
12 Oase winter 2005

Kassiël Gerrits

Al duizenden jaren wordt in Neder-
land geboerd op de hogere gronden
langs rivieren, beken en zeereep.
Vanwege het toen nog ontbrekende
waterbeheer werden boerderijen op
donken, of terpen gebouwd. In de
delta van de grote rivieren wilde het
nog wel eens overstromen en bij een
flinke storm kreeg men natte voeten
(of meer). De Biesbosch ontstond
bij de Elisabethsvloed en de nu nog
zichtbare kolken of wielen met de
daarmee samenhangende kronkeldij-
ken zijn evenzeer een gevolg van
dijkdoorbraken. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat waterschappen de
oudste bestuursorganen in
Nederland zijn. Iedereen had een
gemeenschappelijk belang, van edel-
man tot keuterboer. Naar de dijk-
graaf luisterde iedereen. De in eeu-
wen vergaarde kennis werd in de
Gouden Eeuw toegepast om ook
grotere polders onder de zeespiegel
te maken. In de Betuwe bleek
midden jaren ’90 van de vorige
eeuw hoe dat zit met hoogwater en
dijken. De bijna-doorbraken en de

evacuatie van grote groepen men-
sen, goed en levende have deden
beseffen dat de ongebreidelde groei
van woningbouw etc. niet meer ver-
antwoord waren. De rivieren krijgen
tegenwoordig weer
de kans hun natuur-
lijke dynamiek te
volgen en ter wille
van waterbuffering
kwamen grote stuk-
ken langs het water
weer ter beschik-
king. 

In het verlengde van
de Gelderse Poort
ligt de Betuwe,
bekend om zijn
boomgaarden en
tuindersdorpen. En over een klein
stukje van die Betuwe gaat het hier:
de "Steenen Camer", een voormalige
hereboerderij, eertijds omgeven door
agrarisch gebied. Vandaag de dag is
dat niet meer zo. De stad Arnhem,
grotendeels in puin na de bekende
slag in september 1944 moest na de
oorlog oude en nieuwe inwoners
onderdak bieden. De stad rukte op

in het buitengebied. Grote delen van
de Betuwe werden opgeslokt, kleine
gemeentes werden woonwijk of aan
de stad gebouwd. Woonde je eertijds
binnen de wallen, nu verplaats je je
tussen geluidswallen.
Ten gevolge van stadsuitbreiding
werd ook de pachtboer van de
Steenen Camer onteigend en in
plaats van aardappelen en graan
staan er nu huizen. Een stuk werd
ingericht als openbaar park en in dat
park kwam een volkstuinencomplex.
Daar wordt al dertig jaar gemini-
boerd c.q. getuinierd. Het geheel ligt
binnendijks; buitendijks ligt uiter-
waardenpark Meinderswijk, met
begrazing door Koniks en Galloways.
Bij elkaar een aardig stukje met kan-
sen voor samenwerking. Uiteindelijk
sluiten natuur en cultuur elkaar niet
uit, maar in. 

Inspelend op de geboden mogelijk-
heden in het park werd in 1975 de
Biologische Tuindersvereniging
Elderveld opgericht. Zo’n 150 kleine
en grote tuinen liggen in het park,
omgeven door lage hagen, struweel
en bomen. Vele soorten vogels, vlin-
ders en amfibieën vinden er voedsel,

nest- en schuilgelegenheid. En tus-
sen het struweel groeit en bloeit het
niet-geteelde naar hartelust. In de
tuinen liggen compost- en mest-
hopen, waar het ook krioelt van het
leven. 
Een voormalige koestal is verbouwd
tot ‘episch centrum’ voor de leden
en opslag van materialen. Het
gebouw wordt multifunctioneel
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gebruikt: een aantal verenigingen uit
de nieuwe, oude wijk vinden er
onderdak. Het resterende deel van
de boerderij is nu pannenkoeken-
huis. 

Bij de start lag de nadruk voor de
tuinders vooral op het biologisch-
dynamische tuinieren. Met de zaai-
kalender van Maria Thun als lei-
draad werd het juiste kosmische
moment bepaald en als sterren en
maan in de juiste constellatie ston-
den, werd gezaaid en geplant. 
In de loop van de afgelopen dertig
jaar is er natuurlijk wel wat veran-

derd. De starters van toen zijn nu
kras tot zeer kras of uit beeld. Maar
de geest waart nog steeds rond, ver-
gif is uit den boze en ‘bestrijding’
van muizen, slakken en andere
ongewenste meeëters wordt met
biologische middelen binnen aan-
vaardbare perken gehouden. 
Niemand is economisch afhankelijk
van de tuin, dat laat de marges
ruim. De ‘gasten’ zijn het logisch
gevolg van een luilekkerland aan
voedsel, het streven is dan ook
gericht op balans tussen trek en
wens. 
Natuurlijke vijanden worden gelokt
met uilen- en valkenkasten. Om pre-
datoren een plaats te geven zijn tak-
kenrillen gestapeld op meerdere
plaatsen in het park. En wellicht
komen daar nog follies bij in de toe-
komst. Ook gericht onderzoek naar
het voorkomen en/of bevorderen
van gunstige omstandigheden voor
b.v. wezels ligt in die lijn. 

