
door Anna Penta

Moestuin van Nicole
Met Nicole Buis uit de Josephstraat sta ik op een 
koude dag eind januari in het ooit zo groene 
paradijsje in het hart van het Oude Westen. Ni-
cole is vanaf het begin bij het project betrokken 
geweest, en al die tijd heeft ze in de Tussentuin 
haar eigen moestuintje bijgehouden. ‘In het 
eerste jaar was het heel lastig groenten verbou-
wen,’ vertelt ze. ‘Het was bijna dode grond, die 
we flink hebben moeten bemesten. De grond 
was zo dik als klei en dus hebben we greppels 
rond de kavels gegraven, voor water. Nu is de 
grond veel losser en loopt het water goed weg. 
Je ziet ook steeds meer wormen.’

Vergeten knolgroente
In Nicoles moestuin groeit de aardpeer, ook 
wel topinamboer genoemd, overvloedig. Het 
gaat hier om een eersterangs vergeten groente, 
die het vooral goed doet in tijden van oorlog 
en hongersnood. Het is dan ook een uiterst 
makkelijk te telen moestuingewas dat overal 
en vooral heel snel groeit. ‘Het is een heel 
goedkope groente,’ voegt Nicole toe. ‘Je stopt 
gewoon een kleine aardpeer in de grond en 
die zal zich ondergronds uitbreiden.’ Met hulp 
van haar tweejarige zoontje Lou is ze intussen 
begonnen met het oogsten van aardperen. Ze 
legt een 
stapeltje voor mij apart en ik vraag haar om 
enkele bereidingstips. Die geeft ze:

1. Snijd de aardpeer in dunne plakjes, bak   
 deze en bestrooi ze met zout.
2.  Kook de aardperen en maak er puree van.
3.  Verwerk de knollen in de soep (vooral   
 exemplaren die langer dan drie dagen 
 liggen en wat zacht zijn geworden).

de zaadjes vallen van de plant voor de vogels. 
In het voorjaar begin ik weer.’ Petra doet aan 
‘beheerste wildgroei’. Ze houdt niet van dat 
hele strakke. Terwijl we vanuit de woonkamer 
uitkijken op haar terras, zien we hoe in diverse 
bakken de blauwe druifjes/tulpjes/hyacintjes 
opkomen. De kunstenares, die al 25 jaar in 
de Gaffelstraat woont, heeft de bolletjes vorig 
jaar laten drogen en in het najaar her en der in 
de grond gestopt. Veel planten zijn overigens 
spontaan opgekomen, zoals clematis, digitalis, 
muurbloempje en lavendel. Hoe dat mogelijk is? 
‘Misschien via vogelpoepjes,’ overdenkt Petra. 
‘Of er zat zaad in de aarde.’

Behalve planten brengen ook vogels graag een 
bezoekje aan Petra’s tuinterras. Ze somt ze op: 
koolmees, pimpelmees, merel, houtduif (twee 
stuks), ekster (af en toe), puttertje (één keer 
gezien), roodborst, winterkoning (incidenteel), 
boomklever, gaai (‘Vlaamse gaai’ is tegenwoor-
dig niet meer correct), mus. Een aantal maanden 
lang liep er ook nog een jonge haan op het ter-
ras, die was komen aanlopen in de Tussentuin. 
‘Tommie was heel tam, hij volgde ons overal in 
huis,’ zegt Petra vertederd. Met acht maanden 
was de haan echter het stadsterras ontgroeit en 
verhuisde hij naar het platteland. 

Nog één tip wil Petra de lezer van deze buurt-
krant nageven: pinda’s zijn in het voorjaar geen 
geschikt vogelvoer. De jonge vogels verteren 
pinda’s slecht, en kunnen er bovendien in stik-
ken.

Tot slot
Tot zover dit Rondje Groen met een terugblik 
op de Tussentuin in de Gaffelstraat, de tijdelijke 
tuin die door bewoners van het Oude Westen is 
bedacht en gerealiseerd. Verschillende personen 
hadden er hun eigen moestuintje, dat na veel 
zorg en toewijding een flinke hoeveelheid zelf-
geteelde groente opleverde. Hoogstwaarschijn-
lijk was 2013 het laatste jaar dat in de Tussentuin 
getuinierd kon worden. Maar omdat de bewo-
ners van het Oude Westen van groen houden 
en voortvarend genoeg zijn, kan het slechts een 
kwestie van tijd zijn tot de geschiedenis zich 
herhaalt − waar dan ook in het Oude Westen.

Carolines oogst
Caroline Rovers woont aan de Mathenesserlaan en 
kweekt net als Nicole groenten op haar eigen stukje 
grond in de Tussentuin. Ze had al enige ervaring 
met moestuinieren, want eerder verbouwde ze 
kruiden en groenten in sinaasappelkistjes op haar 
balkon. ‘Dat leverde niet veel op,’ blikt ze terug. 
‘Aan het eind van het seizoen had ik een piepklein 
pompoentje, een kleine portie rucola en twee 
sperziebonen.’ Hoe anders was dat vorig jaar, haar 
eerste Tussentuin-jaar. Ze somt op: ‘Courgette, to-
maten, veldsla, aardappels (blauwe koopmans, erg 
lekker), snijbiet, rode biet, wortels, sperziebonen, 
(één) komkommer.’ De oogst was zo overvloedig 
dat Caroline soms noodgedwongen een deel aan 
een toevallige passant weggaf. Op de vraag wat 
haar favoriete groente van al die groenten was, 
antwoordt ze: courgette. Ze heeft er ook een lek-
ker recept voor:

‘Snijd de courgette in lange, heel dunne linten 
(zo dun als spaghetti). Roerbak deze kort, tot ze 
beetgaar zijn. Meng ze door spaghetti “al dente”. 
Het gerecht heeft verder niets meer nodig dan zout, 
basilicum en olijfolie.’

Petra van de overkant
De blauweregen en kamperfoelie die tegen het 
hekwerk van de Tussentuin op groeien staan er 
in deze tijd van het jaar wat schriel bij. Voordeel 
daarvan is dat we er dwars doorheen kunnen 
kijken. Daardoor missen we Petra Houtman niet, 
die toevallig langsloopt. Petra is een bekende van 
de Tussentuin; ze heeft er óók een stukje grond. 
Interessanter is op dit moment echter haar eigen 
terras, zo blijkt na een kort groengerelateerd 
praatje. Ik mag daarnaar komen kijken, aan de 
overkant van de Tussentuin.

Beheerste wildgroei
Petra’s terras doet onstads aan. Hoewel het er 
op dit moment wat kalig en doods uitziet, is het 
er rustig als in een dorpspolder. In de winter laat 
Petra de natuur haar gang gaan. ‘In het najaar 
laat ik de boel versterven,’ legt ze uit. 
‘Ik heb het idee dat dat beter is. De dode 

planten bieden bescherming tegen de vorst, en 

Detail van Petra’s stadsterras met nieuw leven verborgen in de bakken

De 2-jarige Lou met aardappeloogst in de Tussentuin

Door Caroline in de Tussentuin verbouwde vleestomaten, 

sperziebonen  en (één enkele) komkommer
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Wie kent niet de Tussentuin in de Gaffelstraat? Deze door buurtbewoners 
zelf aangelegde tuin heeft een relatief korte maar heftige bloeitijd gekend. 
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer het doek defini-
tief valt ten gunste van nieuwbouwwoningen, maar herinneringen ophalen 
aan betere tijden is ook leuk en leerzaam. ‘Rondje Groen’ praat met enkele 
houders van moestuintjes in de Tussentuin.


