
Tuinen van 
De Kleine Aarde 

Marion Wet/zen 

Wie De Kleine Aarde 

nog van vroeger kent 

denkt aan biologische 

landbouw en klein

schaligheid. 

Het terrein in Boxtel, 

ruim 2 hectare groot, 

is de laatste jaren 

aardig op de schop 

genomen. 

Op de plaats waar ik 

tien jaar geleden als 

tuinvrijwilliger venkel 

schoffe lde, ligt nu een 

natuurvijver; op de 

plaats van de toenma

lige moestuin de door 

Willem lven ontwor

pen 'Naiuurrijke tuin.' 

Waar 25 jaar met or

ganische mest de 

grond verbeterd 

werd. proberen we nu 

te verschralen. 

Bo ven : 

Entree natuurrljke tuin. 
FOlo W. Niemantsverdriet 

In 1972 experimenteerde een groep 'Jonge 
Onderzoekers' op De Kleine Aarde met bio
Iogische landbouw en voeding. Inmiddels is 
de biologischelandbouw een professionele 
sector gewordenmet eigen voorlichtingscen
tra. Tot en met vorig jaar heeft De Kleine 
Aarde nog biologische groenten verbouwd in 
de kas en verkocht via handelskanalen. We 
lieten onze bezoekers zien hoe een biolo
gisch geteeIde krop sla eruit zag, maar we 
waren geen goed voorbeeldmeer van een 
biologisch bedrijf. 
Vanaf dit jaar is de biologische sla aIleen 
nog in onze moestuin te bezichtigen. Deze 
omslag bood de mogelijkheid om het terrein 
veel intensiever te gebruiken voor educatie, 
recreatie en natuur, Terwijl er een nieuw, 
ecologisch gebouwd bezoekerscentrurn ver
rees, compleet met overnachtingsmogelijk
beden voor 20 personen en een zaal voor 60
80 personen, ontwierp Copijn een plan voor 
de herinricbting van her terrein. 

Water 
De Kleine Aarde ligt in het stroomgebied 
van de Dommel, in een verdrogend Brabant. 
Op verschillende manieren is her terrein 
weer veel waterrijker geworden. Op de da
ken van bet bezoekerscentrurn werden vege
tatiedaken (ingeplant met sedum) aangelegd 
en bet gebouw kreeg geen aansluiting op de 
riolering. Het regenwater blijft, deels na ge
bruik in bet bezoekerscentrum, op ons ter
rein. Het verdamptvia het vegetatiedak of 
het infJltreert in de bodem. Het afvaIwater 
wordt door een helofytenfilter gezuiverd. 
Zes jaar geleden is een natuurvij ver gegra
yen. De afgegraven grond vormt elders op 
bet terrein een heuvel van waaraf je een 
rnooi uitzichthebt over het terrein. Rondhet 
helofytenfilter zijn wadi's aangelegd. 

Voorbeeldtuinen 
Op het terrein zijn diverse 'voorbeeldtuinen' 
aangelegd. De al genoemde natuurrijke win 
zaI voor de Oase-Iezer wellicht het interes
santst zijn. Willem [yen heeft hier op een 
kleine oppervlakte (400 m') veel kleinebto

topen gepland en verder is mooi gebruik ge
maakt van hergebruikmateriaIen. 
Dan zijn er een boomgaard, een bijenstal, 
een solitaire insectentuin, een compoststraat, 
een kruidentuin, een pluktuin en verschillen
de dierenweitjes, De moestuin en eetbare 
ruin liggen op bet 'Voedingseiland', omge
yen door een haag van eetbare gewassen, 
Drie jaar geleden plantten we een doolhof 
van gemengde haag en rond een 'Ekohuisje' 
is een kinderspeelparadijsje aangelegd. 