Een vereniging die dertig jaar
bestaat heeft alle reden voor een
feest. Op 27 augustus vond dat
plaats. Een biologische snuffelmarkt
met 56 kramen stond door het park
verspreid.
Van IVN tot Milieudefensie, reptie-
len- en amfibieënonderzoek en de
Verenigingen voor Zoogdierkunde en
Veldbiologie hadden een mooi plekje

gevonden. Het Centrum voor
Natuur- en Milieu-educatie liet ‘enge
beestjes’ zien, een valkenier gaf met
de vogels een ‘live-show’. Ook kon
er vlas over de hekel gehaald worden
en een biologisch geteeld appeltje of
sapje verorberd worden. 
Uiteraard lieten ook de leden zich
niet onbetuigd, produkten uit eigen
tuin werden getoond, de imker liet
een kijkje nemen bij zijn bijen, en de
wijn en jam van eigen fabrikaat gin-
gen vlot over de toonbank, biologi-
sche broodjes en pompoensoep van
zelfgeteelde pompoenen werden met
smaak genuttigd. 
Net zo divers als de bevolking van
Nederland van oudsher en vandaag-
de-dag is opgebouwd kennen we
binnen de vereniging veel nieuwe
medelanders. Ook deze zetten hun
beste kopje thee voor en lieten bezoe-
kers kennismaken met de smaak van
hun oorsprongsland of regio.
Kortom, een aanbod van Chinese

pompoen tot Afrikaanse jamgourd en
vergeten groenten zoals haverwortel,
spekboontjes, teveel om op te noe-
men.
Het leek wel een driecontinenten-
punt, van Afrika, Europa tot China en
alles daartussen.
Dit alles georganiseerd door leden en
omlijst met muzikanten uit eigen
gelederen. 
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Het ontspannen plezier met elkaar
iets tot stand te brengen vanuit de
eigen ‘knollentuin’ en eigenhandig
geteeld of gemaakt is een onder-
stroom die nadrukkelijk altijd aanwe-
zig was en nog steeds is. Het plezier
in ontdekken, het met elkaar (mee-)
delen in een bedding van openhartige
nieuwsgierigheid en belangstelling
voor elkaars bijdrage maakt dat het
geheel meer is dan de som der delen. 
De naam ‘Steenen Camer’ is dan
ook zeer toepasselijk. Deze naam,
die in de Betuwe vaker voorkomt, is
ontleend aan de tijd dat in veel
(brandgevaarlijke) houten gebouwen
met rieten daken een stenen kamer
ingebouwd was, een kluis waarin de
waardevolle zaken bewaard werden.
De Biologische Tuindersvereniging
Elderveld vormt met zijn leven en

tuinen ook een soort schatkamertje,
niet met een dikke deur en grendels,
maar juist open voor de omgeving
en werkend aan de mogelijke oplos-
singen of verbeteringen in de inter-
actie tussen cultuur en natuur. Mede
fris gehouden door de jonge leden,
de internetjeugd, die speels en toch
ook nuchter het virtuele venster
open hebben naar de Planeet Aarde.

Tot besluit, eenieder die zich geroe-
pen voelt eens een kijkje te komen
nemen: bij deze van harte welkom.
Op zaterdag tussen 10-12 uur is
iedereen uitgenodigd. Voor een
afspraak hierover is het raadzaam
contact op te nemen met onder-
staanden:
Kassiël Gerrits, 026-4457115
Ed van Dam, voorzitter, 06-24183560 
Biologische Tuindersvereniging
Elderveld, Hannesstraatje 2a, 6843
NV Arnhem.

Terugfietsend van het zeer geslaagde
jubileumfeestje van de Biologische
Tuindersvereniging Eldersveld
komen we over het dijkje richting
Huissen. Een fraai moerasje ligt hier
tussen dijk en een middelbare
school. Het ontroerde ons daar het
naambordje te zien van dit moeras:
Ben Veldmoeras. 

Marianne van Lier en Willy Leufgen


