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De eerste plant staat erin ... 
Rita Nijhoff zet een Calamagostris acutifloria Karl Förster in de grond

De eerste 37 planten staan in de grond
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat Rita Nijhoff deze week als eerste plant 
de Salvia Hotlips zou plaatsen. Maar Rita kwam naderhand met het voorstel om 
een andere keuze te maken. De Hotlips staan namelijk binnen de contouren van 
de kerk en verder van de weg. Ze kwam met het idee om eerst het schoolvak voor 
aan de weg van een rij planten te voorzien. Dan is het ook direct zichtbaar vanaf 
de weg. Een heel goed voorstel.

En zo is het gebeurd. Op dinsdag 7 juni 2022 hebben Rita en Bert in de loop van 
de middag de eerste rijen planten geplaatst. Zie hier een aantal beelden van de 
eerste plantsessie. De plantplannen van Claudia Boon zijn afgedrukt op Trespa-
platen die we in de tuin kunnen meenemen. Die kunnen tegen een stootje en 
tegen water. Ze werken ideaal om de planten volgens het ontwerp van Claudia te 
planten. Even touwtjes trekken om het hele vlak in kleinere vakken te verdelen en 
plaatsen van de planten!

Rita heeft haar favoriete gele kruiwagen 
van Landschapsbeheer Drenthe volgeladen 
met de planten die op 7 juni de grond in 
gaan. 
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Als straks de tuin gevuld is, hebben meer dan 4.000 planten een plaatsje 
gevonden. We moeten er niet aan denken dat we die regelmatig met de hand water 
moeten geven. Inmiddels is een uitgebreid bewateringssysteem aangeschaft met 
waterpomp, 100 meter waterslang, 300 meter druppelslang, verdeelstukken, 
koppelingen, sproeikoppen, tuinsproeiers. Er zijn inmiddels 6 IBC-containers 
besteld van 1.000 liter per stuk. 

Maar wat ontbrak er nog: elektriciteit om de waterpomp in werking te stellen. 
Inmiddels is dat opgelost. De broers René en Erik Joldersma van buurman 
Joldersma Wonen hebben ons aangeboden dat wij een elektrapunt bij hun kunnen 
laten aanleggen. We sluiten één van de IBC-containers aan op hun regenwater-
afvoer en ze gaan proberen om een extra bewakingscamera te installereren, 
zodat de Beleeftuin in de gaten kan worden gehouden om te voorkomen dat het 
een hangplek gaat worden. Want het is daarvoor een mooie locatie tenslotte. 

Joldersma Wonen in Schoonebeek

Daar staan ze dan ...
Liatris spicata, Verbena nobariensis , Persicaria amplexicaulis, 

Geranium Rozanne en Calamagrostis acutifloria Karl Förster

We zijn ontzettend blij dat Erik en René onze Beleeftuin op deze wijze 
ondersteunen en het mogelijk maken dat de tuin goed verzorgd kan worden. We 
heten ze dan ook welkom als één van onze sponsoren.