Milieu-aspecten 
Op De Kleine Aarde is veel te zien aan alter

natieven voor milieu-onvriendelijke tuinma

teriaIen. Ik denk dan met name aan geim

pregneerd hout. Zo zijn er Europese bard

houtsoorten gebruikt in aIlerlei toepassingen,
 
maar ook bijvoorbeeld hergebruikbetonte

gels. Natuurlijk beberen we ons hele terrein
 
ecologisch: we gebruiken geen kunsrmest en
 
bestrijdingsmiddelen.De paden zijn overwe

gend van (kleiischelpen. Een materiaal dat
 
trouwens, doordat het tegenwoordig veel ge

bruikt wordt, niet zo ecologisch verantwoord
 
meer is: inmiddels is de winning van de
 
schelpen (uit de Waddenzee) groter dan de
 
aanwas.
 

De natuurrijke tuin
 
In deze tuin vind je op 400 m: kalkterassen,
 
een vleermuisstapelmuur, akkeronkruiden,
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bloemrijk grasland, een vlindertuin, voge l
bosje , houtmijt, halfsch aduwtuin , knotwil
gen , waterput, vijver met bentonietafdich
ling, ingegraven speciekuipjes met veen, 
zand en klei, een dijk. Afscheidingen: hagen 
van inheernse heester s (taxus, hulst, beuk, 
gemengd), wilgentenenmatten, muurtjes van 
houtblokken, stenen en dakpannen , met ver
schillende tussenvoegsels van specie , leem
stro enz . Er is een keermuurtje met een zuid
helling en dood hout in allerlei vonnen . De 
paden zijn Vall gras, leern-split, natuursteen, 
oude klinkertjes en houtsnippers. 

Wiliem Iven schreef ook eenboekje met de 
gelijknamige titel "D e NatuurRijke tuin" . In 
dit boekje gaat hij in op de verschill ende 
biotopen. 
Veel bezoekers blijken de verbinding iussen 
wat ze zien in deze natuurrijke will en de 
mogelijkheden van hun eigen tuin niet te 
leggen . Een veel gehoorde uitspraak is: 
'Maar ik heb maar een kIeine tuin. ' 
Dat was een van de redenen om een nog veel 
kleiner tuintje aan te leggen: de eetbare 
tuin. 

Eetbare tuin 
De eeibare tuin op De Kleine Aard e is aan
ge legd alsof het de achtertuin is Vall een 
nieu wbouwhuis: 6 meter breed, 8 meter 
diep . TegeJpaadje erdoor naar het tuinhek , 

