
BUURTTUIN ZWARTEWEG RHEDEN: BIODIVERSITEIT DANKZIJ BUURTBEWONERS

Over de onschatbare waarde van ecosystemen met biodi-
versiteit, schreven we eerder. Daarna namen we de ge-
meente Rheden onder de loep. In hoeverre werken zij mee
aan het versterken van het ecosysteem binnen hun ge-
meente? Allerlei projecten passeerden de revue. Een van
deze projecten leg ik nu onder een vergrootglas, buurttuin
Zwarteweg. Wat houdt dit in? Wat is daar gerealiseerd?
Wie zijn er vooral actief, de vrijwilligers of de gemeente?
Hoe verloopt de samenwerking?
 
Half januari mag ik aanschuiven aan de keukentafel bij Giel
Bongers en Mieke Hendriks. Ik heb me vooraf ingelezen,
allerlei vragen bedacht, maar eigenlijk zijn die totaal over-
bodig. Vol enthousiasme praat vooral Mieke honderduit
over 'buurttuin Zwarteweg'.

Twee metselbijen in het insectenhotel

Kolibrievlinder bezoekt IJzerhard

 
We gaan terug naar 2015. Op het bewuste terrein stond
ooit een school, die later ruimte bood aan het verenigings-
leven, om een derde leven te krijgen als opslagruimte.
Tenslotte werd het gebouw afgebroken en kwam het gebied
braak te liggen. Kopers .... geen interesse.
Op initiatief van de gemeente Rheden werden alle omwo-
nenden uitgenodigd. Zij kregen de beschikking over het
gebied, groot 1200 m2, mits er een plan op tafel kwam. Een
groep wilde graag uitbreiding van parkeerplaatsen, de an-
dere groep zag wel wat in een 'tuin' met aandacht voor bi-
odiversiteit, de omgeving en haar bewoners.

 
De parkeerplaatsen kwamen er en de buurt ging de uitda-
ging aan om een buurttuin te realiseren. Het jaar 2016 werd
vooral besteed aan het maken van plannen. Voor wie wordt
deze buurttuin, waarom. Deze brainstormsessies leverde
ontwerpeisen op.
 
Gestart is uiteraard met het 'tuin'rijp maken van het perceel.
Gebouwresten verwijderen, zandgrond verplaatsen naar
het deel voor de parkeerplaatsen, de vruchtbaardere grond
juist naar de tuin vervoeren. De gemeente heeft dit gedaan
en daarbij ook gezorgd voor een eerste aanplant van bij-
voorbeeld fruitbomen, struiken.
Daarna is men de ontwerpeisen gaan realiseren. Echter,
papier is vaak geduldig. Dus ben ik zeer benieuwd wat
hiervan in 2017 terecht is gekomen. Welke plannen er nog
liggen voor de komende jaren.    

 
Diervriendelijk, mensvriendelijk
Als ik aankom vliegen er allerlei vogels in hagen. Zie ik
voldoende schuilplekjes. Giel vertelt dat ze vooral gewerkt
hebben aan een insectenvriendelijke tuin. Om dit te berei-
ken zijn er veel cultivars gebruikt. Deze planten met toe-
gankelijke bloemen, kennen soorten die vroeg en laat in het
jaar bloeien, gedurende een lange periode nectarkroegen
bieden aan bijen, vlinders enz.. 'Veel ideeën voor de juiste
planten heeft men onder andere gekregen via www.imker-
pedia.nl ' vertelt Mieke.  Waarop Giel aanvult: 'Wanneer er
inheemse planten gekozen zouden , zou de bloeiperiode
korter zijn en de tuin minder aantrekkelijk ogen voor de
buurt, terwijl we het draagvlak juist willen vergroten middels
een uitnodigende tuin, met veel bloemen, krachtige kleuren,
eetbare zaken.'
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De sneeuwbal, een vroegbloeier.

Vriendenlunch in een tuin vol bloemen Schooldag duurzaamheid, zaadbommen maken

Creatieve breisters aan de slag.

Biodiversiteit
Om ook andere dieren een plekje te geven, variatie te
krijgen in de tuin, vind je er ook een takkenril, vogelbosje,
bessenstruiken en fruitbomen. Een waterpomp zorgt dat in
droge tijden de tuin besproeid kan worden. In het midden
een groot grasveld, dat omzoomd wordt door borders met
bloembollen, bloeiende planten, kruiden, en groenten. Zo
vroeg in het voorjaar zie ik hier uiteraard weinig van, maar
Mieke wijst me op de schuilgelegenheid voor de dieren. Ik
krijg uitleg over allerlei planten, zoals een papierstruik met
witte knoppen, een sneeuwbal, overblijvende grassen,
palmkool, snijbiet, roodbloeiende toverhazelaar. 'Dus ook
in dit jaargetijde is er structuur en kleur in de tuin', aldus Giel.

