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Een ecologische binnentuin tussen jonge rumes
 

peen binnent errein in de GroII ningse Oasterpaartb uurt , ligt ttl. ee n s tukje openbaar groen dar 
zic h verrassend an de rsc heidt van het 
gras-en-s tekelstruikenplantsoen dat wij 
hier van ge meentewege gewend zijn. 
Oait stonde n hier ge bouwe n van he t 
gemeenteJijk hui svestin gsbureau . Res 
tan ten daarvan bepalen nu mede het 
gezicht van dit stadsnatuurgebiedje . 
Stukken muur met de urpasten en 
raa ma peni nge n worde n bedek t door 
klim op, sto krozen , vlinders tru iken . 
Ach terin de tuin staa t een hoge ruin e, 
begroeid doo r winge rd. 
Het gebiedje bestaat uit ee n bloernen
weide, ee n schaduw rijk midde nstuk 
waar de pa tiotuin van her voo rma Jige 
hu isvest ingsbureau nog in terug te vin
den is, en ee n speelveld met ee n brede, 
sc haduwrijke border. 

In de wi lgentenenwi gwam zij n kinde 

re n bezig een kr ing van boornstarnme

tj es op te s te llen, twee me isjes sJepen
 
met palen om een hut te gaa n bouwen
 
onder de laurierkers.
 
Bijna 2000 vierka nte meter ecologisch
 
stadsgraen, zo mooi en natuurlij k da t
 
je je afvraagt hoe d it zich binnen het
 
ge mee ntelijk groenbeleid heeft kunnen .
 
on twikke len.
 

Het zesde zintuig van Peter Bulk 
Tegenover de ingang, ee n ijzeren poo rt 
voo r een overdek te gang, woont Pe ter 
Bul k. Hij zi t zij n hele leven al in de 
pla nten. Zijn ouder s had den een kwe 
ke rij in Dre nte , maa r hij woo nt al meer 
dan 20 ja ar in Groningen en hij hee ft 
hier aile wegberme n, plant soenen en 
braakli ggende terreinen verkend . Voo r 
een deel deed hij da t in KNNV-ver

band , am de flora te inventari seren 
voor het Rijksherbariu m in Leid en. 
Hij heeft ee n zesde z intuig om overal 
waar hij f ietst of loopt de aanwezig 
heid van al dan nie t bijzondere planten 
op te sporen. Grassen hebben zij n spe
ciale bela ngstelling . 
"In de herfst van 1998 kreeg ik toe
s temming om ee n stukje van het rer 
rein te gaa n beheren. Gel' Roosje n, de 
ge mee nteo ntwerpe r die hier aa n de 
ga ng wilde mel ee n ex tensief rnaaibe
heel', had er een mengse l voor kalk
grasland ingezaaid. Daar kw ame n dui
zenden ridderz uringe n in op, en d ie 
ben ik toen gaan uitst eken. De ge 
meente schoo t niet op met de invulling 
van het ge biedje . A lles werd hier dr ie 
keel' per maand ge maaid. Op die ma 
nier kornt er niet vee] natuur van de 
grand. " 
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"In me i 1999 heb ik de sta dsecoloog 
voorgesteld om her heJe ge biedje eco
logisch te gaa n behe ren. Hij voelde 
daar wei voor, maar andere mensen bij 
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de ge mee nte waren mindel' en thou si
ast. Pas na maa nde n heen en weer pra 
ten be n ik met de gemeente een be
heer scontract overeengekome n. Er 
staar in dat ik de enige ben die hier nog 
wa t te doen heeft." 

Vlindervriendelijk beheer 
We lopen de poort doo r, de tuin in. Te 
gen ee n zo nn ige rnuur op het zuiden, 
waar tot no vem ber de laatste stokrazen 
nog stonde n te bloe ien , zie je nu rozet
ten van wo uw en verbascum. IJzerh ard 
en teunisbloemen groeien tussen de te
ge ls. 
"Hier wil ik nog wa t meer spec iale 
d ingen, distel s al s Ery ng ium bijvoor
bee ld. Ik heb iet s in m'n hoofd van een 
vegetatie die je we i op rangeerterrei
nen en langs verwaa rloosde o ude 
spoorbanen ziet , plan ten die het goed 
doen in karige, stenige grand ." 
Het is pas half fe brua ri, maa r in het 
kort gemaaide gras land zie je de eerste 
blaadjes van vaste soorten als 51. Jans
kru id, absintalsern en wi lde marjolein 
opschieten. Overa l rozetten van twee
jarigen, zoa ls Jacobskrui skr uid en 
kaarde bo lle n. 
"Oat maaien , daar ben ik van de w inte r 
ee n heIe tijd mee bez ig geweest. Het 
gras ligt plat , du s dat rnoe t j e eerst om 
hoog kamrnen met de spitvork, en wat 
er dan nog vast blijf t zitte n dat maai je 
er af met de sikkel. Het voordeel is dat 
j e goed ziet wat j e doet en wa t er alle
maal staa t. En aile rupsen d ie ik tegen 

