Tuinieren in de
binnenstad

Karin Sijbring

We hebben een heerlijke tuin, midden in het A-kwartier, maar ik wilde er wat aan veranderen. Toen las ik over de cursus Natuurrijk Tuinieren Groningen West. In die cursus
zou aandacht worden besteed aan het ontwerpen van je eigen tuinplan. Ik dacht: “Doen!”
Dat bleek een beste beslissing. We begonnen met ontwerpen. Hoe doe je dat, waar let je
precies op? Het leuke is dat alle deelnemers eigen wensen en doelen hebben voor hun
tuin, volkstuin of balkon. Terwijl cursusleider Rixt Langeveld tips en trucs met de deelnemers deelt, wisselt iedereen ook onderling ervaringen en ideeën uit.
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Maar dat is niet het enige, ik ben werkelijk elke keer verrast wat er allemaal
aan de orde komt en hoeveel ik leer. Bij ons in de tuin leeft al jaren een solitair bijenvolkje, komen er soms steenmarters langs, vliegen er ’s avonds
vleermuizen rond en wonen er een roodborstje en een merelpaar. Verder
zien we er vlinders, muisjes, een egel, kikkers en diverse vogels.
Ik had ze allemaal al jaren gespot, maar nu weet ik waarom ze bij ons in de
tuin komen en hoe ik ze kan behouden.
We hoorden ook allerlei zaken waar de gemeente mee te maken krijgt. Wist je dat:
• er wel eens dode reeën de stad binnendrijven via het Noord-Willemskanaal?
En hoe de gemeente probeert te voorkomen dat die in het water terechtkomen?
• er her en der kikkeroversteekplaatsen zijn en hoe die eruitzien?
• groene daken en zonnepanelen heel goed samen gaan?
• moestuinieren helemaal in is?
• we met z’n allen te veel terrasoppervlakte maken in onze tuinen en dat dat
nadelige gevolgen heeft voor de afvoer van het regenwater? Ik wist het niet!
De cursus is nog in volle gang. Er staat nog een excursie op het programma, de stadsecoloog
komt op bezoek en we zijn natuurlijk allemaal druk met onze tuinplannen. Een aanrader!
informatie: de Korenbloem, Winsum www.dekorenbloemtuinen.nl
De cursus (6 avonden plus 2 excursies) begint op 20 februari.
Opgave mogelijk tot 1 februari via de site of telefonisch:
Rixt Langeveld, 06 132 56 244

