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Planten en .....hun moestuin.
Deze keer niet een van de vele interessante planten die er zijn, maar met toestemming van
de redactie iets over het Volkstuinencomplex in Schaarsbergen.
Waar ligt het?
Rijdend over de Schelmseweg passeer je vanuit oostelijke richting o.a. Burgers’’Bush en na
de Deelense weg ga je rechtsaf de Kemperbergerweg in. Na ongeveer 1 ½ km staan er aan
de rechterkant 4 oude arbeiderswoningen met als naam: “ Casa Nova”. Even later is er een
parkeerterrein annex picnicterrein en als je dat over rijdt kom je aan de rechterkant bij het
Volkstuinencomplex “Schaarsbergen”. Het geheel is bijna 25 jaar geleden aangelegd en
volgend jaar wordt dat gevierd. Maar ieder jaar is er een open dag en dit jaar op 22
augustus . Er zijn 35 leden en de tuinen zijn 150 m groot.
Zelf ben ik een van de weinige Schaarsbergernaren en de leden komen uit heel Arnhem,
want de grond is hier makkelijk te bewerken, het is nl bosgrond. Aanvankelijk gebruikte ik
het lapje grond om mijn tuinplanten even te “stallen” voordat ze in mijn nieuwe tuin konden
worden gepoot, maar al doende pootte ik ook sla en andere groenten en als je dan uit de
tuin komt met eigen, onbespoten groente dan is dat toch een heel andere gewaarwording
dan in je siertuin te werken en vol bewondering naar je eigen creatie te kijken. Ik heb er
zelfs een greep en schoffel voor aangeschaft En tussen een rijk gemêleerd gezelschap kom
ik bijna dagelijks even iets wieden, schoffelen en eetbaars meenemen. Het zijn geen KMTP
tuinliefhebbers en de leden lijken ook niet op mijn tuinclubleden en al helemaal niet op de
leden van de Tuinenstichting, maar voor alle mensen is het genoegen zeker zo groot. Ons
aller tuinschrijver Romke van de Kaa heeft er ooit een artikel in de NRC aan gewijd, aan de
verschillen tussen de KMTP leden, de tuinclubleden en die van de Tuinenstichting. In zijn
verhaal kwamen de liefhebbers van een moestuin niet eens voor. En als je wilt zien wie of er
op zo’n volkstuincomplex werken , zou ik zeggen: kom de 22e augustus kijken. Iedereen is
welkom, er staan zitjes , er is genoeg te eten en te drinken en de prijzen zijn gezellig laag.
En verleden jaar probeerden de organisatoren om de hapjes zoveel mogelijk te maken van
producten van het eigen complex. En een van de volkstuineigenaren is een van de
kunstenaars die in de huizen van Casa Nova wonen.
Opvallend is dat dit volkstuincomplex geen allochtone leden heeft en wel jonge stellen. En
wanneer ik er ook kom, er zijn altijd wel een aantal actievelingen. Zelf kan ik er met de hond
heenlopen of even de fiets pakken, maar wie zelf eens wil kijken kan het combineren met
een tocht langs het Demobos. De gemeente heeft een aantal bospercelen zodanig “onder
handen genomen” dat je kunt zien hoe of het bosbeheer kan worden gerealiseerd. door
middel van paaltjes en borden word je door het bos geleid en wordt er uitgelegd wat er met
die percelen gebeurt. Een tip: even verderop is een geweldige Pannekoekenboerderij.