korn, die sto p ik dan weer onder het 
gras . Da arvoor laat ik op een aantal 
plekken het gras voorlopig nog staan. 
Het afgelopen jaar waren er heel veel 
vlinders , ook bij zondere, Vuurv linder
tjes, de ge hakk elde aure lia. het land
kaa rtje , Icarusbl au wtjes. Hier en daar 
laa t ik ee n groe p brand netel s voo r ze 
sraan. En je hou dt rekening met ande re 
pJante nso orte n die als voedselpJanten 
voor vlinders dien en . Ruwe smele bij
voorbeeld, en krop aar . Ik ben er het af
gelopen jaar over gaan lezen , en nu 
pro beer ik het vlind ers als de ge ha k
ke lde aure lia war rneer naar de zin te 
ma ke n. Die legt zij n ei tje s op brandn e
te ls, maar oo k o p hop. Nu heb ik hier 
aard ig wa r hop staan, dus wie wee r, 
gaa t hij weI wa t doen ." 

Bloemrijk grasland 
Hier en daar heeft Pe ter Bul k stukjes 
omges pit en opn ieu w ingeplant. Ze 
zijn vo lgestoken met snoe iho ut, tegen 
de ve le katten d ie het hier erg naar hun 
zin hebben. 
"Ik wil graag een bloemr ij k gras land, 
maar niet elk gras gedraagt zic h zoa ls 
ik dat graag wil. Hier heb ik ee n stuk 
fiorin gras uitgestoken . Oa t bloeit weI 
mooi , me t pluimen , maar het vonnt he
Ie dichte ma tten. Ai s je dar maar een 
keer per jaar maait dan verstik t het de 
kle ine plantj es in de buurt. Dus daar 
haal ik af en toe ee n paa r zoden van 
weg. am dat gras wat in de hand te 
houd en heb ik ook vee I ratelaar ge
zaaid , die parasiteert op graswortels . 
Hoewel ik daar nog niet vee l effect van 
zie . 

Morgensterren uit een richeltje 
Naar achtere n, tegen de muu rrestant en , 
gaar de vegetat ie hoger op . 
Achterin de wild e plan tentui n, aa n de 
voe t va n de hoge ruin e, staan stokro
ze n, cepha lar ia, beerndkroon , ec hte 
gu ldenroede, Jacobskru iskruid , past i
naak, harige wi lgenroosjes , macleya , 
purper leverkru id. Een spectac ulaire 
border die het result aat lij kt va n ee n 
gedurfd on twe rp. Maar me t s maakvol
Ie kleurenco mbinaties en andere es the
tische effec ten houdt Pe ter zich niet 
bezig . 
"Die plek heb ik het ee rste jaar ge
bru ikt om planten te parkeren . Ik was 
van plan om ze later uit te ze tten , maar 
da t kwa m er niet van en her werd ei

ge nlijk we I rnoo i zo o 
Ik haal veel planten van braakli ggende 
ter reinen, nu net weer een heleboel 
wou w van de Hunzecentrale hier vlak
bij . En fie tstassen vol eenjarigen van 
verla ten volkstui ncorn plexen, va rens 
uit de tu in van een afgeb rand Chinees 
restau ran t. In ee n stede lijk ge bied heb 
je altijd zo vee l terreintj es die ee n tijdje 
braak Iiggen, daa r is van alles te vin
den . Zo heb ik al honderden planten 
zien ko me n en gaan. Vorige week he b 
ik twee paarse morgensterren uit ee n 
rich eltj e langs een stoeprand ge stoken , 
Die werden steeds afgemaaid voordat 
ze gingen bloe ien. Ze staan hier nu in 
de wi lde plant entuin. Het is een kle i
p lant die langs ber me n in de provi ncie 
voorkomt. He r is de vraag hoe die zich 
houdt in de arme zandgrond, ik heb er 
maar een schep klei bij gedaan . 
Ik pro beer hier zoveel mogelij k soor
ten te introd uce ren. He t is grotendee ls 
een w ilde plant entu in, met hier en daa r 
natuu rtu intr ekjes (vo lgens defi nities 
van Gel' Lond o)." 

