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Anderhalf jaar geleden was het nog een kale vlakte met zand- en puinbergen
in het Spoorzonegebied. Nu is de Delftse Proeftuin een plek waar gezinnen hun
groenten plukken en anderen ontspanning vinden.
tekst en foto's Lex Veldhoen>

Groenten plukken tussen flats en kaalslag

Wethouder over de toekomst
Over de toekomst van de proeftuin zegt
wethouder Stephan Brandligt (Werk,
Duurzame Ontwikkeling en Beheer van de
Stad): "We wisten tevoren dat de grond
bebouwd zou gaan worden. De inkomsten
die het moet opbrengen zijn meegerekend in de hele opzet van de Spoorzone;
anders ontstaat er een miljoenengat. In
2014 is met Stichting Groenkracht een
contract gesloten tot eind 2016, met de
bepaling dat daarna een nieuw contract
kon worden afgesloten. Momenteel worden gesprekken gevoerd met Groenkracht
over verlenging.’
Het college zelf neemt geen initiatieven. "Dat is bewust omdat we een
samenleving nastreven waar burgers zo
veel mogelijk zelf meedoen. Maar als er
groepen met een initiatief komen, willen
we waar mogelijk meewerken. We vinden
deze ontwikkeling belangrijk, vanwege
betere sociale structuren in wijken, het
creëren van ontmoetingsplekken en zelf
je eigen, gezonde voedsel kunnen verbouwen."

Het uitzaaien van groenkracht

> Vlak achter de Aldi aan de
Papsouwselaan in Delft bevindt zich dit
experimentele gebied, dat tevens aan de
Spoortunnel grenst. Die wordt momenteel afgebouwd. Achter het toegangshek
met gevlochten wilgentenen staat een
schaftwagen met er tegenaan een bord
vol aantekeningen voor vrijwilligers.
Daarnaast bevindt zich op een betegeld
stuk een kist halfrijpe tomaten voor
plukabonnees. En naast een buitenwastafeltje met een fles Ecover handwasmiddel zitten aan een - door een hotel
geschonken - tafel vrijwilligers thee
drinken.
Van buitenaf ziet het terrein er enigszins rommelig uit, maar als je het
binnengaat, kom je in een half wild,
afwisselend landschap met heuveltjes,
wallen, begroeide geulen voor waterafvoer en bloem- en groentebedden.
Daartussen meanderen paadjes met
houtsnippers en op diverse plaatsen
staan bordjes met uitleg, zoals bij een

twee meter hoge aardwal (‘De wal is
begroeid met inheemse planten met
stekels voor een goede afzetting van
de tuin die tevens goed zijn voor insecten’). Je ziet gewassen met kleurige
bloemen, waartussen je steeds meer
groente- en vruchtensoorten ontdekt,
zoals dille, pompoen, aardbei en witte
courgetteachtige groente, venkel met
haar ragfijne blad en pastinaken; sommige als verborgen schatten, verscholen
onder grote bladeren, tussen grote gele
kelkbloemen.
Distels
Marijtje Mulder is als zzp-er aangetrokken als beheerder. Eerder richtte ze
met anderen een publiekstuinderij in
Leiden op. "Dat is vooral een productietuin. Dit is meer een ontmoetingsplek
met een educatief doel qua duurzame
voedselproductie en samenwerken
met de natuur. Er komen regelmatig
schoolklassen op excursie. Het totale

oppervlak is 6000 vierkante meter en
de tuin bestaat uit twee delen. Dit is
meer gemeenschappelijk, aan de overkant van de straat zijn meer tuintjes die
vrijwilligers zelf beheren. Omdat extra
aangevoerde grond deels uit een toplaag

‘Die gele bloemetjes
smaken zoet, proef
maar’

bestond, is er spontaan plantengroei
van die plek opgekomen, waaronder
veel distels."

We wandelen langs bloembedden,
waartussen plantenresten van rode
melde nieuw gewas groeit. "Na de oogst
zou je die plantenresten beter kunnen
laten zitten als extra compost en om
een betere bodemstructuur te krijgen.
We kijken hoe dat uitwerkt."
Bij het begin van sommige paden
liggen stoeptegels met witgeverfde
nummers. "Dat zijn markeringen voor
plukabonnees." Vervolgens steekt ze
een oranjerode vlag in de grond. "Zo
weten ze dat het gewas hier plukrijp
is. Er zijn 17 plukabonnees, die jaarlijks
250 euro betalen en wekelijks komen
oogsten. Uitgangspunt is dat je zo’n vijf
eenpersoonsporties per week oogst. Het
gaat hier om biologisch tuinieren zonder
kunstmest of pesticiden "
We lopen verder door langs winterpenen, uitgelopen rode kolen, yacon (appelwortel uit de Andes), suikererwten,
patison (een pompoenachtige vrucht: ‘Je
kunt ze prima uithollen en vullen met