 
Plaats voor alle leeftijden
Er is aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor de
oudere buurtbewoners. Zo zijn er paden die rollator vrien-
delijk zijn, verhoogde plantenbedden met plukgroenten,
rustplekken. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de
senioren de tuin al snel hebben gevonden. Sommige
wandelen hier meerdere keren per week. 'Echter om zo

maar iets te plukken in de tuin, dat blijkt toch moeilijk',
vertelt Mieke, 'want fysiek zijn ze niet meer in staat om hun
steentje bij te dragen.' Gelukkig biedt het systeem van
'vrienden van de buurttuin' middels een kleine financiële
bijdrage, uitkomst. Daarnaast blijken enkele creatieve
breisters maar al te graag bomen in te pakken, kerstballen
te maken voor de Nordmann spar en op takken rupsen en
vogels te zetten. Zo de tuin ook in de winter kleur te geven.
En wat dat plukken betreft: Mensen mogen binnen bepaal-
de stukken groenten, fruit en bloemen oogsten. Op andere
plekken zie ik een plukverbod. Zo blijft de tuin mooi om te
zien en voedselrijk voor de dieren.
Aanwonende kinderen komen af en toe even wat bramen
of bessen eten. Spelen in de zandbak.                      
Dankzij de 'Rhedense schooldag voor duurzaamheid'
hebben schoolkinderen de tuin gevonden. Zij hebben aller-
lei soorten kruidenthee geproefd, zaadbommetjes ge-
maakt. Activiteiten waardoor ze later met hun ouders terug-
gekomen zijn met hun verhalen. Voor 2018 zijn er plannen
voor de peuters en kleuters. Beleving- en doe- opdrachtjes,
die per seizoen kunnen wisselen. 'OF het wormenhotel,
waarbij schooljeugd de kunststof buizen mag versieren en
als het hotel klaar is de wormen-bewoners een keer per
week kan komen voeren met groenten-, fruit- en tuinafval'
aldus Giel.
 
Onderhoudsarm
Dat blijkt nog wel een dingetje. Het geheel kost veel tijd,
veel werk. Naast Giel en Mieke zijn er nog een tiental
mensen die vast meewerken. Echter wel blij zijn als ze
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VROEGBLOEIER
 
Vlak na de winter is het Gewoon speenkruid (Ranunculus
ficaria, of Ficaria verna: ‘lentevijg’) een van de eerste
bloeiers. De hartvormige blaadjes vormen grote groene
tapijten op de bosbodem. Daaruit komen de diepgele
bloemen omhoog, die bloeien tot mei  - maar dicht blijven
bij bewolkt weer.
 
De blaadjes zijn rijk aan vitamine C en werden vroeger
gebruikt tegen scheurbuik, vandaar de Duitse naam
Scharbockskraut. Na de bloei zijn de blaadjes echter bitter
en giftig. De wortelknolletjes bevatten tannine en werden
gebruikt tegen aambeien (speen).
 
De naam speenkruid kan ook verwijzen naar de vorm van
de knolletjes, waar de plant ook de beeldende oude namen
(h)oaneklootjes en katteklootjes aan te danken heeft.
 
Tekst en beeld: Hiske Feenstra

Samen bloembollen planten

aangestuurd worden, want niet iedereen heeft kennis van
tuinieren. Zo staan er klavertjes voor de icarusblauwtjes,
brandnetels voor allerlei rupsen, die door menigeen als
ongewenst onkruid worden gezien. Giel en Mieke streven
echter naar een plek voor veel verschillende vlinders, en
dan heb je waardplanten nodig.                                               
Om kennis te delen, waar nodig sturing te bieden, zullen ze
in de toekomst wellicht overgaan tot af en toe een geza-
menlijke werkochtend. Misschien dat de mensen die nu zo
af en toe hun handen uit de mouwen steken, dan ook wat
vaker zullen komen, waardoor continuïteit gewaarborgd is.
En dat dit de moeite waard is blijkt wel uit het feit dat de
buurttuin onlangs de vrijwilligersprijs van de gemeente
Rheden en Rozendaal voor de categorie vrijwilligersgroep
in ontvangst mocht nemen. Een prachtige waardering voor

deze schitterende tuin, die de buurt verbindt, waar mensen
graag komen, hun verhaal kunnen delen.
 
Nieuwsgierig naar de diverse activiteiten in de tuin, foto's
van deze tuin, kijk dan eens op https://www.facebook.
com/zwarteweg6 . Rond maart zal ook de website http://-
buurttuinzwarteweg.nl  in de lucht zijn. Of nog beter, ga er
eens kijken. 'Iedereen is welkom om van de tuin te komen
genieten', aldus Mieke en Giel. Gezien hun gastvrije ont-
vangst en schitterende verhalen ben ik daar na mijn bezoek
van overtuigd.
                                                                                                    
Tekst: Corlène van den Camp   Foto's: Giel Bongers

Groenling eet van het zonnebloemzaad.

12      IVN Oost-Veluwezoom Lente 2018  43e jaargang nr. 1




