
De Zonnetuin: vreemde eend in de bijt 
op een traditioneelvolkstuincomplex 

Guurtje Kieft 

Aan de noordwestkant van de oude 
verbindingsweg Alkmaar - Den Helder 
ligt het volkstuincomplex De Rekere. 
Een oppervlakte van 4 ha. bestaande 
uit parkeerterrein, clubgebouw, winkel 
voor de verkoop van gereedschap en 
plantgoed, totaaJ 32.000 m? verpachte 
kavels omgeven door vele sloten en 
groensingels. Dit complex maakt nog 
net deel uit van het B.E.S.-gebied (Ber
gen - Egmond - Schoor!) dat, vanwege 
zijn ligging op de overgang tussen dui
nen en poldergebied, een prachtig 
gradientenrijk gebied is. 
Mijn eerste kennismaking met De Re
kere was eind februari 1990 na het le
zen van een advertentie in de weekbla
den, waarin ze een stuk nieuwe grond 
aanboden voor biologisch dynamische 
tuinders. Dat was geluk hebben want ik 
was juist op zoek naar een stukje grond 
waar ik mijn eigen groenten kon ver
bouwen en het liefst ook weer een 
wilde plantentuin kon aanleggen. 
De eerste aanblik van het terrein bracht 
even een lichte schrik teweeg en de ge
dachte of ik hier wei op de goede 
plaats was deed mij even aarzelen. 
Keurige, zwarte kavels, netjes omge
spit, kassen allemaal op dezelfde plaats 
gesitueerd. Ik wist meteen hoe dit er in 
de zomer uit zou zien: even keurige 
rijtjes groenten en aardappelen, gevoed 

door een stevige handvol kunstmest. 
Ik was echter meteen 'verliefd' op een 
klein stukje grand dat nog vrij was in 
de B.D.-hoek. Het was slechts honderd 
m", maar het was zo mooi omgeven 
door de groensingel en aan de oostzijde 
stond een oude boerderij waar rondom 
op het erf de schapen en de lammetjes 
liepen. 
Dit stukje was voor mij, dat wist ik 
meteen, ook al was er maar weinig 
ruimte voor mijn bloementuin. 
Het bleek een juiste keuze. Aan het 
eind van het seizoen gingen twee naas
te tuinburen weg, zodat ik in een klap 
kon uitbreiden naar 400 rrr'. Al gerui
me tijd had ik de stille wens een ronde 
tuin te maken, een zonnetuin. Daar
voor had ik nog steeds geen geschikte 
plek gehad. Lange, smalle tuinen bie
den niet genoeg ruimte voor een grote 
cirkel. 
Nu had ik dus een kavel van 20x20 

