‘Betzy Akersloot-Berg‘ en Carien van Boxtel.

Met veel vrijwilligers werd met de aanleg van de tuin begonnen.

Betzy’s Tuun:

Tromp’s Huys en ‘Tuun’ sinds deze zomer weer met elkaar verbonden
Al enige tijd speelde ik met het idee, dat de tuin bij museum
Tromp’s Huys aantrekkelijker kon worden ingericht. Dat juist op
die plek, bijna vergeten deel van het Vlielands cultureel erfgoed,
de zelfvoorzienende tuincultuur van rond 1900 op een beleefbare, aansprekende en eigentijdse manier kan worden gedemonstreerd. En met de excentrieke laatste bewoonster van het
Tromp’s Huys, de Noorse schilderes Betzy Akersloot-Berg als
uitgangspunt en inspiratiebron. En dan op een zodanige manier
dat eilanders daar zelf van meet af aan bij worden betrokken en
waar groen, cultuurhistorie en sociale cohesie hand in hand gaan.

ben genomen. Op 21 juli hebben zo’n dertigtal gasten en eilanders
samen met Elsje de Ruijter en mij drie prachtige vaste platenborders
ingeplant. De bewoners van “De Uiterton” zorgden die dag voor
lekkere plaatkoek en iedereen hielp mee de 350 planten in een mum
van tijd te plaatsen. Inmiddels hebben de leerlingen van VMBO “De
Krijtenburg” ook al hun moestuinperceeltjes in gebruik genomen.
Zo zal het ontwerp stukje bij beetje ingekleurd worden door de
vrijwilligers. Een echte ‘tuun’ die groeit en zich ontwikkelt en
waar altijd iets te genieten valt. Betzy’s Tuun is elke dag geopend.
Ingang: Cornelis Trompglop.

Ik trof in de persoon van Elsje de Ruijter, beheerder van het museum met een groen hart, een meer dan enthousiaste medestander.
Ook Erik Houter en zijn vrouw Mandy Appels ondersteunden het
plan meteen. Erik is de bedenker van de klinkende naam ‘Betzy’s
Tuun’ en Mandy maakte een prachtig moodboard met het ontwerp
en het concept. Ik kreeg hulp van Jaap Bankras, Gep Schouwenburg-den Hartog en Jan Houter bij het delen van hun kennis en
herinneringen. Uiteindelijk ging deze zomer de schop van aannemer
Erik de Boer er in en werd mijn ontwerp werkelijkheid.
Betzy leefde in een tijdperk dat er mondjesmaat toevoer van levensmiddelen en bloemen van de vaste wal kwam. Vrijwel alle tuinen
bij de woonhuizen, ook die van Betzy, waren in gebruik als productieve tuinen waarin vooral groenten (voor de wek), fruit en snijbloemen. Daarnaast waren de tuinen ook belangrijk voor het drogen van
wasgoed en van vis.

Carien van Boxtel
Vaste eilandgast en tuin & landschapsontwerper in Zaltbommel.

De nieuwe inrichting van Betzy’s Tuun zal qua onderhoud door
vrijwilligers worden bijgehouden. De Tuun is bewust eenvoudig
van opzet en gebaseerd op de historische indeling en structuur
van een typisch Vlielandse nutstuin. Er wordt geëxperimenteerd met ‘zilte groenten’ zoals zeevenkel en zeekool. Er zijn
sierborders met plukbloemen ingeplant. Een toekomstige overdekte pergola/loofgang van juthout gaat schaduw bieden aan
een groeiplaats voor rozen, druiven, enz. En natuurlijk komt er
ook weer een plek voor de kippen van Gooswinus Akersloot.
Inmiddels is een groepje vrijwilligers gevormd, die met behulp
van de leerlingen van de basisschool en VMBO, bewoners van “De
Uiterton” en andere eilanders het beheer van de tuin op zich heb-

De eerste producten uit

Betzy’s Tuun.