gehakt’) en rucola vol gele bloemetjes:
"Die smaken zoet, proef maar."
Vrijwilligers
Marijtje wordt aangeschoten door een
vrouw, die komt vragen of haar oudere
buurvrouw hier ook als vrijwilliger kan
komen werken. Marijtje: "Er zijn nu ongeveer 50 vrijwilligers. Buurtbewoners
zijn wat afwachtend omdat het tijdelijk
is. De jongste deelnemer is 25, de oudste rond de tachtig. Vrijwilligers zijn
bijvoorbeeld een alleenstaande oudere
horecawerker, een mantelzorger, mensen met een artistieke achtergrond,
academici, vier mensen die in China
geboren zijn, onder wie een student
die hier gaat promoveren en mensen
van Iraakse, Marokkaanse, Duitse en
Russische afkomst."
Vervolgens lopen we door de tunnelvormige, met plastic afgedekte kas. Er
groeien tomaten en Marijtje laat een
plant zien, opgekweekt met zaadjes die

Chinese vrijwilligers hebben gegeven.
Er hangen langgerekte, groenoranje
vruchten met knobbeltjes aan; sommige
gerijpte zijn trompetvormig opengebarsten met binnenin felrode bolletjes.
Even later proeven vrijwilligers aan de
buitentafel de rode bolletjes, aangemoedigd door Marijtje. Ze vertelt: "De tuin
levert groente en fruit op, maar zorgt
ook voor leefbaarheid, een socialere,
duurzame en gezondere woonomgeving." Ze wijst naar een plantenbed
waar bijen en hommels rondzwermen.
"Het ruikt hier ook lekker en er zijn
vogels die hier eerst niet kwamen.
Er wordt hier veel waarde gecreëerd,
mensen kunnen ook een wandelingetje komen maken, er staan diverse
bankjes."
Op verschillende plekken zijn vrijwilligers bezig. De 77-jarige Willem is sinds
een week actief en haalt struikjes weg
om een tuintje aan te leggen: "Ik was
vroeger postbode in Den Haag en had

een gewone volkstuin. Vorig jaar is
mijn vrouw overleden, ik wil niet
alleen thuiszitten. Hier wordt alles
biologisch gedaan. Biologisch mesten
zegt me niets, volgens mij zit daar
geen voeding in en deze grond is
helemaal dood. De snoeischaar hier
was erg bot, deze heb ik zelf aangeschaft, maar ik laat hem hier, anderen mogen hem ook gebruiken."
Aan de overkant van de straat
hebben vrijwilligers een klein yogagrasveldje aangelegd, waarnaast een
jonge vrouw in haar tuintje werkt.
Marijtje: "Er is ook iemand die hier
kippen wil gaan houden." Ze wijst
naar twee bijenkasten: "En we hebben al een imker."
Delftse PROEFtuin:
Nijverheidsstraat 7, 2624 BA Delft
(achter de Aldi).
Openingstijden: De tuin is open op
woensdag, vrijdag en zaterdag.

Stichting Groenkracht bestaat vijf jaar
en heeft als doel dat mensen duurzamer
omgaan met eetbare gewassen. Dit
wordt zichtbaar door plekken ecologisch
in te richten en zo de openbare ruimte
een extra functie geven voor bewoners.
Voorzitter Ted van der Klaauw (tevens
docent ruimtelijke ordening en planologie aan de Hogeschool Inholland): "Onze
stichting werkt mee aan zeven tuinen:
in de Wippolder, twee in de Buitenhof,
in Tanthof-West en Delfgauw. Bij De
Papaver in de Delftse Hout hebben we
geholpen met de aanleg van een tuin
en bij het Poptapark hebben we recent
samen met bewoners, een school en een
woningcorporatie een tuin gerealiseerd.
We bereiken op deze manier zo’n 200
vrijwilligers, donateurs e n scholieren."
Rotterdam heeft ook zoiets, met ‘Eetbaar
Rotterdam’. Ook in Den Haag en steden
als Amsterdam, Leiden en Nijmegen is
men erg actief. "In het Delftse collegeakkoord staat dat de gemeente wil dat dit
soort initiatieven meer ruimte krijgen.
We verwachten hier tot 2019 te kunnen
blijven, tenzij er eerder een projectontwikkelaar komt." Is deze grond niet door
crowdfunding te verwerven? Dat denkt
Ted van der Klaauw niet. "Het gaat om
tonnen. Wel hebben we met crowdfunding en allerlei acties eromheen bij het
begin 20.000 euro binnengehaald. Fonds
1818 verdubbelde dat, waardoor we ons
startkapitaal bij elkaar hadden en konden
beginnen."

