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Het is zo’n 15 jaar geleden dat ik met zoon Patrick druk bezig was met het NK 

Motocross. Hierdoor waren we bijna ieder weekend weg. Marian en onze dochter 

Natascha bleven dan alleen achter en deden in het weekend zo hun eigen meiden-dingen. 

Maar een echte hobby hadden ze niet. Totdat we op de terugweg van een motocross 

training in België door Marian werden gebeld: “jullie raden nooit wat we hebben 

aangeschaft!” Nee, dat konden we niet raden. Bij thuiskomst werden we meegenomen 

naar het volkstuincomplex Mariahoeve waar onze buren Ed en Hely Split al heel lang 

tuinierden. Heel verbaasd reageerde ik: “Een tuin, hoe kom je daar nou toch bij? “  

 

Het was een tuin aan het Mezenpad. Een oud huisje, wat gras en prachtige bloemen. 

Daar deden we onze eerst tuinervaringen op. Lang hebben we niet op die plek kunnen 

genieten want vanwege de aanleg van de Sijtwendetunnel moesten we van die plek 

verdwijnen. Maar op het Reigerspad kregen we een nieuwe tuin aangewezen en met het 

“smartengeld” van Rijkswaterstaat konden we een nieuw huisje laten plaatsen. 

 

Nadat Patrick stopte met motocross en ik wat later met de VUT ging kregen we wat 

meer tijd voor de tuin èn de vereniging. Ik heb geholpen met het “upgraden” van het 

complex en heb nog een paar jaar in het bestuur gezeten. Na twee hartinfarcten en een 

open hartoperatie moest ik echter een stapje terug doen. Op de achtergrond ben ik nog 

wel actief voor de vereniging. Zo probeer ik de site actueel te houden, verricht wat 

hand- en spandiensten, probeer geregeld wat kopij voor Plantaardig te maken en doe het 

meer “domme werk” in het vrijwilligersteam van Natuurlijk Tuinieren. Want echt 

verstand van tuinieren heb ik nog steeds niet! 

 

Onze tuin is vrij eenvoudig. Een grasveld, een border met planten en struiken en wat 

bomen. Voor de kleinkinderen een schommel en een trampoline. Ook hebben zij hun eigen 

stukje tuin waarin zij zelf druk bezig zijn met zaadjes en gieteren. Het huisje hebben 

we wat in western style aangekleed. 

 

We hebben geprobeerd een beetje het concept van Natuurlijk Tuinieren in de tuin te 

verwerken. Gevarieerde beplanting met ondermeer vlinderstruiken, rotsmuurtjes voor 

het kleine spul en haagjes voor de mussen. Achter het huisje hebben we een stukje 

“stilte-grasveld” dat één tot twee maal per jaar wordt gemaaid. Eenden en meerkoeten 

kunnen hier in alle rust vertoeven.  Onze laatste aanwinst is een kleine broeikas.  

 

Alles bij elkaar voor ons een heerlijk stukje natuur op loopafstand van ons huis! 

 

Onderstaand wat foto’s van onze tuin: 

 

 



 


