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In Oost-Groningen ligt de bijzondere, natuurlijke tuin van Jan Willem Steenweg. Een prachtige tuin van 8.000 

m2 waar de natuur helemaal zijn gang mag gaan. De onkruiden staan tussen de vaste planten en hebben het 

allemaal naar hun zin. De vogels kwetteren er dat het een lieve lust is en de bijtjes, vlinders en andere insecten 

hebben hier een perfect plekje gevonden.  

Het juryrapport 

De tuin 

De tuin bestaat uit verschillende onderdelen: een bostuin met veel schaduwplanten, een Elfenbos met veel 

soorten elfenbloemen (Epimedium), een siertuin, een natuurlijke vijver, een kruidentuin, en organisch 

vormgegeven tuinhuisje van gerecyclede materialen (expositieruimte).  

Bodem 

Recycling is in deze tuin belangrijk: alles blijft in de tuin en wordt hergebruikt. Vanaf september wordt er niet 

meer ingegrepen in de tuin. In januari snoeien de tuineigenaren alles met de hand, om de tuin zo weer ruimte 

te geven om de groeien en bloeien.  Er wordt op ecologisch wijze getuinierd: de eigenaar maakt geen gebruik 

van gif en laat de natuur zichzelf corrigeren: bijvoorbeeld de buxusmotten worden opgegeten door de meesjes. 

Dieren 

Overal in de tuin zijn vogelhuisjes, ook in de vorm van kunst. Deze ‘kunsthuisjes’ worden door de vogels ook 

gebruikt als nestjes. Er zijn volop broedende vogels zoals zwaluwen en staartmeesjes. De tuin bevat meerdere 

natuurlijke insectenmuren, gemaakt van stenen en ander materiaal uit de tuin. Er zijn in deze tuin voldoende 

‘schuilplekjes’ voor alle beestjes. 

Energie 

De tuineigenaren maken - nog - geen gebruik van zonnepanelen. Ze hebben bewust gekozen voor het niet 

bezitten van een auto en doen alles op de fiets en met het OV 

Voedsel 

De vogels, bijen, vlinders, hommels en andere insecten kunnen voldoende voedsel vinden in deze prachtige 

natuurlijke tuin. Daarnaast staan er verschillende fruitbomen- en struiken (kweeperen, bosbessen, 

vlierstruiken) - lekker voor mens en dier! 

Water 

Er wordt in deze tuin alleen bewaterd (indien nodig) bij de schaduwplanten. De tuin in de omgeving van de 

vijver kan zichzelf ‘bedruipen’.  

Conclusie 

De jury kwam ogen (en oren) tekort om al het moois in deze tuin te bekijken. De tuin voelt volgens de jury als 

een hele natuurlijke tuin: je waant je echt in een bos en komt helemaal tot rust. De tuin is omzoomd met een 

natuurlijke haag van takken en twijgen. 

De jury bleef rondkijken in deze tuin, iedere vierkante meter is weer anders. De tuin heeft enorm veel 

diversiteit en het is mooi om te zien dat de eigenaren de natuur zijn eigen gang laten gaan. Daardoor voelt de 

tuin voor de jury soms wat chaotisch aan, maar dat is ook meteen de charme van deze natuurlijke (en levende) 

tuin. Bijna alle elementen die een tuin ‘levend’ maken zijn ruim vertegenwoordigd in deze tuin, alleen de 

duurzame energie is nog een aandachtspunt.  

 