1. Tuinhuis 

2. Boomgaard 

3. Composthoek 

4. Opslag materiaal 

5. Vijver 

6. Opvang regenwater 

meter. Yanuit het midden met een paal 
en touwlijn begon ik cirkels te trekken. 
Een klein centrum in het midden, dan 
een grotere omtrek, en afgesloten door 
de buitenste cirkel. 
Dit geheel heb ik in acht vlakken ver
deeld (taartpunten), zodat je zestien 
segmenten krijgt (zie tekening). De cir
kel binnen het vierkant laat langs de 
buitenkant voldoende ruimte voor wil
de planten, de composthoek en een 
werkplek met gereedschapsopslag. 
De cirkel gebruik ik voor het verbou
wen van eigen groenten en aile denk
bare kruiden. Ik ga uit van een wissel
teelt van vier jaar, dus schuift elke teelt 
per jaar kloksgewijs een kwart op. 
Het geheel wilde ik met wilde planten 
omgeven. Yanwege de krappe porte
monnee begon ik dat jaar met een aan
tal stekjes van vrienden en keunissen, 
en met de zaden die ik nog had en wat 
bijgekocht zaad zou het dat jaar al een 
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mooie aanblik zijn. Dat was hct inder geniet van lange zorneravonden. 
daad: het trok de aandacnt Y,Ul de ge Elk volkstuincomplex heeft zijn eigen 
vestigde orde' Al die tijd was ik aJ arg regels. Er mag heel veel niet. Toch heb 
wanend en kritisch bckckcn. Dit was ik bijna alle regels overschreden. 
op hun terrein nog nict corder voorge Aan de noordzijde van de boomgaard 
komen, geen nelle rijtjcs en dan al die heb ik een windsingel aangeplant van 
bloemen. Dus werden er Hagen ge meidoorn, wilde roosjes en wilde ligus
steld: "Je spit niet? Nou dan zul je het ter. Tegen de reglementen: er mag niet 
wei merken, dar wordt ver
zuurde grond." En ook: 
"War moet je nou met al 
die bloemen? Daar kun je 
niets van halen, da's alle
maal onkruid." Voor aile 
werkzaamheden in de tuin 
ga ik uit van de zaaikalen
der van Maria Thun. Op 
een dag hoorde ik: "Dat is 
toch allemaal tovenarij , ik 
begrijp niet dat je daarin 
gelooft, je lijkt me toch in
telligent!" Ik kan er geluk
kig nog om Iachen en voel 
me niet in het minst ge
kwetst. 
Ons ledenbestand bcstaat 
voor 80% uit mannen en 
wonderlijk genoeg - de 
B.D.-hoek uir voornamelijk 
vrouwen. De mannen had
den er veel moeite mce. 
Heel begrijpelijk, iernand 
met vreemde ideeen en dan 
ook nog een vrouw, dat 
duurt dan toch wei enige 
jaren voor je geaccepteerd 
wordt. 
Mijn werk ging ondertus
sen onverdroten voort. De 
tuin werd alsmaar mooier. 
de wilde bloemenzaden 
bleken een grote voorkeur 

lijke plantsoenendienst met 
karrevrachten aanvoert. Er 
was die winter ook behoor
lijk gedund in de groensin
gels. Dat leverde prachtige 
starnmetjes op die ik heb 
verwerkt. De stekjes uit de 
Zonnetuin en de talloze 
soorten zelfgewonnen zaad 
deden de rest en in een jaar 
tijd was het al een schitte
rende bloemenweelde. 
In hetzefde jaar dat de 
heerntuin ontstond liep mijn 
verzoek aan her bestuur om 
de Zonnetuin en de heem
tuin open te mogen stellen 
voor het publiek. 
Daar werd positief op gere
ageerd en tijdens de prachti
ge zomer van '95 hebben 
vele mensen kunnen genie
ten van de naruurlijke tui
nen en zijn bewoners. Ik 
zou er een boek over kun
nen schrijven. Even een 
kleine greep van war er zoal 
op en rond de ruin scharrelt 
en Iladdert. Bij de vijver 
werden binnen de kortste 
keren kikkertjes gesignaIngang van de Zonnetuin foro: Guurtje Kieft 

te hebben voor de groentebedden, zo hoger dan tot 1.50 meter verbouwd 
dat het leek of het een grate bloemen- worden. Onbegrijpelijk, want een 
zee was. windkering is onontbeerlijk voor het 

klimaat op de tuin en betekent voor de 
1993, weer een tuinder naast mij ver vogels voedsel en nestgelegenheid. 
trokken, de verleiding uit te breiden Soms moet je gewoon dingen doen en 
kon ik niet weersiaan. Ik had nog meer niet vragen: tot nu toe is er geen com
wensen: appelbomen, peren en prui mentaar gekomen. 
men, rode, zwarte en kruisocsscn, kort
om een boomgaard. Dat alles weer om De Zonnetuin bestaat nu zes jaar en is 
geven en verweven mel wilde bloe uiigegroeid tot 800 m', waaronder een 
men, die elk nieuw stuk onmiddellijk heemtuin die vorig jaar is aangelegd. 
in beslag nemen: het lijkt wel landver Dit was een zogenaamde onmogelijke 
overen ~ hoek voor de verhuur, her lag al twee 
Zelfs een houten iuinhuisje staat nu in jaar braak. 's Winters stond het er half 
de boomgaard. mijn buitenhuis. Ik onder water. Na overleg met bestuurs
slaap er (is niet toegestaan), kook er en leden kreeg ik het beheer en dit stuk 

was dan vrij van pacht.
 
