
Nooit eerder was groen in 
de stad zo in. Buren slaan de 

handen ineen om braakliggende 
veldjes om te toveren tot buurt-

tuintjes waar het goed toeven 
is. Stadsbewoners benutten hun 
privéstukje grond om hun eigen 
groenten te kweken, of gaan bij 

gebrek daaraan op zoek naar een 
lapje in de buurt. Er zijn zelfs 

zogenaamde guerilla gardeners 
actief, die in het vroege voorjaar 
de stad tot een groene oase pogen 

om te toveren. 
En wist u trouwens dat groen in 

de stad niet alleen de lucht 
zuivert, fijnstof opvangt en 

geluiddempend is, maar ook een 
verkoelende werking heeft?

Het Oude Westen kent veel groen, 
soms op onverwachte plekken. 
De wijk is ook het stadsdeel bij uit-
stek waar bewoners bezig zijn met de 
natuur. Ze speuren naar plekken om 
hun woongebied te vergroenen. Gaan 
in gesprek met wooncorporaties en 
gemeente. Veel mensen nemen ook 
geen genoegen meer met de gemeen-
telijke beplanting en dragen op een 
eigen wijze hun steentje bij. Elk van 
hen heeft een verhaal dat de moeite 
van het vertellen waard is. 

Geveltuintjes XXL
Wolbert van Dijk is stedebouwkundige en land-
schapsartichect. Hij vindt dat aan de openbare 
ruimte in Het Oude Westen nog wel wat verbeterd 
worden, dat het allemaal wat schraal is. Initiatieven 
daartoe neemt hij als het zo uitkomt zelf. Samen 
met zijn buren stond hij vorig jaar aan de wieg van 
het project ‘Geveltuintjes XXL’ in de Bloemkwekers-
straat. In plaats van een paar stoeptegels voor de 
huizenblokken te verwijderen legden zij in samen-
werking met de deelgemeente drie meter brede 
voortuintjes aan. Deze worden door de bewoners 
van de huizenblokken zelf onderhouden.

Wolbert wijst op het effect dat de groene voorkant 
heeft: diverse balkonnetjes zijn inmiddels voorzien 
van planten of klimplanten en de tuintjes zelf staan 
er keurig bij. Hij legt uit dat hij op zoek was naar 
een ‘structureel toegevoegde laag aan de straat’, in 
de vorm van één doorlopende groenstrook. ‘Thuis-
komen moet gezellig zijn.’ Fatima, bewoonster van 
het blok, steekt net de sleutel in haar voordeur en 
wil wel ingaan op de vraag of ze blij is met haar 
nieuwe voortuin. En of ze het een leuk project vindt. 
Beide vragen beantwoordt ze met een kort ‘ja’, 
maar ze toont wel een brede lach.

Op de paarse vlinderstruik in een van de tuintjes is 
een kleine vos neergestreken. De vlinder, die haar 
eitjes afzet op de grote brandnetel en dus voor haar 
voortbestaan afhankelijk is van deze zo onderge-
waardeerde plant, blijft lang op de bloem zitten. 
Ze moet wel blij zijn met het stukje natuur in deze 
jarenlang veel te grauw gebleven straat.

Gleditsia triacanthos f. inernis
Ik fiets door het Oude Westen, om precies te zijn 
de Gaffelstraat. Daar staat een rij bomen waarvan 
Wolbert van Dijk me wist te vertellen dat het om de 
valse christusdoorn gaat. De naam fascineert me. 
Na wat heen-en-weergemail met de gemeente 
(‘Wanneer zijn deze bomen geplant?’, ‘Welke bo-
men vervingen ze?’, ‘Waarom is precies voor deze 
boom gekozen?’) krijg ik het antwoord. 

Het gaat inderdaad om de valse christusdoorn, 
Latijnse naam Gleditsia triacanthos f. inernis. 

De bomen zijn in 2009 geplant. Waarom er 
specifiek voor deze boom is gekozen is 

de Medewerker Beheer en Uitvoering 

Het tuinencomplex draagt zeker bij aan het sociale 
leven van de bewoners, knikt Nico bevestigend. 
Overdag roepen mensen vanaf hun balkon dingen als 
‘Mooie plantjes, buurman’, wat leidt tot een praatje. 
’s Avonds steekt Nico overal in z’n tuin lichtjes aan, 
creëert hij sfeer, waar iedereen van mee kan genieten.

