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Zonnebloemen
uit wijktuin
wijkt
Van corporatie Woonpunt kreeg Frederique
Pronk een lap braakliggend grond in bruikleen. Nu maakt ze er
met bewoners van Heugem een wijktuin van.

H

aar plan om haar
betonnen straat op
te fleuren met mobiele aardappelkistjes met lokaal geteelde groentes en planten liep stuk op gemeentelijke regels. „Die groentekistjes kon je verplaatsen zodat scooters niet zo makkelijk
en hard door onze straat konden rijden. Ik wil dat onze kinderen vrij op straat kunnen
spelen. Tegelijk kon ik zo de
natuur een plekje geven in onze straat. Helaas ging het niet
door”, zegt Frederique Pronk.
Het ideaal om stad en natuur
dichter bij elkaar te brengen
gaf ze niet op. Natuur, gezondheid, milieu, het is allemaal
haar ‘ding’. „Ik houd wildplukwandelingen, geef culinaire
workshops en lezingen over gezondheid. Ik vind het belangrijk om mensen bewust te maken van gezonde voeding.”
Samen met Liesbeth Bakker
van Stichting S hield ze een enquête in haar buurt onder kinderen over wat die belangrijk
vonden. „Daaruit bleek dat de
kinderen veel van groen en

duurzaamheid houden.” Daarop besloot het duo op zoek te
gaan naar een plek voor een
moestuin. „Woonpunt raakte
enthousiast over ons plan en
gaf ons een lap grond van
5000 vierkante meter twee
jaar in bruikleen. De buurt
was ook meteen blij met ons
plan voor een moestuin omdat er dan niet verder gebouwd zal worden.”
De lap onbewerkte grond
doopten ze Tuinzicht Lichtenberg. „Van onze tuin ter hoogte van het Maasveld in Heugem heb je een mooi uitzicht
op de ruïne Lichtenberg.” Nadat Stefan Muijtjens de grond
had gefreesd, sloeg de wijk aan
het tuinieren. „Er is meer
grond dan we kunnen bewerken dus we beginnen klein.
Eerst klaver, kruiden en zonnebloemen. Een bevriende aannemer heeft al hout gegeven
om bakken te maken, waar de
kinderen kruiden kunnen kweken. Basisschool de Spiegel
komt met 75 kinderen tuinieren. Bewoners melden zich
om te komen helpen met de
tuin. Super leuk.”
Intussen schieten allerlei plannen wortel. „We willen graag
ook een imker en een klein
zaadwinkeltje. Ook denken we
aan een boerenmarkt. En aan
een pizza-oven. Daarmee kunnen we de pubers warm maken voor onze tuin. Met hun
scootertjes kunnen ze dan de
pizza’s wegbrengen. Is zinvoller dan zomaar wat scheuren
door de wijk.”

Frederique Pronk in de toekomstige moestuin.

