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Een lapje Zuidoost-Azië in Leeuwarden
Met een proeftuin
voor eetbare wa-
terplanten be-
schikt Leeuwar-
den over een frag-
mentje Zuidoost-
Aziatisch cultuur-
landschap.
Zaterdag was de
opening.
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Een culinair deskundige is hij
niet, waarschuwt ecoloog
Henk Jansen. ,,Maar moet je
dit eens proeven. Niet te

veel, want het is een beetje pittig.’’
Jansen buigt over de rand van de

‘zilte bak’, een rond waterbassin op
het terrein van de Watercampus in
Leeuwarden en plukt het topje van
een langwerpig blad dat uit het wa-
ter steekt.

,,Zeeaster. Lekker door de sla.’’
Samen met docent Frank Berends

van het Nordwin College is Jansen
zaterdagochtend druk bezig de met
wilgentenen omklede bakken te vul-
len met eetbare waterplanten. Zee-
aster bijvoorbeeld, maar ook zee-
bies, waarvan de wortels als delica-
tesse gelden.

De ‘eetbare watertuin’ komt uit de
koker van kunstenaars Gerard Groe-
newoud en Tilly Buij en de stads-
landbouwers van buurtcoöperatie
De Hoftuinen uit de naburige wijk
Achter de Hoven.

De kweekplaats voor waterplan-
ten die voor consumptie geschikt
zijn, dient als ontmoetingsplek,

maar ook als innovatieproject.
Vroeg of laat, denkt ecoloog Jansen,
raakt de wereld afhankelijk van al-
ternatieve voedselbronnen, zoals
bijvoorbeeld waterplanten.

Wat is er dan op tegen om hier, in
de achtertuin van waterinstituut
Wetsus, te onderzoeken welke soor-
ten het beste gedijen en uit te vin-
den wat er voor nodig is om de groei
van deze bijzondere, groene versna-
peringen zo adequaat mogelijk te
stimuleren?

,,Dit is echt pionieren’’, stelt Jan-
sen, die de planten in de proeftuin
bij voorkeur zo veel mogelijk uit de
regio haalde. Zo stak hij de zeeasters

uit een kweldertje ten oosten van
Delfzijl. Met toestemming van Rijks-
waterstaat, uiteraard.

Toch zit de meeste kennis over
eetbare waterplanten in Azië. Zo zijn
de drijvende waterplantenbedden
die nu in een vijvertje pal aan de
Oostergoweg dobberen geschoeid

op de leest van de drijvende dorpen
die je in het verre oosten treft.

En het klapstuk van de experi-
mentele kweekplaats is een sawa,
een tegen de flanken van een grond-
bult aangelegde serie terrassen. De
beelden van de schier eindeloze
rijstvelden die hiervoor als blauw-
druk dienden, kent iedereen.

Deze zaterdag hebben de plan-
nenmakers bij wijze van opening de
pompinstallatie aangezet, waarna
de trapsgewijs oplopende bassins
vollopen met water. Traag verdwij-
nen de gele waterkers, de waterere-
prijs en het mannagras deels onder
de waterspiegel.

Voorlopig valt er nog niet buiten-
gewoon veel te nuttigen in de tuin.
De plantjes zijn pril en moeten eerst
goed aanslaan. ,,Het is een project in
ontwikkeling’’, verklaart Jansen.

Bovendien, vertellen kunstenaars
Tilly Buij en Gerard Groenewoud,
moet er centraal op het terrein nog
een gebouwtje komen, in de vorm
van een watermolecuul. Dat gaat
dienst doen als uitvalsbasis van de
watertuinders en decor voor proeve-
rijen.

Buij hoopt dat er volgend jaar al
volop geoogst kan worden. ,,Dan
gaan we hier smoothies maken van
rare zeewieren en andere plantjes.’’

‘Volgend jaar
smoothies van
rare zeewieren en
andere plantjes’

Frank Berends (links) en Henk Jansen bezig met de planten van de eetbare watertuin tussen Wetsus en de Potmarge in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN


