Guerrilla Gardening
van de Revolutie

workshop 18-19 juli 2011 -

Nacht

Wat gaan we doen?
We zoeken een geschikte plek, bijvoorbeeld een (bouw)terrein wat al langer braak ligt, of een
bloemenperk waar al een tijd niets in groeit in de buurt van het Duvelhok. Wil je de stad
verrassen met een mooie tuin om bij wakker te worden of mag iedereen zien dat je bezig
bent? We kiezen van te voren hoe we te werk gaan.
Wat kan je doen om je voor te bereiden?
Verzamel je planten, kies planten die tegen een stootje kunnen en van nature in Nederland
voorkomen. (Lees ook de Tuiniertips). Sluit deals met biologische telers of plantencentra voor
goedkope planten of planten die over zijn. Kijk op sites als Marktplaats voor planten die gratis
zijn op te halen. Vraag aan vrienden en kennissen of er planten uit hun tuin ‘over’ zijn. Neem
de zaden en planten mee naar de workshop.
Wat heb je nodig?
Rust jezelf uit met laarzen en kleren die vies mogen worden. Doe werkhandschoenen aan.
Pak stevige plastic tassen in. Deze gebruik je om rommel op te ruimen. (Denk aan onkruid,
lege bloempotten, afval, enz.) Neem compost en water mee. Iedereen neemt minimaal mee:
een schop of spade, hark, drietandkrabber of iets dergelijks. Neem wat reservegereedschap
mee voor voorbijgangers die willen meehelpen. Zorg dat je je eigen gereedschap ‘merkt’ met
gekleurde tape of een merkteken met watervaste stift.
Zorg voor vervoer naar het gebied wat je hebt uitgekozen. We kunnen lopen vanuit de locatie
Duvelhok aan de Tivolistraat. We laten de tuin niet verpieteren wanneer hij eenmaal is
aangelegd! Heel belangrijk is het om iemand te vinden die de tuin kan beheren. Vind je deze
persoon niet, verwijder dan zelf na enkele dagen de planten.
Wat doe je tijdens de activiteit?
Je bereidt de grond voor door de grond los te werken of te spitten.
Daarna kan je makkelijk zaaien (uitwerpen of in kleine groepjes in de
grond werken). Het inzetten van vaste planten door een flink gat te
graven en te planten met een flinke plas water erbij. Foto’s maken van
de activiteit van begin tot eind die we publiceren op
www.guerrillagardeners.nl
En wat doe je na de activiteit?
Je ruimt het actieterrein netjes op en neemt afval mee. Je spreekt af of je de volgende dag
nog dingen afwerkt of nog bordjes plaatst met het doel van de actie en je vraagt of de buurt
de planten mede wilt bijhouden.
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