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Stad-Groningse ecotuin heeft kanonskogel als pronkstuk
Verstopt achter
een appartemen-
tencomplex in
Groningen-Zuid
ligt een bijzonde-
re tuin. Het is de
schepping van
ecologisch hove-
nier Michiel Coe-
sel.

GERDT VAN HOFSLOT

D
e zonder pesticiden be-
heerde Goemantuin aan
de Goeman Borgesius-
laan in Groningen is maar

driekwart hectare groot, maar na-
tuurliefhebbers komen er ogen te-
kort. Dat begint eigenlijk al bij de en-
tree. Daar bevinden zich enkele
wandpanelen en aan de muur beves-
tigde planken met informatie over
onder meer schimmels en stenen.
Bezoekers die dat willen, kunnen
met behulp van een spiegel kijken
hoe het leven eruitziet in een grote
waterbak.

Wie verder loopt, komt bij een
bloemenweide, een akker met klap-
rozen en een kleine moestuin. Hier
en daar ligt een takkenhoop.

Natuur is voor de toegewijde hove-
nier Michiel Coesel (51) niet alleen een

kwestie van planten en dieren. Zelfs
de geschiedenis krijgt van hem een
plek in de bescheiden lusthof. In een
hoekje heeft hij tegen een muur op
een stenen uitbouw een kanonskogel
neergelegd, onder een stalen rekje.
,,Anders wordt hij meegenomen’’,
verontschuldigt de tuinman zich.

,,Ik heb hem gevonden in de buurt
van de Euroborg, toen ik op zoek was
naar planten. Toen ik hem zag lig-
gen, dacht ik meteen: dat is een ka-
nonskogel. Dat werd later ook beves-
tigd door stadsarcheoloog Gert Kor-
tekaas. Die kogel is vermoedelijk uit
de periode dat Bommen Berend de
stad belegerde. Het is het grootste
kaliber dat ze destijds gebruikten.’’

Niet alleen op de grond, ook tegen
de gevels heeft de bezielde ecologi-
sche tuinier sporen achtergelaten.
Stapelmuurtjes, gierzwaluwenkas-
ten en rekjes voor begroeiing trek-

ken de aandacht. Her en der zoeken
klimplanten een weg naar boven.
Een druif slingert zich langs vier ap-
partementen. ,,Ze smaken een beetje
naar sinaasappels. Het is een Ameri-
kaans ras’’, legt Coesel uit.

Bijzonder is de maretak die groeit
uit een appelboom. ,,Ik heb een zaad-
je in de bast gedrukt en dat is uitge-
lopen.’’

Hij is een liefhebber van geveltui-
nen. ,,Die hebben grote voordelen.
Ze nemen nauwelijks ruimte in en
geven ook geen schaduw. Maar je
hebt zo wel meer groen in de stad.’’

Die gevelplanten zijn wel bewer-
kelijk, want bij werkzaamheden
moet Coesel steeds met verscheide-
ne bewoners overleggen. Jammer
vindt de Groninger het dat de impo-
sante blauweregen de renovatie van
het gebouw niet heeft overleefd. De
bloeiende en geurende kruidentuin

pal tegen het gebouw maakt veel
goed.

Voor zijn inspanningen heeft hij
groen licht van corporatie Lefier, de
eigenaar van de appartementen. Het
valt overigens niet mee de belang-
stelling van medewoners op te wek-
ken voor zijn ecologisch pioniers-
werk.

,,Af en toe krijg ik een compli-
ment, maar het houdt niet over.
Toen ik vorig jaar een open dag orga-
niseerde, kwam er bijna niemand op
af. Dat was jammer. Het valt helaas

niet mee om mensen voor de tuin te
interesseren.’’ Toch zet Coesiel, die
hier al achttien jaar actief is, door.
,,Ik heb mijn woonomgeving een
stukje leefbaarder gemaakt. Zo geef
ik een bescheiden impuls aan het
groen in de stad.’’

Hij vindt dat er in Groningen wel
wat meer aandacht voor de natuur
mag komen. ,,Zo zijn er hier vlakbij,
aan de Helperzoom, net bomen ge-
plant en dat zijn exoten. Waarom
nemen ze geen inheemse soorten?
Die zijn voor de biodiversiteit van
veel grotere waarde.’’

Morgen zijn 250 ecologische tuinen

in heel Nederland open voor belang-

stellenden. Michiel Coesel is ook van

de partij tussen 13.00 en 17.00 uur.

Hij geeft rondleidingen in de tuin en

heeft voor kinderen twee verhalenver-

tellers gevraagd.

‘Zo geef ik een
bescheiden
impuls aan het
groen in de stad’

Ecologisch tuinier Michiel Coesel met het pronkstuk van zijn tuin, een door hem-
zelf gevonden kanonskogel. FOTO DVHN


