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Eetbaar Park

Sinds twee jaar is kunstenaar Nils 
Norman in Den Haag bezig met het 
project ‘Eetbaar Park’, dat bestaat uit 
twee tuinen, een paviljoen en activi
teiten zoals workshops voor kinde
ren. Eetbaar Park is een kunstwerk 
dat groeit en bloeit en groente en 
fruit oplevert. Met dit ontwerp wil 
Norman testen wat een tuin, aange
legd vanuit de permacultuur metho
de kan betekenen voor een stad. 
Permacultuur, wat is dat nou weer? 
Permacultuur is een manier van eco
logisch (moes)tuinieren waarbij ver
schillende planten zo gecombineerd 
worden dat ze elkaar versterken. Het 
woord komt van permanent en agri
cultuur, ook te vertalen als duurza
me landbouw. De bedenkers van 
deze vorm van tuinieren kijken voor
al naar hoe plantensoorten samen
groeien, welke slimme trucs de 
natuur zelf al heeft bedacht en hoe 
je  dat kunt inzetten voor het kweken 
van voedsel.

Tuin en kunst
De tuinen van Eetbaar Park liggen in 
het Zuiderpark, waarvan een dicht 
bij een volkstuincomplex ligt en voor 
de tuinders fungeert als een gemeen
schappelijke tuin. Het project is een

onderdeel van het programma 
Foodprint dat is gestart door het 
Haagse kunst- en architectuurcen- 
trum Stroom, waarmee zij willen 
onderzoeken hoe voedsel en stad 
met elkaar verbonden zijn. Het idee 
is dat het (terug) naar de stad bren
gen van de voedselproductie het 
bewustzijn van de waarde van voed
sel kan versterken en kan helpen bij 
het ontstaan van een gezonde, groe
ne, leefbare en duurzame stad.

Van dichtbij is lekker
Er is steeds meer belangstelling voor 
stadslandbouw, regionale en locale 
producten en het zelf kweken van 
groente en fruit. In Rotterdam is er 
al een tuin op een kantoorgebouw 
bij het Hofplein, konden we stem
men voor het stadsinitiatief Uit je 
eigen stad (een grote moestuin naast 
de Marconitorens) en zijn we al 
jarenlang bekend met Rotterdamse 
Oogst dat eigengemaakt en regionaal 
voedsel promoot. Eetbaar Park past 
ook in dat gedachtegoed.

Boekenwormen
Over dit project verscheen onlangs 
een boek waarin Nils Norman vertelt 
wat zijn inspiratiebronnen zijn en 
hoe hij de keuze maakte voor perma- 
cultuur. Want afgezien van een plei-
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dooi voor voedsel van dicht bij huis 
is het boek ook een inleiding in deze 
vorm van moestuinieren.
Het is een mooi vormgegeven boek 
met inspirerende foto’s en ook prak
tische tips. Een paar stukken zijn 
wat saaier omdat die vooral gaan 
over het legitimeren van het project 
als kunstvorm, die zijn een beetje 
naar binnen gekeerd. Ben je daar 
eenmaal door dan is er nog minstens 
een half boek over de tuin en het 
werken volgens de permacultuur, 
waar ik zelf veel enthousiaster van 
werd. De tuin en permacultuur spre
ken voor zich, hebben eigenlijk geen 
aanprijzing nodig. Er wordt uitge
legd hoe permacultuur is begonnen, 
wie het bedacht heeft en waarom. Je 
krijgt een rondleiding door de tuin 
en de aanleg in verschillende zones. 
Ook staan er praktische tips in om 
zelf aan de slag te gaan; hoe maak je 
een wormencompostbak, zelfwater- 
gevende bloembakken of een krui- 
denspiraal. Ik ben wel benieuwd hoe 
het de tuiniers bevallen is in dit 
Eetbare Park. Jammer dat zij niet aan 
het woord komen, maar wel een 
goede reden om er zelf eens pols
hoogte te gaan nemen.
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