Ret schaduwrij ke middelpunt 
Door ee n ruime deuropening zon der 
deur kom je in het schaduwrijke mid
delpunt van de tu in. Dit is de vroegere 
pat io van het hu isvest ingsbureau . 
Oms loten door muren en pergo la's ligt 
hier ee n kleine veenbo rde r, iet s lager 
e n voc htiger dan de res t van de tu in. 
T wee vierkante meter schoe nlappers
plant staa t uitbu nd ig te bloeien. De be
planting is ee n spannende combinati e 
van vroegere gemeente-initiatieven 
met de latere inv ulling door Peter 
Bu lk. Langs de pergola gro eien allerl ei 
kleure n klimrozen en wi ntergroene 
kamperfoelie , tegen over een g rote 
bamboe die zij n schaduw werpt over 
de irissen , ka le jonkers en katten staar
ten die Peter hier aan het gro eien wi l 
krijgen . Co ntras ten die harmonieu s 
met elkaar verbonde n worden door 
balsern ienen, een vlinders truik en ee n 
prunus regen de ac hte rgro nd van de 
oude muren . 
De gro te border wo rdt ge do minee rd 
door twee kastanjebornen. In hun scha
du w bloe ien nu de sneeuwklokjes en 
het longkruid tussen honderden zaa i
lingen van judaspenning. Verd erop is 
de str ijd tegen het zev enblad bijna ge
won nen, en ook de lam ium lij kt zij n 
plaa ts nu we i zo'n beetje te kenn en . De 



FolO: Willy Leufgen Weelderige zornerse sfeer in de binnentuin achter de Mauritsstraat 

meest opvallende plant in de border is 
het voorjaarshelmkr uid. "Hij is tweeja 
rig en ik had hem hier al gezaaid, daar 
komen nu rozetjes van op die dit jaar 
gaan bloeien . Vorig jaar heb ik uit een 
wild bosplantsoen in Haarlem een paar 
exemplaren meegenomen. lk hoop dat 
die zich ook hebben uitgezaaid, dan 
heb ik ze voortaan elk jaar in bloei. 

Meer ruimte voor Groningse 
stadsnatuur?! 
Peter twijfelt er niet meer aan of hij 
kan doorgaan met de win. De buurtbe
woners zijn enthousiast, en 60k binnen 
de gerneenteorganisatie krijgen men
sen oog voor wa t zich in de Ooster
poort ontwikkelt, 
Landschapsarchitect Gel' Roosjen , die 
plm. 5 jaar geleden aan de basis stond 
van deze unieke plek: "Wa t Peter Bulk 
daar doet is fantastisch, zea ls hij dat 
allemaal op de voet volgt, Het gaat zo 
goed dat het met Open bare Werken nu 
ook heel harmonisch loopt. Het zou 
heel ja mmer zijn als hij van het toneel 
verdween. Ais de gemeente het moet 
doen dan wordt het natuurlijk veel 

minderintensief." 
Over de totstandkoming van de win: 
"Toen die gebou wen zouden worden 
afgebroken kreeg het terrein een 
groenbeste mming. Ik werd gevraagd 
om samen met de bewoners na te den
ken over de vormgeving. lk ben eerst 
zelf gaan kijken , en wat ik heel mooi 
vond was de patiotuin. Die wilde ik 
graag behouden. Ja, en zo'n patio is 
leuk, maar die besta at bij de gratie van 
de muren die eromheen staan. Zo is die 
patio de aanleiding geweest voor deze 
vorrngev ing. 
Voor de verdere invulling werd toen 
ook al wel aan een vorrn van verwilde
ring gedacht. Dat zou heel mooi zij n, 
maar ook heel kwetsbaar. We wilden 
er een rustige pJek van maken, dat kon 
goed omdat het een besloten terre in is 
met een poort die 's nachts wordt afge
sloten, ook op verzoek van de bewo
ners." 

Wi! de gemeente nu meer van dit soort 
groen creeren? 
Ger Roosjen: "Het is een heIe speciale 
plek , ik weet niet of zoiets op veel 
meer plaatsen zou kunnen. Je hebt 

mensen nodig die zelf war willen, dan 
kan er al snel wa t meer dan de stan
daard-aan pak van Openbare Werken. 
Peter Bulk: "Mij n tuin kan als basis 
dienen voor meer van dit soort initia
tieven. Ik kan mensen helpen met plan
ten en adviezen over beheersvor men. 
Natuurlijk beheer hoeft helemaal niet 
duur te zijn, maar je moet wel weten 
wat je doet en wanneer. 
Er zijn plekken genoeg in de stad voor 
kleine oases zoals hier." 

De ecologische binnentuin bevindt 
zich in de Mauritsstraat t.o. nr. 10 in 
de Groningse Ooste rpoortbuurt . 
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