Het eerste jaar heb ik alles afgedekt
 
met landbouwplastic om de grond
 
schoon te krijgen. Dit lukte heel goed.
 

Begin '95 heb ik op 't natste gedeelte 
een natuurlijke vijver gegraven en 
kronkelpaadjes ongeveer 20 em uitge

spit en gevuld met hout
snippers die de gemeente

leerd, de eerste salamander, 
verder al alles war zich in het water be
vindt aan slakjes, waterkevers, water
vlooien etc. Vele soorten vogels, onder 
andere mezen, vinken, winterkoninkje, 
braamsluiper, heggernus, boomklever, 
bonte specht. Watervogels zoals water
hoentje, fuut, meerkoet en eenden in de 
sloot achter de tuin. Elk jaar is de val
kenkast bezel; er is voldoende voedsel, 
want muizen komen er in grote aantal
len voor. Van mij mogen ze er zijn en 
ik geniet ervan als ik, zittend voor mijn 
huisje, de stengels van de halfdroge 
klaprozen zie vallen en weet dar de 
muizen zich tegoed doen aan de zaden. 
Ik kan helemaal ontroerd raken als ik 
bij het uitrijden van de compost hele-
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maal onderin een nest kleine roze frie
melmuisjes vind. Moedennuis, hele
maal in paniek, probeert baar jongen 
weg te slepen naar een veilige plek. 
Dan spaar ik het nest, leg er weer wat 
dood materiaal overheen en ga op af
stand staan kijken . Zodra bet rustig is 
gaat ze weer aan de slag en brengt ze 
de jonkies een voor een weer terug. 
Dat is zo onbeschrijfelijk mooi en da.n 
beeft iedereen bet over bestrijden en 
emmers ingraven met een laagje water, 
nou noem maar op. Dan lopen de rillin
gen me over de rug. 
Nog te vennelden: een egelnest, onder 
mijn gevlochten takkenwal, elk jaar de 
pimpelmezen in het kastje met hun 
grote gezin met 8 a10 jongen, en in de 
afgelopen zomer yond een winterko
ninkje een ideale nestgelegenheid in 
een oude opgerolde strandmat, die had 
gediend als beschutting voor de toma
ten. Tenslotte, niet te vergeten de tall o
ze hommels, bijen en de vele vlinder
soorten. Via een mededelingenbord bij 
de heemtuin worden bezoekers erop 
geattendeerd te letten op de aanwezige 
diersoorten . 

Verliep bet contact met het bestuur 
aanvankelijk wat stroef, in de loop van 
de tijd begon er toch iets te veranderen. 
Bezoekers tijdens de jaarlijkse open 
dag , een plantenverkoopda g of oo gst
feest werden door bestuursleden langs 
de Zonnetuin en de heemtuin geloodst 
en ik meende toch stiekem een onver
holen stukje trots te bespeuren. 
Nu, in 1996 zijn we zover dat we sa
men om de tafel gaan om van gedacb
ten te wisselen over de aa.npak van bet 
totale terrein met als doer het geheel 
een natuurIijker aanzien te geven. In 
hoeverre dat zal lukken hangt af van de 
mensen . Het vergt veel inspanning en 
tijd om een vastgeroest patroon in be
weging te krijgen, maar ik geloof er in. 

o 

Guurtje Kieft heeft inmiddels van 
haar hobby haar beroep gemaakt en 
is karl geleden gestart mel een eco
/ogisch hoveniersbedtijfie, aange
sloten bi] Wilde Wee/de. 
Haar adres: 
wagenmakersstraot S 
1821 BC Alkmaar 
Tel: 072-5159456 

Eind januari vond in het Groningse Noordlaren her tweede Wi/de weetde-week
end plaats mer (dia-tletingen van Hei/ien Tonckens (wilde plantenkwekerij De 
Heliant, Appeischa), Cerd van He/den (hoveniersbedrijf De Natuurtuin, Glim
men), Hans van der Lans (Ecoplan, Groningen), Jan-Jaap Boehle (De Beemd, 
Warjfum) en Rob Leopold (Cruydt-hoeck. Groningen). Stuk voor stuk juwe eltjes. 
De lezing van Rob Leopold \Vas voor Wil WeI/en (Schutsboom, Nijmegen) aan
leiding tot her schrijven van onderstaand artikel. Her werd oorspronkelijk ge
schreven voor de Nijmeegse Zondagskrant, waar in Wil WeI/en wekelijk s een na
I1 l11 r - en tuinrubriek verzorgt. 

