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Verslag Groen Idee Café 1 februari 2010 
Deelnemers: 
Annemarie van Dam, Ludy Feijen, Inger Lansen, Sacha Grootenboer, Harry van den Heerik, Karel Das, Fer 
Loos, Marijke Deurloo, Marijke Langenveld, Hannie Korthof, Bessie Schadee, Ben van Leeuwen,  Peter van 
Helsdingen, Martin v.d. Born, Orlando, Martin Kuivenhoven, Janine Vermeulen, Margje Vlasveld. 
 
Deze avond is besteed aan het inventariseren van alle ideeën voor het inrichten van een groot braakliggend 
terrein naast het Museum Naturalis. Dit terrein wil het museum in dit Biodiversiteitsjaar 2010 beschikbaar 
stellen aan de inwoners van Leiden en omgeving.  

 
Leidraad voor onze ideeën was de uitspraak van Minister Gerda Verburg (LNV) tijdens de opening van het 

Biodiversiteitsjaar 2010:  “landbouw is de oplossing”  
 

Overzicht van de ideeën voor het braakliggend bouwterrein naast Naturalis 

Kunst: 

 Doolhof van zonnebloemen:  Mooi beeld, bijvoorbeeld van groen, geel en blauw 

 Glazen, organisch kronkelend kunstwerk dat de kringloop symboliseert, midden in het labyrint. Het 
glazen kunstwerk laat de verrijkte bodem zien (beestjes), filmpjes binnen of borden buiten geven 
goede uitleg hierover. 
 

Beplanting 

 Zonnebloemen, mais, bamboe 

 eetbare bloemen, bijvoorbeeld lelies, zoals bij “Bellaplant” te zien zijn 

 kruiden kweken, 

 aardperen en andere “vergeten groenten”  

 planten die insecten en vlinders aantrekken 

 oude, inheemse fruitbomen en notenbomen opkweken voor latere verkoop 

 Hutspottuin aanleggen met 10-15 variëteiten van elk gewas in de hutspot 

 Zaadbommen vanaf de toren gooien op het terrein 
 

Oogsten en koken  

 Kooklab: oogsten en koken van streekproducten 

 Nieuw Leids streekproduct ontwikkelen en promoten, bijvoorbeeld een vergeten groente 
ontwikkelen tot gezond broodbeleg 

 Oogstfeest organiseren 

 Zonneovens maken om op te koken 

http://2010.biodiversiteit.nl/in_de_media/samenwerking_kennis_en_communicatie_over_biodiversiteit_essentieel/
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Kinderen/natuurbeleving: 

 Iets doen aan de beleving, en de beleving van de natuur dichter bij het kind halen: bijv. met 
spelvormen door het terrein heen (bijv.  Sharing Nature spel met borden op wandelroute). 

 Avontuurlijk spelen 

 Touwconstructie maken of iets waardoor je de tuin ook van bovenaf kunt zien 
 

Dieren/insecten aantrekken: 

 Dieren bij betrekken: bijen, vlinders 

 Bloemen die insecten aantrekken 

 Insectenhotel aanleggen 

 Dierenhotel voor vleermuizen en padden bijvoorbeeld dmv een muur van oud puin 
 

Educatie en onderzoek: 

 Informatie over hoe je dieren /insecten/vogels  in je eigen tuin kunt aantrekken 

 Informatie over hoe je thuis een kleine moestuin aan kunt leggen op grond van Permacultuur en 
ecologische principes 

 Twee stukken grond bewerken: een met de grond zoals die er nu is: zand, puin etc. Eén bestaat uit 
verrijkte grond met veel leven erin: verschillen laten zien in de plantengroei op arme en levendige 
grond 

 Glazen, organisch kronkelend kunstwerk dat de kringloop symboliseert, midden in het labyrint. Het 
glazen kunstwerk laat de verrijkte bodem zien (beestjes), filmpjes binnen of borden buiten geven 
goede uitleg hierover. 

 Voorbeeld en maken van nat-heet, nat-koud, droog-heet en droog-koude plekken in je tuin en wat je 
daarmee kunt doen. 

 Een stuk helemaal met rust laten: na afloop beestjes/soorten planten tellen 

 Iets doen met levend, verlevendiging van water.  Bijvoorbeeld verschillende opstellingen maken, met 
en zonder verlevendigd water. Slootwater, regenwater en kraanwater verlevendigen met Grander 
systeem en dan verschil in groei/bloei meten na afloop. 

 

Mobiele tuin / duurzame tuinontwerpen: 

 Tuin verplaatsbaar maken 

 Square feet gardening: moestuinen in bakken maken, die verplaatsbaar zijn. Met goede aarde erin. 

 Kruidentuin aanleggen 

 Bloeiende slootkant toepassen 

 Organiseren dat bewoners/bezoekers en architecten/bedrijven samen bouwen aan de tuin met 
gebouw 

 Voorbeeld en maken van nat-heet, nat-koud, droog-heet en droog-koude plekken en wat je daarmee 
kunt doen in je eigen tuin. 

 Natuurlijke oevers maken van de slootkanten 
 

Duurzaam / verplaatsbaar gebouw 

 Ontmoetingsplek van maken waar mensen bezoeken maar ook ervoor zorgen, educatie krijgen. 

 gebouw  neerzetten dat verplaatsbaar is, en duurzaam. Van stro of van bamboe bijvoorbeeld 

 Gebouw half onder de grond maken a la Bruno Mertens (architect) 
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 Organiseren dat bewoners/bezoekers en architecten/bedrijven samen bouwen aan de tuin met 
gebouw 

 Drijvend Earthship maken als gebouw 
 

Toezicht en onderhoud regelen: 

 Ambtenarentuin maken voor toezicht en onderhoud, dit kan in plaats van ambtenarenfitness 

 Werknemers van Biosciencepark werven  die tuin onderhouden 

 Adoptiesysteem van de tuin, ook voor praktijkscholen 

 Lunchschoffelen 
 

Voorbereiding: 

 Op excursie naar de 7-hoogte-lagen moestuin Madesteijn van Gezonde Gronden in Den Haag ter 
inspiratie 

 Excursie naar de braakliggende grond op terrein Naturalis  4/2 
 
 
Deze ideeën zijn overhandigd aan Matthijs Vegter van Naturalis.  Hij heeft onder andere de taak om burgers 
in en rond Leiden actief te betrekken bij het Internationale jaar van de Biodiversiteit. Het braakliggend 
terrein kan daar een belangrijke rol in spelen, dat maakt bovenstaand overzicht wel duidelijk. 
 
In de volgende bijeenkomst op 15 februari, wederom in de foyer van Scheltema om 20.30 uur, gaan we 
bekijken welke ideeën samengevoegd kunnen worden en wat er nodig is om het uit te kunnen voeren. 
We zullen dan ook een datum afspreken voor excursies naar voorbeelden en een korte film laten zien over 
stadstuinbouw. 
 
 


