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Buurt tovert ‘schijtveldje’
om tot gezellige fruitgaard

REPORTAGE GROENLAB

Ulrum kan groener en gezelliger, vinden de inwoners. Lorette Verment (42) van
GroenLab geeft hun een zetje om zelf aan de slag te gaan.

PAULINE VAN KEMPEN

ULRUM ’s Zomers is het hier net een
camping, zegt Ulrumse Annemarie
Streelman. Vanuit haar woning kijkt
ze uit op het grasveld tussen de Ak-
kerstraat en De Capel, dat als ont-
moetingsplek voor kinderen en vol-
wassenen dient. ,,Het is een heel so-
ciaal buurtje. ’s Zomers bakken we
bijvoorbeeld pannenkoeken voor de
kinderen’’, vertelt ze.

Het is ook een heel geschikt buur-
tje om als proef te dienen voor het
project GroenLab, vindt coördinator
Lorette Verment. Want niet alleen
sommige omwonenden zelf, ook an-
dere Ulrumers ergeren zich aan de
verrommeling van De Capel en aan
het ‘schijtveldje’ voor honden aan de
Akkerstraat. Maar bovenal hebben
de bewoners zelf prima ideeën over
hoe het beter kan.

Met GroenLab wil Verment, die in
haar eigen woonplaats Stedum een
van de drijvende krachten achter de
dorpstuin is, mensen mobiliseren
om hun omgeving zelf mooier en
groener te maken. Op zoek naar een
dorp dat met haar in zee wilde,
kwam ze projectleider Petra de Braal
van Deel&Ulrum tegen.

De Braal onderzoekt samen met
de dorpelingen hoe verouderde wo-
ningen ‘opgeplust’ kunnen worden.
Haar project is weer onderdeel van
Project Ulrum 2034, dat de leefbaar-
heid in het krimpdorp op de langere
termijn overeind moet houden. De
Braal wist zo een rijtje al langer le-
vende ‘groene’ wensen van de Ulru-
mers op te sommen: een schooltuin,
een dorpsboerderij, een beter uit-
zicht op het Asingapark en – inder-

De bewoners
hebben zelf prima
ideeën over hoe
het beter kan

daad – De Capel. Maar de armlastige
gemeente De Marne kan die wensen
onmogelijk allemaal vervullen.

Wel wil de gemeente helpen, bij-
voorbeeld bij het zoeken naar subsi-
diemogelijkheden. En dat is gere-
geld: dankzij financiële steun van
het Loket Leefbaarheid, de Stichting
Doen en de gemeente zelf kan Ver-
ment tot eind dit jaar als coördinator

ingehuurd worden en is er geld voor
de aanschaf van bijvoorbeeld fruit-
bomen voor De Capel.

Op een startbijeenkomst van
GroenLab eind april mochten alle Ul-
rumers hun wensen spuien. In een
‘driehoek’ overleggen Verment, De
Braal en de gemeente nu wat daar-
van nog meer verwerkelijkt kan wor-
den.

Intussen zijn ze aan De Capel al
begonnen. De gemeente heeft deze
week een paar bomen gerooid en de
grond geëgaliseerd, de bewoners
hebben puin geruimd. Het rommel-
hoekje waar Jan en alleman afval
stortte, wordt een ontmoetingsplek
met vuurkachel en twaalfpersoons
picknicktafel, het schijtveldje een
fruitgaard met appels, peren, bessen
en aardbeien. ,,Gratis voor iedereen
die meehelpt’’, aldus Streelman.

Lorette Verment, Petra de Braal en Annemarie Streelman (van links naar rechts)
op het rommelhoekje aan De Capel dat een ontmoetingsplek voor de buurt moet
worden. FOTO GEERT JOB SEVINK


