ublieke werken
Terwijl tuinen steeds steniger worden, zie je in
winkelgebieden, woonwijken en op rotondes de
mooiste stukjes groen. Je krijgt er inspiratie door
én het is goed voor de biodiversiteit. Maar die
stukjes doen nog meer: ze bewijzen dat een tuin
vol planten niet veel tijd hoeft te kosten.
tekst FRANSJE VAN DORP I beeld SANDRA VERKIC

BIOBORDER IN HEILOO
Alleen de hoge schoorsteen herinnert nog
aan vroeger. Voor de rest is alles nieuw in de
woonwijk op het voormalige Campinaterrein
in Heiloo. Maar niet alleen de oude
fabriekspijp vormt een markant punt, ook
de beplanting eromheen is bijzonder. Dorien
Kotterman (De Groene Reiger), tuinarchitect
Arjan Boekel en Mercedes Docter (Groei
& Bloei) realiseerden er een prachtig stukje
beplanting, bestaande uit vaste planten,
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enkele struiken, grassen en bollen.
“Het is een BioBorder”, vertelt Dorien, die
het concept ontwikkelde. “Groen in wijken,
gezamenlijk groen, is belangrijk. Daardoor
ontmoeten mensen elkaar, je werkt samen
aan een mooiere buurt. De planten zijn
mooi om naar te kijken, nodig voor insecten,
nemen water op en zorgen voor verkoeling.
Zo maak je gebruik van de vele waarden
van groen.”

Vroeg stadium

Een goed plan is één ding, maar het
realiseren ervan is een ander verhaal. “Best
een mooi verhaal”, zegt Mercedes Docter,
tot voor kort voorzitter van Groei & Bloeiafdeling Midden-Kennemerland. “Als mensen
naar een nieuw huis gaan, is eerst het huis
aan de beurt, pas later volgt de tuin. Ons
doel was om in een vroeg stadium bij de
gemeente en de ontwikkelaar aan tafel ⊲

Ontwerp en realisatie: Arjan Boekel (boekeltuinen.nl), Dorien Kotterman (www.
degroenereiger.nl) en Groei & Bloei-afdeling Midden-Kennemerland. Plaats: het oude
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te geraken om de vergroening van de wijk
eerder te kunnen opstarten.” Dat verliep niet
altijd gladjes, maar uiteindelijk, na heel veel
overleg, konden de planten de grond in. “Voor
de bewoners organiseerden we een feestelijke
dag waarop je informatie kon krijgen over het
maken van een tuinplan. Alle partijen waren
aanwezig en iedereen mocht meehelpen om de
planten voor de BioBorder een plekje te geven.”

Extreme zomers

De border zelf werd ontworpen door Arjan
Boekel. De beplanting moest aan een aantal
voorwaarden voldoen, vertelt hij. “Nut
voor insecten was een belangrijk punt. We
streefden naar een natuurlijke uitstraling,
maar het mocht ook weer niet te rommelig
worden. De planten moesten meerdere

seizoenen aantrekkelijk zijn, dus niet alleen
tijdens de bloei. Ook moesten ze bestand zijn
tegen droogte en tijdelijke nattigheid en het
geheel mocht weinig onderhoud vergen.”
Een ander criterium was een lang (planten)
leven. “En waar dat niet zo is, moest het om
kleine accenten gaan, waarbij de uitvallers
makkelijk konden worden overgenomen door
andere planten.” De border ligt er nu twee
jaar en ondanks de extreme zomers hielden
de planten zich staande. Arjan: “En ze kregen
geen druppel water.” “Alle tuinen bij elkaar
vormen een enorm potentieel reservoir aan
biodiversiteit”, zegt Dorien. “Daarom is het
zo belangrijk dat mensen groen leuk gaan
vinden. Je kunt er van alles over vertellen,
maar laten zien hoe het moet werkt beter en
geeft meer lol.”

BORDER BESTELLEN
De BioBorder is als totaalpakket te
bestellen via www.bioborders.nl.
Hij is er in 4 formaten: tiny (1,5 x 3 m),
small (3 x 3 m), medium (3 x 6 m) en
large (5 x 6 m, met heesters), en een
variant voor de schaduw. Bestellingen
kunnen worden afgehaald bij kwekerij
de Buitenkans (GGZ NHN), Bullaan
4, Heiloo; kwekerij-heiloo.nl.
Bezorgen is mogelijk
binnen een straal
van 20 kilometer
(kosten: € 25,-).
Meteen bestellen?
Scan de QR-code.

EEN PAAR VAN DE GEBRUIKTE PLANTEN
1

Calamagrostis ‘Karl Foerster’

‘Opgaand gras dat al vroeg begint te groeien
(een nuttige eigenschap in openbaar groen)
en heel lang mooi blijft. Goede match met de
verticale structuur van de schoorsteen.’
2

Phlomis russeliana

‘Vaste plant die de bodem goed bedekt, met
(half)wintergroen blad. Bijen zijn er dol op en
de uitgebloeide bloemstengels geven lang
structuur.’
3

Sesleria autumnalis

‘Supersterk, laag siergras, frisgroen tot in
het najaar. Vormt een goede onderlaag om
solitaire planten uit te laten groeien.’
4

Monarda bradburiana

‘Laag blijvende monarda met een vroege bloei.
Vroeg uitlopend met mooie, roodpaars getinte
bladaccenten. Mooie zaaddozen na de bloei.’
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5

Salvia ‘Caradonna’

‘Mooie diepe kleur en lange bloei met vaak
wat nabloei, zeer in trek bij bijen en hommels.’
6

Allium christophii

‘Deze grootbloemige sierui zorgt voor
spektakel in mei.’
7

Hedera helix ‘Arborescens’

‘Deze wintergroene struik bloeit in oktober
en november en levert stuifmeel voor bijen
en andere insecten. Daarnaast is het een
waardplant voor dag- en nachtvlinders en de
struik draagt bessen.’
8

Veronicastrum ‘Diane’

‘Komt traag op gang, maar eenmaal
gevestigd zeer langlevend, goeie structuur
na de bloei en een heel goede plant voor
hommels en bijen.’

9

Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’

‘De kogeldistel heeft een mooie bloemvorm en
is een goede hommel-, bijen- en vlinderplant.
Vormt uiteindelijk robuuste pollen, maar
is lager en minder grof dan cultivars van
Echinops bannaticus.’
10

Aster macrophyllus ‘Twilight’

‘Kruipende aster met een lange bloei in de
nazomer. De bloemhoofdjes zijn ook mooi na
de bloei. Goed bodembedekkend, maar zet
hem liever niet in de volle zon.’ ♦
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