwand)
aan de muren van de sporthal



Plan 3: Ommetje "de groene ader"

Voor alle inwoners van Hapert, 
maar ook met het oog op het 
toerisme willen we het dorp 
groener en aantrekkelijker maken 
door het creëren van een groene 
ader met plukroute om het dorp 
heen, die de mooie gebieden met 
elkaar verbindt, zoals bijv. het 
terrein rond de molen met een 
blote voetenpad en speeltoestel-
len van wilgentenen, ecozone De 
Pan-Pals, de Hapertse Wildernis 
met het "Haoperse Gaopers-pad" 
met uitbreidingsmogelijkheid naar 
het Jarabos, enz.



Wordt vervolgd!

• Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?

• Enthousiastelingen met goede ideeën zijn altijd welkom!


