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De Groene Schenk telt zeven leden en heeft als doelstelling
natuurvriendelijk tuinieren. De vereniging en het tuinen-
complex zijn de opvolger van het Groene Oordje. Deze le-
gendarische tuin moest verdwijnen en kon, dankzij
initiatiefneemster Cocky Hoek, naar de overkant verhuizen.
Hoek: ‘De oude tuin is drie jaar geleden met hulp van wel
vijftig vrijwilligers overgezet naar de huidige locatie. Het
terrein waarop we nu zitten, is eigen grond, gekocht door
de vereniging.’ Alle leden van de vereniging hebben uiter-
aard lol in tuinieren en stemmen onderling af wie wat ver-
bouwt zodat er genoeg diversiteit is.
Niet iedereen weet van het bestaan van dit stukje natuur
in de stad en sommige anderen denken dat het complex
niet openbaar toegankelijk is. Maar als een van de leden in
zijn tuin is, blijft het hek open en kan iedereen er terecht.
Hoek: ‘Personeel van de kantoren in de buurt komt in de
pauze vaak een wandeling maken in deze groene oase van
rust. Als je het hek door bent, kom je echt in een andere
wereld.’ Buurtbewoners zijn natuurlijk ook welkom, bij-
voorbeeld om honing van de bijen op de tuin te kopen of
om de grote bollenmand bij de ingang te vullen. Want,
zoals op de mand staat: ‘Gunt u uw bollen een tweede
leven, de tuin is er blij mee.’ Ook dieren hebben het prima
naar hun zin op het complex, waar De Schenk doorheen
stroomt. Er zitten salamanders, padden, slakken, kikkers,
een egel, zwanen en tal van andere vogels. En helaas ook
de rivierkreeft, die dol is op kikkerdril. 

Kunst ter plekke
Naast tuinieren draagt de vereniging cultuur een warm
hart toe. Jaarlijks is er een expositie van kunstwerken in de
tuin. Ook daar is Hoek in het Groene Oordje mee gestart:
‘Het begon met een keramiekcursus samen met Lonneke
Nijeboer. De achtertuin werd te vol en toen zijn we het
maar gaan exposeren.’ De werkgroep met Loes Peters, 
Ariane Gordijn en Laurens Dubbeld beleeft enorm veel ple-
zier aan het organiseren van Kunst ter plekke. Dit jaar is
speciaal: voor Hoek is het de laatste keer dat ze het organi-
seert en wethouder Joris Wijsmuller zal de opening verrich-
ten, ingebed in de performance van kunstenaar Lichel van
den Ende, met onder andere feestelijke, kleurrijke hoeden
voor deelnemers en bezoekers. Daarnaast zijn er ook kun-
stige bladeren gefabriceerd die aan de bomen komen te
hangen en waarop wijkbewoners een gedicht of verhaal
kwijt kunnen, zodat de bomen straks volop poëzie dragen.
‘Kunst voelt zich hier prima thuis’, vertelt Hoek. ‘We hebben
altijd meer aanmeldingen dan we kwijt kunnen.’ Dit jaar
zullen er objecten van veertien kunstenaars te zien zijn.

Bijzondere ontmoetingen
De Groene Schenk draagt niet alleen een steentje bij aan
het natuurlijk tuinieren en de kunst, maar ook aan educa-
tie. Regelmatig komen schoolklassen of groepen van de na-
schoolse opvang langs en een keer per jaar houdt een
groep rolstoelers een prijsvraag in de tuin. Een gast mag
niet onvermeld blijven: een expat uit Moldavië: ‘Hij kwam
ooit om eendjes te voeren, zag de bijenkasten en is vervol-
gens zelf imker geworden.’
Het meest tevreden is Hoek echter over het feit dat in korte
tijd een braakliggend stuk land een bloeiende tuin is ge-
worden. ‘Het zag er lange tijd naar uit dat we moesten ver-
dwijnen, maar we hebben altijd moed gehouden en
uiteindelijk is het, met alle hulp, toch gelukt om een stukje
van de ecologische Schenkoever te behouden. Daar ben ik
trots op!’

Cocky Hoek: (tussen tuineigenaren Laurens Dubbeld en Dini Kuijer)
‘Als je het hek door bent, kom je echt in een andere 
wereld.’ (Foto: Koen de Lange)

Aan de rand van Bezuidenhout, aan de IJsclubweg bij de Nieuwe Veenmolen, liggen
de tuinen van Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk. De vereniging heeft als
doel het natuurvriendelijk, energieneutraal en duurzaam aanleggen, beheren en
onderhouden van natuurtuinen. Maar daarnaast biedt ze volop ruimte aan kunst.

Marjon Damen
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Natuurlijke oase in Bezuidenhout

Kunst ter plekke
De expositie Kunst ter plekke is dit jaar van 3 juni (fees-
telijke opening) tot en met 2 juli. Openingstijden: in het
weekend van 12.00 tot 17.00 uur. De sluiting op 2 juli
wordt gevierd met een ecomarkt. Meer info op
www.kunstterplekke.nl en www.degroeneschenk.nl




