Mildred in gesprek met Pieter Lieffering
Op de fiets op weg naar de uitgang kwam ik voorbij de tuin van een tuinlid , met wie ik kort geleden
nog een vraaggesprek had. Situaties kunnen snel veranderen. Een voor mij onbekend gezicht was er
druk bezig op de tuin. Er bleek een nieuw lid de tuin te hebben overgenomen. Na een korte
kennismaking was er snel een afspraak gemaakt voor een interview.
Pieter, graag zoals gebruikelijk een kennismaking. Wie ben je, hoe
breng jij je dagen door? Welke hobby’s beoefen je?
Mijn naam is Pieter Lieffering. Ik ben al dertig jaar getrouwd met
Connie. We hebben drie kinderen. Pas is ook de laatste uitgevlogen.
Alle drie doen zij het goed.
Zelf ben ik werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Voorheen deed ik werk op het gebied van wonen. Sinds kort echter
ben ik betrokken bij het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor
ICT’ers met het doel om ICT’ers voor het Ministerie te behouden
alsook om nieuwe aan te trekken.
Pieter is gewoon aan de slag gegaan

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen. Door een blessure is dit even niet mogelijk. Maar ik fiets ook
graag op mijn mountainbike. Met de hond loop ik door de Uithof. Ik woon sinds twee jaar in de
nieuwbouw van de Uithof en sindsdien hebben we ook weer een hond. Hiervoor hebben we in
Moerkapelle gewoond. Daar hadden we ook een hond. Ik ben wel een geboren Hagenaar en heb in
Zonneoord gewoond. Als kind heb ik een van de eerste bomen in de Uithof aangeplant. Uiteraard
behoort tuinieren ook tot één van mijn hobby’s.
Hoe ben je bekend geraakt met Houtwijk de Noord?
Via Huub Vonk. Hij tuiniert hier. Zijn vrouw en hij zijn vrienden van ons. Hij heeft ook in Moerkapelle
gewoond. Hun en onze kinderen zaten er op dezelfde school. Huub zag mij eens op de fiets voorbij
komen. Hij vroeg mij of een tuin op het complex niet iets voor mij was. Het leek me wel wat en heb
me ingeschreven. Ik bofte. Deze tuin kwam kort na mijn inschrijving vrij. Ik zit hier sinds maart.
Heb je eerdere ervaringen met tuinieren?
In Moerkapelle hadden we een siertuin. We woonden aan de dijk, die we hadden beplant met
groepen Hortensia’s. In onze tuin stond een mooie magnolia, rododendrons en planten die
aantrekkelijk waren voor vlinders.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we er niet fanatiek tuinierden. We hielden de tuin bij.
Bij het nieuwe huis hebben we een voor- en achtertuin. Aanvankelijk met veel bestrating en planten
in potten. Maar in potten drogen planten snel uit. Dat betekende voortdurend water geven. Nu
hebben we wat bestrating weggehaald en die beplant.
Om ruimte te behouden doen we veel aan verticaal
tuinieren. In de achtertuin groeit een druif en een
blauweregen.”
Aan de voorkant hebben we een perk met wilde bloemen,
heel kleurrijk. Daar krijgen we van voorbijgangers veel
positieve reacties over.
Als je me vraagt naar de namen van de beplanting, moet
ik je het antwoord schuldig blijven. Want de tuin bij het
huis is Connies terrein.
Zijn dit wel preien? Of toch uien?
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Wat maakt het tuinieren aantrekkelijk voor je?
Tuinieren betekent voor mij ontspanning. Het is fijn om buiten bezig te
zijn.
Het tuinieren hier is voor mij de eerste kennismaking met het
(onder)houden van een moestuin. Ik vind het leuk om te zien hoe alles
groeit. Het geeft veel voldoening om je eigen aardbeien en bonen te
kunnen oogsten.

Trots op eigen boontjes

Welke plannen heb je met deze tuin?
Eigenlijk had ik strikt genomen geen plannen. Ik ben maar gewoon begonnen en probeer maar wat.
Het moet wel een moestuin worden. Daar heb ik echter geen enkele ervaring mee. Ik heb bonen en
prei geplant en heb fruitbomen aangeschaft. Ik heb een meloenplant (tot mijn verbazing staat die
niet in de kas maar buiten in de volle grond; daar heeft hij het duidelijk naar zijn zin. Er zit zelfs al een
grote meloen aan M.S.).”
Meloenen buiten in de volle grond

Ben je bij de uitvoering van je plannen op problemen
gestuit?
Ik heb tomaten in de kas geplant. Maar ben al te
enthousiast geweest. Er zijn er veel te veel. Bij anderen
zie ik de tomaten zo hangen. Bij mij moet je ze echt
zoeken achter al het blad.

Iets teveel tomaten in de kas

Ik had in de kas ook een pompoen. Die groeide niet erg. Mijn dochter
heeft hem eruit gehaald en vervolgens buiten in de grond gezet. Hij doet
het nu wel goed, maar ik heb nog geen pompoen kunnen ontdekken.
Ik heb her en der plantjes in de grond gezet met als gevolg dat naar mijn
beleving het wel heel veel is geworden. Het doorschieten van groenten
is ook zo iets.
Door deze ervaringen ben ik erachter gekomen dat het goed is om vooraf
een teeltplan te maken.
Veel zakjes zaad

Hoe zou jij je manier van tuinieren kunnen omschrijven?
“Daar heb ik eigenlijk niet zoveel gedachten over. Ik wil
zo natuurlijk mogelijk tuinieren en geen
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ik heb begrepen dat de
vereniging natuurlijk tuinieren voorstaat. Die opvatting
is me sympathiek.
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Besjes aan aardappelplanten zijn giftig

Ben je ergens goed in, wat je voor de vereniging, indien
nodig, kunt inzetten?
Ik heb als voormalig accountmanager voor gemeentes
gewerkt op wijkniveau. Daardoor weet ik hoe de
gemeente werkt. Zo is op mijn initiatief onze
straat door de gemeente eerder geplaveid dan gepland
en komt er een speeltuintje. Door mijn werk ben ik
bekend met de ambtelijke wereld en weet ik snel wie ik
moet hebben. Indien nodig wil ik me daarvoor wel
inzetten.
Heb je een suggestie waar de vereniging/leden baat bij kan/kunnen hebben?
Dat is een lastige vraag. Ik ben nog maar zo kort lid en heb daardoor geen ideeën in die richting.
Maar graag wil ik opmerken dat het zo leuk is dat je veel van elkaar kunt leren.
Pieter, heel veel plezier en ontspanning met en op je tuin.
Met jouw enthousiasme gaat het beslist lukken met de moestuin!
Augustus 2017
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