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Hoe het begon
Toen er in de jaren tachtig plannen voor het park 
bestonden, was de vrees voor drugsoverlast groot. 
Als oplossing werden er hekken rond het park 
geplaatst, die ’s avonds dicht-
gaan, en geldt een hondenver-
bod. Twee mensen van sociale 
werkvoorziening zorgen verder 
dat het park vrij van afval blijft 
en het groen wordt keurig 
onderhouden door vrijwilligers. 
Dit alles hoor ik van Wilma 
Kruger, die sinds de opening in 
1987 bij het Wijkpark betrokken 
is. We zitten in de Wijktuin, die 
met hekken van het grote park 
is afgescheiden. Gele voorjaars-
zonnebloemen, rode tulpen en 
blauwe druifjes zijn maar enkele 
van de vele bloemen die de tuin 
kleur geven. In de grote vijver 
huizen behalve waterdiertjes als 
schaatsenrijders, rode mug-
genlarven en watervlooien ook 
waterschildpadden. Met zijn 
rotstuin, pluktuin, groentetuin 
en bijenkast is de Wijktuin een 
plek waar de natuur in de stad 
wordt gekoesterd.

Werken in de Wijktuin
Herman, van oorsprong tuinman, is een van de 
enthousiaste vrijwilligers in de Wijktuin. Hij komt 
soms wel drie keer per week om er te werken, en is 
ook aanwezig op de gemeenschappelijke werkdag, 
de eerste dinsdag van de maand. Zijn liefde voor 
de natuur kreeg hij bijna letterlijk met de paplepel 
ingegeven. Hij is ‘heel heel diep in de binnenlan-
den van Suriname’ opgegroeid en stamt af van de 
Saramaccaners, ‘de bosnegers’. Geneeskrachige 
kruiden maakten deel uit van zijn opvoeding, en 
nog steeds laat hij via zijn zus kruiden uit het oer-
woud overkomen. Graag geeft hij enkele genees-
krachtige-kruidengeheimen prijs.

Bij kinderen met diarree helpt een aftreksel van 
toppen van guaveblad (succes binnen 3 à 4 uur 
verzekerd). Steenpuisten behandel je met een papje 
van cassave. Bij misselijkheid werkt sangrafu, waar 
je trouwens ook voor het tandenpoetsen op kunt 
kauwen voor een frisse mond.

Maar dan gaat Herman weer door met waar hij 
mee bezig was: het ophogen van de rand van ste-
nen langs het pad, hard nodig na jaren van verzak-
king. Aan de andere kant van de tuin zijn Mei Mei 
en Lifen bezig onkruid te verwijderen, elk aan
één kant van de haag van alweer groen geworden 

die zo belangrijk is voor diverse nuttige diertjes, 
zoals bepaalde vlindersoorten. We vragen ons 
af of de brandnetel daar met opzet over het 
hoofd is gezien of dat deze bij de volgende 
schoffelbeurt wordt verwijderd. (Ik vraag dit 
na bij Wilma Kruger, en krijg als antwoord dat 
het streven is er enkele te laten staan voor de 
vlinder.)

Van akkerkool tot wilgenroosje
Voorbij de Wijktuin, langs de rand richting 
Gouvernestraat, wordt het park minder inten-
sief onderhouden. Wat we tegenkomen zijn 
vooral kleine eetbare plantjes, zoals akkerkool. 
Ik proef het knapperige blad, het heeft een licht 
bittere koolsmaak. ‘Wij zijn geen bittere smaak 
gewend,’ zegt Leah. ‘Maar die is heel gezond, 
voor lever en gal.’ Dan proef ik op aanraden 
van Leah een jong blaadje van de lindeboom, 
dat lekker fris smaakt en ‘overheerlijk is door 
stamppot en salade’. Ik pluk nog snel wat 
blaadjes voor bij het eten.

Van wat we verder nog aantreffen zou je een 
vorstelijke Wijkparksalade kunnen samenstellen. 
Samengevat zijn dit vrouwenmantel, waarvan 
het jonge blad en de gele bloempjes eetbaar 
zijn; paardenbloemen, die in hun geheel gege-
ten kunnen worden, ook de wortel, en waarvan 
de bloemen leuk zijn voor bloemenboter; wil-
genroosje, met jonge eetbare scheuten; melde, 
de wilde voorloper van gekweekte spinazie en 
net zo te gebruiken (het blad van melde smaakt 
fris en lichtzuur, geschikt als basis voor een 
salade die je aanvult met kruidiger planten). 
Verder vinden we nog heerlijk zacht vogelmuur; 
melkdistel; paarse dovenetel, rijk aan etheri-
sche oliën (‘ruik maar’) en heerlijk door een 
‘groene smoothie met appel, water, kleefkruid 
en brandnetel’ (heb ik direct geprobeerd en 
nodigt uit tot verder experimenteren). 

