
GROEN

Gezamenlijk

Hoewel de meeste vrijwilligers een mooie 
tuin aan huis hebben, komen ze elke week 
trouw naar de dorpstuin om samen te  
tuinieren. En dit paradijsje realiseerden  
ze helemaal zelf, van ontwerp tot aanleg.
Tekst: Marieke de Geus. Fotografie: Barbara Groen.
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Achter de hoofdstraat van het 
Noord-Gronings dorpje Den Andel,  
niet ver van de Waddenzee, ligt een 
groene oase. Het eerste deel is een weide 
waar schaapjes en pony’s grazen en als 
je even doorloopt, stap je een waar  
bloemenparadijs binnen. Kolibrievlin-
ders hangen boven de paarse ijzerhard- 
bloemen en tal van insecten zoemen 
tussen de weelderig hoge begroeiing.
Een verhard pad loopt tussen de bloe-
mentuin en wilde bloemenweide en 
loopt helemaal rondom, langs de fruit- 
en notenbomen. Achter in de tuin is een 
deel in gebruik als moestuin, kun je bij 
de vuurplaats zitten en is er een prieeltje 
met een prachtig zicht op de begroeiing 
richting het tuinhuis. Er is ruimte  
gereserveerd langs het schapenhek  
voor zaaibedden waarin allerlei planten 
worden gekweekt, voor zowel eigen 
gebruik als de verkoop.

Van voetbalveld naar 
tuinontwerp
Elke maandagmorgen werken de zeven 
dorpsbewoners Klaske, Rita, Hilda, 
Harry, Jan, Anneke en Lina, in de  
bloementuin. Ze vertellen dat dit  
vroeger een voetbalveld was, maar  
dat het al jarenlang niet meer werd  
gebruikt. Klaske: “De gemeente kwam 
met de vraag of het dorp iets met deze 
plek wilde doen. De dorpsbewoners 
kwamen met allerlei plannen, er werd 
zelfs een naaktcamping geopperd, maar 
het idee voor een dorpstuin kreeg de 
meeste stemmen.” Het plan werd op 
papier uitgewerkt en via Landschaps- 
beheer ontvingen ze subsidie voor het 

 De bloeiende grote 
artisjok is een opval-

lende verschijning  
in de tuin.

 Goed gereedschap 
is het halve werk.

 Jan is onmisbaar 
in de bloemen-
groep vanwege 
zijn grote  
plantenkennis.
 Het houten  

tuinhuis heeft een 
heerlijke veranda. 
De helft van het 
tuinhuis is in  
gebruik als schuur 
voor het gereed-
schap.

   Het is toch niet  
 voor te stellen dat  
dit vroeger een  
    voetbalveld was?
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opknappen van de grond en aanschaf 
van de vele planten. Ook lieten ze het 
mooie, houten tuinhuis bouwen met een 
keukentje en ruimte voor opslag van het 
tuingereedschap. Rita: “Het opknappen 
van het veld, dat voornamelijk uit hoog 
gras en brandnetels bestond, was een 
heel karwei. Met de hand hebben we alle 
onkruiden verwijderd, wekenlang. Het 
weghalen van de oude doelpalen was 
ook een grote uitdaging, maar het is 
gelukt.” Toen het veld schoon was,  
gingen de dorpstuinders in spe kijken 
wat de beste indeling zou zijn. Achterin 
kwam het moestuingedeelte met  
aangrenzend de bloementuin. Aan de 
andere kant van de pad werd een wilde 
bloemenweide met allerlei fruitbomen 
gecreëerd. Voor elk deel werd een eigen 
groepje verantwoordelijk.

Op kleur
Vanwege zijn uitgebreide plantenkennis 
betrok het bloemengroepje Jan erbij. Hij 
tekende enthousiast een plan met tuin-

kamers, maar liet het idee weer snel 
varen omdat er al een rolstoeltoeganke-
lijk pad was aangelegd dat helemaal 
rondom loopt. Het rechte ontwerp  
kreeg daardoor gaandeweg organische 
vormen. De bloemengroep besloot  
borders op kleur te maken. “We hebben 
eerst gekeken welke planten we leuk 
vonden, iedereen wist wel iets moois.  
Zo kwamen we gezamenlijk tot een leuk 
plan waarmee we naar Bert Meijer van 
kwekerij Brandenburg in Baflo gingen. 
Bert vulde het daarna aan met wat hij 
nog op voorraad had. Achteraf bleken 
het soms wel woekeraars, zoals het wil-
genroosje en hertshooi. Mooie planten, 
maar we hebben ons ook heel wat op de 
hals gehaald,” vertelt Jan lachend. De 
kweker kwam border voor border de 
planten brengen en zette ze ook uit op 
de juiste plek. Hij deed dit allemaal uit 
de losse pols, dat werkte beter dan met 
een tekening in de hand. De bloemen-
club zette vervolgens alles in de grond. 
De samenwerking verliep heel prettig  

 De hoge reuzen- 
scabiosa met gele  

bloemen groeit boven de 
paarse ijzerhard uit. Het  
ijzerhard doet het enorm 

goed in deze tuin.  
Daarom halen ze aan  

het eind van het seizoen 
veel zaailingen weg 
omdat er altijd weer 
voldoende opkomt.

 De schermbloemen van de grote  
engelwortel trekken insecten aan.  
De tweejarige plant zaait zich uit, 
maar niet te veel.

Courgettebloem.
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en iedereen had er veel plezier in. Rita: 
“Zoals je ziet zijn de kleuren inmiddels 
wel gemengd. Planten houden zich niet 
aan regeltjes en ons ontwerp. Sommige 
planten zaaien zich uit op andere plek-
ken. Vaak overleggen we dan met Jan  
of ze op die plek mogen blijven staan.”

Samen tuinieren
Inmiddels tuiniert de bloemenclub al vijf 
jaar samen. Ze werken door zolang het 
kan, tot in november, en in maart of 
april beginnen ze weer. Klaske: “De 
betrokkenheid is groot, het gaat heel 
soepel. We hebben een fijn clubje met 
elkaar, zo is het al vanaf het begin. We 
doen hier alles op gevoel. Het is elke 
maandag weer een feestje om elkaar te 
ontmoeten. We delen ook allerlei andere 
interesses die we tijdens de koffiepauze 
met elkaar bespreken. Het sociale aspect 
is voor mij heel belangrijk. Ik heb thuis 
ook een mooie tuin, maar samen tuinie-
ren is toch leuker.” Jan: “Ik ga geregeld 
op andere dagen ook nog wat doen in de 
dorpstuin. Ik ben dan in mijn eigen tuin 
wel klaar en ga hier dan even lekker 
spitten of zo. Het is ook een fijne en  
beschutte plek, zo midden in het dorp. 
Zo nu en dan komen er mensen om van 
de tuin en de stilte te genieten. Het is 
enorm leuk om zoiets voor het dorp te 
doen.” Nieuwe plannen zijn inmiddels  
in de maak, zoals een kruidenheuvel  
met grote drinkschaal voor vogels en 
een prairietuin. Nee, ze zijn hier nog 
lang niet klaar.

 Fleurige goudsbloemen. 

 De felrode  
bloemen van  
crocosmia Lucifer.
 De dorpstuin is 

altijd toegankelijk 
voor iedereen  
die van de rust  
en bloemen  
wil genieten.

Peultjes in de moestuin.

   Ook mensen van  
buiten het dorp  
 komen genieten 
van de tuin en de stilte
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