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De Brunssumse buurttuin trekt langzamerhand steeds meer bezoek. FOTO BAS QUAEDVLIEG

Hoe een tuin de buurt verbindt
Buurttuin Oosterhöfkes
moet ervoor zorgen dat
Brunssumers elkaar
beter leren kennen. Dat
begint te lukken. De
groene plek krijgt als
enige in Limburg steun
van een programma
van het Oranjefonds.
BRUNSSUM
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Enkele tientallen buurtbewoners komen geregeld naar buurttuin Oosterhöfkes aan de oostelijke rand van Brunssum, ongeveer een kwart voetbalveld
groot. Met Burendag, NL Doet
en op andere bijzondere dagen
treffen ze elkaar om bij te praten,
te knutselen, feesten of iets in de
buurttuin te doen. Het aantal bezoekers groeit, ook onder groepen die vaak moeilijk te bereiken

zijn, zegt Roos Beckers, projectleider van tuinproject Oosterhöfkes.
Bij de start kwamen een paar dingen samen. Twee buurtbewoners
opperden bij Roos Beckers van het
Centrum voor Maatschappelijk
Werk en Welzijnswerk (CMWW)
het plan een buurttuin te starten.
Beckers had toevallig net een uiting
gezien van Groen Verbindt. „Ik
dacht: dat is wat voor ons. Mensen
verbinden is onze corebusiness.”
Ze had al contacten in de buurt en
met zorginstellingen. In het project
werkt ze samen met Armand Winthagen van Radar (verstandelijk
gehandicapten) en Fons Fissette
van SGL, die zorg biedt aan lichamelijk gehandicapten.

Bijdrage
Bijna een jaar later is een van de
twee gewenste beleeftuinen volop
in ontwikkeling, met een bijdrage
van 67.500 euro van het Oranjefonds voor drie jaar. Eigenlijk was
het de bedoeling twee buurttuinen
aan te leggen, maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Omdat er in het

andere deel van Brunssum-Oost
minder animo was en de beoogde
lap grond aan de Heidestraat moeilijk te bewerken bleek, besloten de
initiatiefnemers in overleg met het
Oranjefonds zich op één plek te concentreren. Aan de Mettebos verrezen zitjes en plantenbakken. En
binnenkort moet er een schuurtje
komen. De initiatiefnemers wilden
een pipowagen, maar dat was lastig
te regelen. Nu komt er een bescheiden schuurtje, als schuil- en opslagplek. Te klein voor activiteiten bij
slecht weer. Maar de bezoekers
kunnen uitwijken naar De Hoeska-
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mer, het Hammerhoes of basisschool Meander.

Brede basis
Met al die partners weet de tuin
zich verzekerd van een brede basis. Dat is ook nodig om de buurt
met relatief veel eenoudergezinnen, alleenstaande ouderen, allochtonen en minima te verbinden. Dat moet lukken met activiteiten als exposities, barbecue of
samen planten en de tuin onderhouden. Er is al een insectenhotel, gebouwd door cliënten van
Radar. Het volgende project is
een voelwand, een soort ‘blotehandenpad’ waar iedereen materialen kan betasten. Dat is niet
alleen leuk voor mensen met een
visuele beperking. En het IVN
klopte aan met het verzoek om
samen fruitbomen aan te planten.
Plannen genoeg. Over de aanleg
van een tweede tuin zijn gesprekken gaande. Maar voorlopig blijft
het bij dat ene lapje grond. Daar
gebeurt al genoeg.