Ik heb mU wei eens afgevraagd waarom ik zo'n duidelijke voorkeur 
heb voor een moestuin. Ik denk zelf dat dat komt omdat ik mUn 
'Iiefde voor het land' heb opgedaan tijdens vakantiewerk bU een 
vollegrondstuinder in Rockanje. Die man werkte nog met paarden. 
WU - de 'hulptroepen' - werkten 's zaterdags om geld te verdienen 
voor hoevekrabbers, zadels en een huifkar. Op zondag reden we 
langs het strand. Eenmaal studerend raakte de tum. en trouwens 
ook de paarden, op de achtergrond. Tot ik, in het laatste jaar van 
mUn studie een paar zomermaanden vrijwilligerswerk deed in de 
tuin van De Kleine Aarde. Daar ontdekte ik dat ik dat werk nog 
steeds prachtig vond. Het liefst plukte ik een dag lang bon en, of 
wiedde ik de hele dag peen. Het leven op De Kleine Aarde was 
ook geweldig . VrUwilligers bleven toencertiid overnachten in 'de 
barak'. We filosofeerden er wat op los tijdens en na het werk en 
we brouwden verrukkelijke gerechten van de geoogste venkel en 
paksoi. Hoewel er ook iemand veganistisch fructovoor was. Die at 
in mUn ogen niet zo smakeJijk, want alles rauw. 
Naast mUn werk [opoouwwerkster bij een agrarische organisatie) 
vo/gde ik de deeltUdopleiding bioJogische landbouw. Mijn stage
p/ek werd de biologische moestuin van vegetarisch bejaardenhuis 
Felixoord in Oosterbeek. 'Een moestuin van een kwart hectare. We 
verbouwden er groenten voor de keuken van het huis en voor 
omwonenden. 
Ik experimenteerde voorzichtig wat met permacu/tuur-bedden. 
Maar daarnaast hield ik ook nog steeds van de strakke groente
bedden. 
Toen ik in 1997 ongeveer een half jaar als tuinvoorlichter op De 
Kleine Aarde werkte. kwamen twee dames op bezoek van Teleac 
voor een Tv-sene over natuurlijk tuinieren. In mijn enthousiasme 
vertelde ik hen o.a. dat ik van plan was om, als ik eenmaal in Den 
Bosch zou wonen. ook zelf te gaan tuinieren op ons terrein. Het 
beviel me niets om wei voorlichting te geven over tuinen en er ze/f 
niet in te werken. lk vertelde dat mU voor ogen stond om een 
klein tuintje aan te leggen in het formaat van een 'nieuwbouwtuin' 
en daar eetbare gewassen te telen.En uitgerekend dat wilden ze 
gaan filmen . Want een van de tien afleveringen moest gaan over 
de moestuin. hadden ze bedacht. Hun associatie met moestuin 
was, denk ik, 'oude mannetjes' en mijn 'eetbare tuin' klonk modern. 
En inderdaad : rni] stond een tuin voor ogen ter ontspanning na het 
werk en niet om er kilo's af te halen of zelfvoorzienend te leven. 
De eetbare tuin is inmiddels in het vijfde groeiseizoen. Carola van 
den Aker en ik werken in het seizoen een paar uurtjes per week in 
de tuin . Waarbij we veel tUd verkletsen. Elkjaar doen we minder 
aan het onderhoud en elk jaar wordt de ruin mooier, met vooral 
vee! eetbare bloemen. EerlUk gezegd: veel opbrengst halen we niet 
uit de tuin ; en het wordt elkjaar minder. Oat komt deels doordat 
we steeds meer kiezen voor schoonheid in plaats van consumeer
baarheid. 
Het is een tuin voor 
IiflaUes: vers geplukte 
frambozen en blad
groenten. decoratieve 
bloemetjes en heerlijk 
ruikende kruiden. 
Wieden tussen kamille, 
tijrn en majoraan: 
bes/ist een we/daad 
voor het reukorgaan! 
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De eetbare tuin 

DE KLEIN Emm:m
 
De Kleine Aarde 
Hel Klaverblad 1 
Boxlel (N. Bf.) 
www.dekleineaarde.nl 

Openingstijden 
Het terrein van De Klei
ne Aarde is van april tot 

en mel oktober geopend 
van din sdag tot en mel 
zondag van 10.00-17.00 
uur. Entree fI 7,50 
donateurs gratis. 

Bereikbaarheid 
Vanaf station Boxtel: 
- E-kobus (06 
26972605) of 
www.ekobus.nI. 
- huurfiets (weekdagen: 
0411-685999) 
- treintaxi (0411
683384) 
- half uur lopen (vraag 
wandelkaart bij DKA: 
0411-684921) 

Het bezoekerscentrum 
van De Kleine Aarde 
is een fraai sLaaltje van 
duurzaarn bouwen. 
In de comfortabele een
en tweepersoonskamers 
zijn niet aIleen cursis
len, maar ook individue
Ie bezoekers welkom 
voor een ovemacbting. 
Wei altijd even reserve
reno 