We eindigen ons rondje bij 
een groep lavendelstruiken, 
waarvan de jonge blaadjes en 
bloempjes eetbaar zijn, bijvoor-
beeld fijngehakt door muffins. 
Ik bedank Leah voor haar eet-
bare kijk op het Wijkpark, dat 
voorbij de madeliefjes op het 
grote veld heel wat in z’n mars 
blijkt te hebben.

haagbeuk (Carpinus Betulus), terwijl ze in 
rap Chinees met elkaar babbelen. Beiden 
houden van de natuur en vinden het leuk 
om in het groen te werken, ongeacht de 
klus. Hoewel ze na uren gebukt te hebben 
gezeten weleens last van een stijve rug 
heeft, bekent Lifen, en haar vriendin knikt 
instemmend, zij herkent dat.

Het eetbare park
Het Wijkpark en z’n subdivisies zijn een 
grote aanwinst voor de wijk, daarover be-
staat geen twijfel. Toch ben ik benieuwd of 
er meer uit een beschrijving van het park 
te halen is. Ik vraag Leah Groeneweg mee 
op een rondje, zij organiseert wandelingen 
over eetbare planten. Motto: hoe eetbaar 
is het Wijkpark (naast de paar geplante   

    fruitbomen)?

Ik ontmoet Leah bij de ingang Gouvernedwars-
straat. Na om zich heen gekeken te hebben geeft 
de liefhebster van wilde planten haar eerste indruk: 
‘Een goed onderhouden, wat steriel park met weinig 

ruimte voor verwildering.’ 
Wat wel meteen opvalt zijn 
de madeliefjes op het grote 
veld en we lopen erheen 
en buigen ons erover. Dat 
madeliefjes eetbaar, en vast 
ook gezond, zijn, wist ik 
al. Leah vult mijn kennis 
aan met wat smakelijke 
tips. ‘Versnipperd zijn de 
bloemhoofdjes lekker door 
kruidenroomkaas of door 
bloemenboter. De wat 
nootachtige blaadjes zijn 
te gebruiken als veldsla.’ 
Iets verderop groeit grote 
weegbree, ‘vrij bitter van 
smaak maar niet na stoven 
of koken’. Leah heeft nog 
een suggestie voor een 
mineraalrijke voorjaarssoep 
paraat: meng weegbree 
met brandnetel, kleefkruid, 
vogelmuur, hondsdraf en 
paardenbloemblad (‘vroe-

ger aten mensen dit na de winter, om het gebrek aan 
groen aan te vullen’).
 
We lopen richting Wijktuin, waarvan het hek is geslo-
ten. Er groeit een flinke plant fluitenkruid onderdoor, 
nog zonder de kenmerkende witte bloemschermen. 
Leah plukt een stengel af en laat zien waar de plant 
z’n naam aan dankt: aan de holle stengel, waar kin-
deren vroeger op floten. Ze laat me ruiken: eetbare 
planten ruiken vaak aangenaam, in tegenstelling tot 
giftige planten. Fluitenkruid moet bijvoorbeeld niet 
worden verward met de giftige dolle kervel. Ze bena-
drukt hoe belangrijk het 
is dat je zeker bent van 
de eetbaarheid van de 
plant, die je natuurlijk 
ook altijd op een schone 
plaats plukt. Fluiten-
kruid is overigens lekker 
in de soep of door een 
omelet.

Ook onder het hek van 
de Wijktuin door groeit 
het vergeet-me-nietje, 
waarvan de bloempjes 
‘een beetje zoetig’ zijn, 
‘een feestje op je bord’. 
In de Wijktuin zelf groeit 
een enkele brandnetel, 

Het is rustig in het Wijkpark, om halftien in de ochtend. Een enkele jogger rent z’n 
rondje. De sierperen bij de ingang Westkruiskade staan in volle bloei. Een onzichtbare 

houtduif laat zijn vijftonige roep (koekoeroe-koekoe) horen.

Iets verderop, bij het Dierenhof, snellen een paar geiten en kippen toe om zich door een 
jongeman die zich over het hek buigt te laten aaien. Hij ontdekte het park nog maar 
een week geleden en is er sindsdien al vier keer geweest. Het Wijkpark is dan ook een 

idyllische plek, zo midden in de stad.

Mensen houden van de dieren in het Dierenhof, en omgekeerd

Vrijwilligers aan het werk in de Wijktuin

Leah tussen de vrouwenmantel in het Wijkpark >

Voorjaar in de Wijktuin