Een nieuwe tuinkunst
 
Wil Wellen 

Ik val maar meteen met de deur in 
huis: het afgelopen weekend heb ik de 
meest opwindende tekst sinds jaren ge
lezen. Na het gelezen te hebben dacbt 
ik: "Staat her er nou, of maak ik dat er 
zelf van?" Eenzelfde twijfel overviel 
me bij de erbij behorende lezing. 
"Hoor ik dit nou geed, of...". Het 
weekend betrof de jaarvergadering van 
een nog piepjonge nieuwe Nederlandse 
vakkring van kleinscbalige bedrijven 
die zich bezighouden met het natuurrij
ker maken van onze omgeving. Binnen 
enkele maanden zal deze nieuwe vak
kring - Wilde Weelde geheten - zich 
aan een groter publiek gaan presente
reno Uiteraard zijn wij ais natuurkwe
kerij - samen met andere soortgelijke 
kwekerijen, maar ook hoveniers, ont
werpers, heemtuinbebeerders etc. - lid 
van deze vakkring. 
Maar nu terug naar de tekst, de bood
schap. Het zijn maar een paar A4-tjes. 
Het gaat over planten en tuinkunst, zo 
lijkt het. Maar waar het eigenlijk over 
gaa t, is over het grijpen van demacbt 
de macht van de verbeelding. Het lijkt 
geschreven in de beste tradities van het 
manifest: opruiend, helder, aanspre
kend en revolutionair. Maar het is tege
lijkertijd rneer dan dat . Het is ook char
rnant, lichtvoetig, speels. verleidelijk 
en poetisch. En het heeft alles met vrij 
heid te maken . Al sof de deur van de 
kooi wordt opengezet met de rnedede
ling: "Zo kom jij nou maar 'ns van die 
stok af..." 

Geheirnzinnig 
Tuinkunst krijgt plotseling andere di
mensies. Het gaat niet aileen om kwa
liteit, natuur en beleving, er vallen 

zelfs woorden als 'existentieel engage
ment'. Wat krijgen we nou, dacht ik 
nog, die durft! Want dat zijn toch 
zware woorden in een tijd waarin at
stand, formaliteit en nuchter verstand 
hoogtij vieren. Existenteel engage
ment? Het is alsof je iemand een dode 
laat ik hem voor het gemak even Sartre 
noemen - weer tot leven ziet wekken. 
En plotseling wordt tuinkunst een me
tafoor voor iets gebeimzinni gs, iets on
grijpbaars, een reiken naar Het Hogere. 

Dat nou juist Nederland de bakermat 
blijkt van een nieuwe tuinkunst, lijkt 
even opmerkelijk als logisch. Waarom 
Engeland niet bijvoorbeeld, er zijn lin
mers weinig landen waar zo verschrik
kelijk veel mensen van tuinieren hou
den als juist daar. Dat die nieuwe tuin
kun st zich juist in Nederland ontwik
kelt, lijkt alles te maken te hebben met 
de relatief grote aanta.llen mensen per 
vierkante meter. Het lijkt een begrijpe
lijke reactie van mensen die de afgelo
pen decennia in rap tempo steeds meer 
natuur zagen verdwijnen ten gunste 
van wegen, huizen en industrieterrei
nen: in een poging om HOg te redden 
wat er te redden vier, hebben enkelin
gen de mooiste stukjes natuur meege
nomen naar hun eigen tuin of een 
plaats gegeven in een heernpark. Fi
guurlij k gesproken dan, natuurlijk . AI
hoewel er ook tuiniers en aanverwan
ten waren die dat dermate letterlijk 
deden. dat er wetten moesten komen 

. of worden aangescherpt - om te voor
komen dat het laatste restje zeldzame 
planten zou worden geroofd en uitge
roeid. En zo begint het verhaal van de 
ontmoeting tussen tuinkunst en natuur. 
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