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Een tuin voor heel de buurt 
Mieke Hendriks leert volop mensen kennen door gezamenlijk te tuinieren 

Suzanne Huibers
Rheden

Z
e haalt er nog wat on-
kruid uit. En daar nog
een pluk.  Mieke Hen-
driks, kwartiermaker
van Rhedens eerste

buurttuin, gaat voor langs bedden
vol kattenstaarten, duizendschoon
en andere kleurrijke bloemen en
planten. Allemaal eigen kweek.
,,Of bij elkaar gebietst”, zegt
ze. Bijen zoemen en vlinders flad-
deren rond. 

Verscholen tussen woningen in
Rheden is in een paar maanden
tijd een groen paradijs ontstaan:
buurttuin Zwarteweg. ,,Hier heeft
jaren een gebouw ontstaan. Eerst
zat er een school in, toen was het
opslag en later clubgebouw. Onze
kinderen hebben er nog jazzbal-
letles gehad. Maar het gebouw was
zo slecht dat de gemeente Rheden
het vier jaar geleden heeft afgebro-
ken”, vertelt Hendriks.

De gemeente wilde de grond
aanvankelijk verkopen. Toen ze
maar geen gegadigde kon vinden,
is Rheden met de buurt om tafel
gaan zitten. ,,Ze vroegen ons wat
we wilden. Sommigen kozen voor
parkeerplaatsen, anderen voor een
buurttuin. Nu heeft de gemeente
vijf parkeerplaatsen aangelegd, de
rest van het 1.100 vierkante meter
grote terrein is tuin.”

Vooraan staan verhoogde bed-
den. Speciaal voor senioren. In het
midden is een groot grasveld. De
bedoeling is dat er een zandbak
komt. Voor de kinderen in de
buurt. Rechts en links zijn bloem-
bedden met veel bijen- en vlinder-
planten. ,,We hebben ze zo sa-
mengesteld dat je er het hele jaar
van kunt genieten.”

Achterin is het eetbare deel: de
kruiden- en moestuin. Mieke

Hendriks scheurt een blad af.
,,Nieuw-Zeelands spinazie”, zegt
ze. Het blad smaakt een beetje zilt.
,,Ken je lavas? De maggiplant.” Ze
laat een blad ruiken. ,,Senioren uit
de buurt gebruiken dit voor hun
soep. Net als peterselie en kervel.”

Hendriks heeft ook allerlei soor-
ten munt staan. ,,Om mensen te
laten proeven. Pluk maar wat. Kun
je thuis lekker thee van maken. En
ken je dit? Griekse oregano. We
hebben ook Syrische oregano ge-
had, maar die houdt het hier niet
vol. Als je wat voor het eten nodig
hebt, kom je hier maar een handje
halen, hoor.”

Dat mag ook in de moestuin. ,,Ik
hoop dat kinderen uit de buurt
ons hier komen helpen. En er
straks lekker van eten.” Als het aan
Hendriks ligt, komen ook scholen
de tuin bezoeken. ,,Om te leren dat
doperwten niet uit een zak in de
diepvries komen.”

Ze zit vol ideeën. Van educatie
tot picknicken in de buurttuin. ,,Ik
vind het zo leuk dat de gemeente
ons een kans heeft gegeven”, zegt
ze. De Rhedense verheugt zich
dan ook op de opening morgen.
,,Omdat vanaf dan de tuin toegan-
kelijk is.”

Hendriks hoopt dat de tuin dan
echt gaat leven in de buurt. ,,We
doen het nu met z’n vijven. Bijge-
staan door een paar vrijwilligers.
We kunnen nog wel wat hulp ge-
bruiken met gras maaien of on-
kruid trekken.”

Ze reikt nog wat blad aan. Om te
proeven. ,,Weet je wat grappig is?
Ik woon hier al 23 jaar. Maar ik heb
nog nooit zo veel mensen ontmoet
als de afgelopen maanden. En dat
door de buurttuin. Zo leuk.”

Wethouder Ronald Haverkamp
opent zaterdag om 11.00 uur de
buurttuin aan de Zwarteweg 6 in
Rheden. 

Een nieuwe attractie in Rheden:
een buurttuin. Om te plukken,
proeven, tuinieren, leren en elkaar
ontmoeten. Zaterdag gaat ie open. 
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