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Saaie groenstrook nu fraaie buurttuin

Eind februari aangelegd, begin juni al weelderig! Van saai perk tot fraai park
BENNEKOM - Op de laatste zaterdag van mei werd de buurttuin aan de Jonker Sloetlaan ingewijd met
een buurttuinmiddag. “Ik heb mensen gesproken waarvan ik niet eens wist dat die in de buurt woonden”,
zei een van de aanwezigen. Daaruit blijkt dat een buurttuin meer is dan samen in de grond wroeten. Het is
ook ontmoeten!
De tuingroep die de middag organiseerde is daar blij mee. Tijdens de opening op 22 februari wees (toen
nog) wethouder Van de Weerd erop dat de gemeente graag buurtinitiatieven ondersteunt, vooral ook omdat
die goed zijn voor de contacten in de buurt. 
Dat dat inderdaad zo werkt kan Reina Kuiper, één van initiatiefnemers, beamen: heel wat buurtbewoners
hebben meegeholpen. De ‘Voortuin’ werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente
Ede, van het Oranje Fonds, van de Stichting Idee in Uitvoering en sponsoring van verschillende
ondernemers uit Bennekom en Wageningen.
Het weer werkte mee en veel buurtbewoners kwamen nader kennis maken met het tuinproject. Jong en oud
kwam een kijkje nemen. Het begin dit jaar nog saaie gemeenteperk werd door velen al ‘parkje’ genoemd.
Veel complimenten werden gegeven voor de inrichting van de tuin, waarin naast bloemen, planten en
struiken, ook plukfruit en kruiden te vinden zijn. Er zijn kort geleden ook kindertuintjes aangelegd en er
wordt nog gewerkt aan een insectenhotel.
Terwijl de kinderen in hun zandbak speelden, genoten de buurtbewoners van koffie en thee en de
eigengemaakte baksels, die sinds januari ‘Jonkersloetjes’ heten. Het ‘ontmoeten’ is goed op gang gekomen!
Op 21 juni doet ‘De Voortuin’ mee met de door Groei en Bloei georganiseerde Open Tuindag. 
Dat is dé gelegenheid om de tuin met eigen ogen te komen bekijken. De bewoners leiden dan bezoekers
rond door de tuin en vertellen graag over hoe het idee een project werd en hoe zij als tuingroep de tuin
hebben aangelegd. 
Meer informatie en foto’s op www.voortuinbennekom.nl
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