Bezoekers kijken rond in de Rijnsburgse kas.
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Vijftig hobbytuinders telen hun eigen

voedsel in de indoorvolkstuin in Rijnsburg

Tuinieren is

vooral heel sociaal
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Rijnsburg Q Achterin de grote kas is
Daniël Siepman druk in de weer op
zijn volkstuin. ,,Als je eenmaal aan
het rommelen bent, wil je hier niet
meer weg’’, zegt hij. De Oegstgeestenaar begon twee maanden geleden
met het kweken van groenten en
kruiden op een kavel in de indoorvolkstuin aan het Kanaalpad NoordWest in Rijnsburg. Eigenaar Gerardo van Egmond en negen andere
Rijnsburgse glastuinbouwbedrijven, zetten zaterdag voor het evenement Kom in de Kas de deuren open
voor publiek.
Op de kavel van Siepman zijn geen
nette rechten rijen of afgebakende
stukken te bekennen. ,,Eén soort gewas op één plek is veel te kwetsbaar’’, meent hij. ,,Ik streef naar chaos en wil dat planten door elkaar

heen groeien. Daarmee stimuleer je
de natuur. Radicaal onkruid wieden
doe ik niet, alleen als de gewassen
worden bedreigd.’’ Op zijn stuk
grond teelt hij vergeten groenten als
schorseneren, aardperen, knolcapucien, en ook soorten als rode melde,
green globe artisjok en eeuwige prei
die niet standaard in een moestuin
zijn te vinden.

Exotische gewassen
Eigenaar Van Egmond is oorspronkelijk anjerteler, maar gooide een
paar jaar geleden het roer om en
startte met het verhuren van teelgrond aan hobbytuinders. Een groot
succes. ,,Een kas heeft zoveel voordelen’’, weet hij. ,,Je kunt hier jaarrond telen. Van oer-Hollandse
bloemkool tot exotische gewassen.’’
In de kas zijn vijftig tuinders actief
en dat maakt het een gezellige bedoening. Het gros komt uit de gemeente Katwijk, maar er zijn ook
mensen uit Oegstgeest, Leiden en

Voorhout. De moestuintjesactie van
Albert Heijn zorgde vorig jaar voor
een enorme boost, herinnert Van
Egmond zich. ,,Vroeger vond men
tuinieren voor zogenaamde geitenwollensokkentypes. De hype heeft
voor een andere gedachtegang gezorgd: dat het goed en leuk is om eigen voedsel te telen.’’
Buurvrouwen Karin Haselhoff uit
Rijnsburg en Janine Gottenbos uit
Voorhout genieten volop van het
tuinieren. ,,Ik vind het heerlijk om
hier te zijn, het is vooral ook heel sociaal’’, zegt Gottenbos. Haselhoff
knikt instemmend. ,,Je kletst wat,
drinkt koffie en helpt elkaar. In de
zomer ben ik hier zeker om de dag.’’
De Voorhoutse had jarenlang een
grote tuin bij haar woning, maar is
verhuisd naar een appartement. ,,Ik
miste het tuinieren enorm, daarom
huur ik nu hier een stuk grond.’’ Ze
begon met een halve kavel, maar is
zo enthousiast dat ze er onlangs nog
een heeft bijgenomen.

Een vlinder fladdert vlak over de
planten in de volkstuin van Haselhoff. ,,Wat moet ik doen?”, roept ze
naar haar buurman aan de andere
zijde. Vlinders trekken namelijk
witte vliegen aan en die kunnen de
jonge planten verpesten. Cees van
der Boon heeft een net en schiet haar
te hulp. Zijn tuin - die hij met zijn
dochter onderhoudt - ziet er net
even anders uit dan die van de vrouwen. Van der Boon heeft zijn volkstuin opgedeeld in langwerpige vakken en weet optimaal gebruik te maken van de ruimte die hij huurt. Zo
heeft de Katwijker twee pvc-buizen
opgehangen met daarin aardbeienplanten. Het is een leuk gezicht.

Wormenbak
De tuinders proberen regelmatig
nieuwe dingen uit. Zo zijn aan de
rand van de tuin van Siepman drie
grote bakken op elkaar gestapeld;
wormenbakken waarin hij gft-afval
laat composteren. De tijgerwormen

eten het afval op en poepen het weer
uit. Het percolaatwater dat vrijkomt
druppelt in de onderste bak. Siepman gebruikt dat als plantenvoeding en ook de ’verse’ aarde komt
van pas. ,,Zo’n wormenbak levert
geweldige, natuurlijke mest op. Veel
beter dan de plantenvoeding die je
in de winkel koopt. Daarvan krijg je
een suikerplantje met veel water.’’
Binnenkort worden er onder meer
galmuggen en sluipwespen in de
kas losgelaten. Die natuurlijke vijanden kunnen plaaginsecten als luizen verbannen.
Van Egmond heeft ook een aardbeienpluktuin van zo’n vijfhonderd
vierkante meter waar liefhebbers
het fruit mogen plukken en een
webshop waar hij zelf gekweekte
groenten, fruit en kruiden verkoopt. Meer informatie op www.indoorvolkstuin.com en de online
winkel op www.gezondergroen.nl.
Tijdens Open Tuinendag op zaterdag 18 juni houdt hij weer open huis.