Stadse kikkers
Er was een tijd dat ik dacht dat een kikker een kikker 
was. Zo’n beest dat bij het water leeft en kwaakt. 
Ik dacht dat er, bij gebrek aan een vijver, onder 
mijn woning wel een grote plas moest liggen. Daar 
zouden de kikkers in mijn tuin ’s nachts samenkomen 
en wie weet wel een swingend Efteling-kikkerorkest 
vormen. Het duurde jaren voordat ik erachter kwam 
dat er naast de groene kikker, die in het water leeft, 
nog een stadse soort is: de bruine kikker. De bruine 
kikker heeft alleen water nodig om zich in het vroege 
voorjaar voort te planten; buiten deze tijd scharrelt 
hij ook graag door rommelige stadstuinen, hoewel hij 
een frisse duik niet uit de weg zal gaan als hij de kans 
krijgt.

Nico houdt niet zo van kikkers, vertelt hij. Of, meer 
precies, hij houdt wel van kikkers maar niet van zoveel 
kikkers dat als het heeft geregend hij moet uitkijken 
dat hij er niet op gaat staan. Dat gezegd hebbende 
neemt hij me mee naar een naburige tuin en wijst 
op een grote deels ingegraven vierkante kuip met 
een half open bovenkant. Er zitten meerdere kluiten 
bruine kikkers in de hoeken van de kuip, met tinten 
variërend van goudgeel tot bruingroen, gigantische 
exemplaren en kikkers die het dikkopje-stadium nog 
niet lang zijn ontgroeid. Andere houden zich in het 
water drijvende. Het is duidelijk dat ze er wel mak-
kelijk in, maar niet meer uit kunnen. Een toevallig 
passerende mede-tuinhuurder komt erbij staan. 
Met z’n drieën overdenken we niet alleen een 
reddingsplan maar ook een manier om het deze 
kikkers, oerbewoners van het Oude Westen, in het 
vervolg makkelijker te maken een bad te nemen.

Einde eerste rondje 
En bij Nico in zijn kikkerrijke achtertuin eindigt mijn 
eerste rondje groen door het Oude Westen. Ik heb 
een hele achterpagina kunnen vullen, en dat na nog 
maar enkele straten. Dat belooft wat.

door Anna Penta
groenoudewesten@mail.com
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Groen, Werf Centrum niet bekend, maar er is ‘ongetwij-
feld voor gekozen omdat het een geschikte stadsboom 
is’. Dat klopt inderdaad, kom ik via Google te weten. 
De valse christusdoorn is een oorspronkelijk Noord-
Amerikaanse, snelgroeiende boom die goed in de stad 
gedijt. Eenmaal in bloei ruikt hij naar kruidkoek. Na tien 
jaar is hij 10 meter hoog en de maximale hoogte is 20-
25 meter. Hij kan een leeftijd van 120 jaar bereiken (niet 
oud voor een boom) en is een uitstekende schaduwleve-
rancier.

Het beste terras in de stad
Het binnenterrein achter het woonblok van de Bajonet-
straat is verdeeld in tuinkavels. Nico Nijholt, trombonist/
zanger, behoort tot de gelukkigen die er een tuintje 
huren, dat grenst aan zijn benedenwoning. Ik ontmoet 
hem er op een warme middag, hij draagt een luchtige 
kaftan. ‘Sinds ik de tuin heb, heb ik er geen behoefte 
meer aan om op een terrasje te zitten,’ vertelt hij. ‘Ik heb 
zelf het beste terras van de stad.’ Nico houdt zijn stukje 
privégroen goed bij en is er bijna dagelijks in bezig. ‘Dat 
is de king, mijn vriend,’ wijst hij richting een palmboom. 
‘Die heb ik drie jaar geleden op de markt gekocht en 
doorstaat zelfs strenge winters.’ Achter ‘de king’ staat 
een viertal miniversies, ‘de neefjes’.

Gezocht:
Enthousiastelingen die willen helpen 
om de website van de Aktiegroep 
actueel te houden. Door aanleveren 
van artikelen en foto’s en het 
bijwerken van de website. Contact: 
Marianne Maaskant tel. 010-4361700.




