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Moestuin wordt ontmoetingsplek voor Eenrumers

’’Eenmoestuin
waar we
samen de
vruchten

van
plukken

REPORTAGE
DORPSMOESTUIN

3 Dorpelingen gaan gezamenlijk tuinie-
ren en ontspannen in dorpsmoestuin

Eenrum Het zijn nu nog voornamelijk paardenbloe-

Door Geert Job Sevink
Eenrum Het zijn nu nog voornamelijk paardenbloe-

men die groeien en bloeien op het stukje grond tussen

de huizen aan de Vennen in Eenrum,maar binnenkort

moet het er heel anders uitzien. "We hebben bij een

bedrijf hier in Eenrum een offerte gevraagd voor het

afplaggen van de grond,want de natuur is hier te sterk.

Daar kunnen we niet tegenop", zegt Eline Spoon.

Samen met Janneke Jongeling is ze aan het werk op

de plek waar dit jaar de dorpsmoestuin van Eenrum

wordt aangelegd. "Het idee is van Barbara van der Burg.

Zewilde iets opzetten samenmet de inwoners van het

dorp. Het is bedoeld voor autochtonen en nieuwko-

mers, voor jong en oud, ommensen samen iets te laten

doen. Daarom hebben we ook subsidie gekregen van

gemeente De Marne."

Spoon: "Het is niet de bedoeling dat ieder zijn eigen

lapje grond gaat bewerken, maar dat we het allemaal

samen doen. Daarom hebben we een ontwerp laten

maken, zodat iedereen kan zien wat de bedoeling is."

Ze laat een tekening zien van een tuin met daarin

cirkelvormige paden rondom een hoogstam-appel-

boom, die onlangs is geplant. Er is niet alleen ruimte

voor groenten, maar ook voor fruitbomen en bessen-

struiken, kruiden en bloemen. Erwordt een terras aan-

gelegd, zodat de tuiniers af en toe kunnen genieten

van de resultaten van hun inspanningen.

"Het is niet gericht op de snelle productie van groen-

ten, maar het gaat om het tuinieren", zegt Jongeling.

"Daarom is er een zitje, ommet elkaar in contact te ko-

men, en kinderen kunnen hier iets leren. Zo verenigen

we het nuttige met het aangename. Het gaat niet al-

leen omhet resultaat, maar ook omdeweg er naartoe."

Zewillendenatuur zoveelmogelijkwerkuit handen

laten nemen. "We gebruiken de methode van de per-

macultuur", vertelt Spoon. "Dat houdt in dat je kijkt

hoe de natuur het zelf doet: welke planten kunnen

goed samen groeien, zoals bonen en pompoenen. Bo-

nen zijn vlinderbloemigen, die brengen stikstof in de

grond,waar depompoenenvanprofiteren.Grondwaar

onkruid groeit dekken we afmet karton en stro, zodat

het onkruid verdwijnt en de grond beter wordt."

Als er eenmaal geoogst kan worden, kunnen de

groenten en het fruit tijdens gezamenlijke maaltijden

worden genuttigd. Spoon: "Het wordt een moestuin

waar we gezamenlijk de vruchten van plukken."

Binnenkort houden de initiatiefnemers een open

dag op de tuin, gelegen achter de huizen aan de Ven-

nen. "Wewillen er zo veel mogelijkmensen bij betrek-

ken. Mensen die ervaring hebben en mensen die iets

willen leren. Je hoeft er niet heel veel tijd voor te heb-

ben, een paar uurtjes af en toe is al genoeg."

De open dag wordt gehouden op zaterdag 15 juni,

van 11 tot 15 uur.

¬ Janneke Jongeling (links) en Eline Spoon wer-
ken in de tuin. Foto: DvhN/Geert Job Sevink


