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Ze zijn er volop ingevlogen, de dames van de 
buurttuintjes De Kromme Riek in Berendrecht.  
De paden hebben een laag hakselhout gekregen, 
de waterpomp is geïnstalleerd en de eerste  
spinazie, radijzen en sla zijn al geoogst.
Vorige maand lagen de tuintjes er nog zwart  
en troosteloos bij, nu is De Kromme Riek een  
lappendeken van groentinten en bladstructuren.

Ze spreken over zaadlinten, insecten-
hotels, oogstperiodes, grondsoorten en 
coloradokevers of ze nooit anders heb-
ben gedaan, de dames van De Kromme 
Riek. En als ze het even niet meer 
weten, gaan ze te rade bij hun mentor 
Marcel van De Volkstuin.
Hun tuintjes zijn er enorm op vooruit-
gegaan de afgelopen weken. De vele 
slasoorten waren net op tijd oogstklaar 
voor de zomerse slaatjes die pasten bij 
het heerlijke weer van de afgelopen 
twee weken. Nu moet er wel meer wor-

den gegoten dan in april en de eerste 
twee weken van mei, maar dat nemen 
de dames er graag bij. Alle tuintjes ogen 
piekfijn en frisgroen, en sommigen 
maken zelfs al plannen voor volgend 
jaar.
Wilt u de tuintjes zelf eens bekijken? 
Dat kan op 9 en 10 juni van 10 tot 18 
uur. U krijgt er zelfs een gratis kop soep.  
De Kromme Riek bevindt zich achter de 
bibliotheek en de Delhaize in de Monni-
kenhofstraat in Berendrecht.
www.opentuinenvijverweekend.be
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 Chris 

Zonnewortel en goudSbloem

Anneke stond op de wachtlijst, maar kreeg rond 20 
mei toch nog een tuintje toegewezen omdat iemand 
had afgehaakt. “Ik heb al hard gewerkt om mijn ach-
terstand in te halen. Alles is geplant, nu moet het 
groeien. Ik heb hier echt zin in. Laat je zonen dat toch 
doen, zeiden ze tegen mij, maar ik denk er niet aan. 
Ik heb een inspannende job, tuinieren geeft me rust. 
Het helpt me mijn hoofd leeg te maken en het herin-
nert me aan het tuintje dat mijn vader vroeger had 
aan de Desguinlei in Antwerpen. Als kind ging ik er 
graag elk weekend mee naartoe. Nu werk ik in de 
stad, maar ik woon vlakbij de tuintjes.”

Ghislaines tuin ligt vlak bij de ingang en oogt kraak-
net. De aardbeiplanten zijn omringd door een bed 
van stro waar de talrijke vruchten op rusten, zodat 
die geen last hebben van vocht en gaan rotten. Hele-
maal zoals het hoort.  “Ik ben zelf verrast door het 
goede resultaat. Ik wied geregeld en geef af en toe 
wat extra mest, maar toch sta ik versteld hoe goed het 
gaat. Ik heb ook al sla geoogst. Achteraan heb ik een 
vrij grote hoeveelheid aardappelen gezet, omdat ons 
is verteld dat die het goed doen op vrij arme grond 
zoals hier.  Vooraan heb ik net als Sandra een insec-
tenhotel gezet, gericht naar het zuiden.”

Chris, iets later begonnen dan de dames van het eer-
ste uur, heeft gekozen voor een originele invulling 
van haar tuintje. Er staat bijvoorbeeld zonnewortel, 
zowel familie van de zonnebloem als van de aard-
peer. “De knollen kunnen worden gegeten als ver-
vanging van aardappelen.” Chris kocht Oost-Indi-
sche kers vanwege de mooie bloemen, maar leerde 
intussen dat dit ook heel lekker is in slaatjes. Mentor 
Marcel legde haar uit dat je aardappelen die zijn 
geschoten in de grond kan stoppen, en dat er meestal 
wel een nieuwe plant van komt. “Dat heb ik dus ook 
geprobeerd.  En vooraan zaaide ik goudsbloemen.”
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