terrasje aan het huis. AIs afscheiding naar 
denkbeeldige buren is er een haag van fram
bozen en bessen. Een pergola waarlangs zich 
een clru if slingert en een doomloze braam. 
Langs betongaas, heidematten en een obelisk 
groeien eenjarige klirnmers: capucijners 
(blauwschokkers), zonnebloemen, aardpeer, 
bonen (een mengsel van klimbonen van De 
Nieuwe Tuin) en mais. Elkjaar wisselen ze 
van plek. Vanuit de tuin beb je dan ook elk 
jaar een ander uitzichL. En je hebt ook in elk 
seizoen een ander uitzicht : in de winter 
open, in de zomer is de tuin beschut. 
In het tuintje staa t een pruirneboom. Daaron
der ontstaat een veldje van eelbare bloemen: 
speenkruid, pinksterbloem, madeliefje, drie
kleu rig viooltje, goudsbloem, daglelie, ber
gamot en oostindische kers. Mel een randje 
van bosaardbeien. Voor dit randje badden 
we beter een niet rankende SOOrL kunnen kie
zen. Ze leveren ons nu heel wat wiedwerk 
op. Verder groeit het veldje zeer voorspoe
dig. In het vroege voorjaar eel ik een bandje 
speenkruidblad; daarna geniet ik van de 
bloemen. De madeIiefjes dienen ler decora
lie van de sla. De pinksterbloemen zijn ecbt 
lekker . De daglelie en bergamot vind ik zon
de om op le elen. Van de oostindiscbe kers 
IUSl ik aIIes: blad , bloem en de zaden in zoe t
zuur ingemaak: aIs 'kappertjes'. Ze zijn ook 
nog geweldig op de vaas. 
AIs heesters staan er in het tuintj e een rode 
hazelaar en een zwarte bes. vaste planten 
zijn: rabarber, eeuwige moeskool, asperges, 
aardbeien en brave hendrik. En verder veel 
kruiden: salie, rozemarijn , lavas, roomse 
kervel, tijmsoorten, majoraan, venkel, bies
look, egyptische ui, mierikswortel, munt, 
dragon. KamiIIe, rode melde, kervel, korian
der, winterpostelein en borage mogen zich 
zelf uitzaaien. Ze worden natuurlijk wei ge

Fa/a: Marjon Weijzen 

wied waar ze niet gewenst zijn. Dan zijn er 
nog de prachtige eetbare disleis (die de afge
lopen zachte winters overleefd hebben): kar
doen en artisjok.
 
Rondom een obelisk van wilgentenen zijn
 
acht bedjes van 1 m' die we jaarlij ks roteren
 
en waarvan we elk jaar de belfL bemes ten,
 
We verbouwen er tuinbonen, sla, bonen,
 
aardappel, pastinaak, rucola, rode biet en
 
courgette.
 
Vorig voorjaar hebben we een waterkers

vijvertje gemaakt van een ingegraven
 
bloempot. 
Bij de inrichting wilde ik geen groenten in 
de tuin die wei ee tbaar , maar niet lekker zijn. 
Van dat principe ben ik af'gestapt. Neem bij
voorbeeld de brave hendrik. Een oud green
tegewas waarvan de jonge scheuten gegelen 
werden. Bitter! Maar net is wei een mooie 
plant en erg gemakkelijk. En dan die naam... 

Groenonderhoud 
Het merendeel van het groenonderhoud 
werd en wordt uitgevoerd door tuinders Ben 
van Dieren en Marcel d'Hont, die in hun 
denken en handelen een complete cultuur 
omslag maakten, Wim Niemantsverdriet , die 
op ons centrum ook de cursus "Natuurijke 
tuin" geeft, adviseert t.a.v. het bebeer van, 
mel name, de natuurrijke tuin. Op dit mo
ment werkt tuinvoorli chter Inge Hindrik s 
aan een inforrnatieve tuinwandeling op ons 
terrein voor 'Iosse bezoekers'. Groepen kun
nen op afspraak een tuinenrondleiding krij 
gen. :J 

Marjon Weijzen is coordinator conunu
nicatie en educatie btj De Kleine Aarde. 
Boxlel, lei: 0411-68492 1 
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