
Eetbaar landschap in Meezenbroek
Over enkele maanden moet

een nu nog braakliggend ter-
rein in de Heerlense wijk
Meezenbroek een buurttuin
zijn waar groenten en krui-
den worden geoogst.

door Wiel Beijer

ffifu$L$ffië.YLq$N Initiatiefnemers willen samenwerken met de buurt in duurzaam concept

en eetbaar landschap. Dat
staat de initiatiefnemers
voor ogen van de buurt-
tuin die de komende maan-

den wordt aangelegd in Meezen-
broek. Een braakliggend terrein
aan de Dobbelsteijnstraat willen zij
samen met buuftbewoners transfor-
meren.
In niet zomaar een moestuin.
,,Nee, geen standaard volkstuin,
waar de groenten netjes in rijtjes
geplant worden en het onkruid ge-
wied wordt", zegt Vincent Engel-
geer, een van de drie tuinders. ,,On-
ze tuin wordt een eetbaar land-
schap", stglt Leo de Groog die zelf
in de wijk woont. ,,Een tuin die
weinig onderhoud vergt. We wer-
ken volgens het principe van de
permacultuur", verklaart André
Cremers. Dat betekent dat de tuin-
ders in Meezenbroek kijken hoe de
natuur het doet en dat vervolgens
nabootsen in hun buurttuin.
Vorig jaar had de werkgroep perma-
cultuur een tijdelijke zelfpluktuin
aan de Kerkraadse Burg. Savel-
berglaan. ,,De buurt was aanvanke-
lijk sceptisch. Slechts een man of
vijfkwam ons regelmatig helpen.
Kinderen kwamen wel graag in de
tuin. Helaas was het van korte
duur. Nog voordat we echt konden
oogsten, moest de tuin wijken voor
nieuwbouw. Hier in Meezenbroek
mogen we van grondeigenaar wo-
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ningcorporatie Woonzorg in ieder
geval drie jaar tuinieren. Ook de ge-
meente Heerlen steunt ons met fa-
ciliteiten", weet Leo de Groot.
De tuinders hopen over enkele we-
ken al de eenjarige groenten en
kruiden te kunnen planten. Uiter-
aard samen met buurtbewoners.
,,Het gaat niet alleen om produce-
ren, maar ook om het vergroten
van de veerkracht van de gemeen-
schap." De initiatiefnemers hebben
een opleiding permacultuur ge-
daan en willen in de buurttuin het
geleerde in de praktijk brengen. Per-
macultuur is een vorm van land-

bouw, die zichafzet tegen de indus-
triële monocultuur-landbouw. Per-
macultuur gaat uit van drie princi-
pes; zorg voor de aarde, zorg voor
de mensen en het delen van de
overvloed.
De groente die in de buurttuin in
Meezenbroek verbouwd wordt,

S Permacultuur is een vorm
van landbouw, die zidh
afzet tegen de industriële
monocultuur-landbouw.

groeit er deels al. De meeste men-
sen noemen het onkruid. Leo de
Groot plukt smalle weegbree, dui-
zendblad, zuring en paardenbloem-
blad en zegt ,,Hier kun je een ge-
zonde salade van maken." In het
midden van de buurttuin komen
fruitbomen, daaromheen struiken
met onder andere bessen en daar
omheen groenten en kruiden. Een
haag en een bloemenrand voor bij-
en sluiten de tuin af Ook komt er
een vijver. ,,Onze tuin krijgt een so-
ciaal aspecg een educatiefaspect en
we werken volgens een duurzaam
concept", besluit André Cremers.


