CityLAB010 aanvraag juni 2020 door: Pluk & Play van Renee Wilson en Sander Bokkinga bok.
Dit initiatief is het creëren van een ontmoetingsplek voor de buurt op het Baljuwplein in de Provenierswijk met de aanleg van
een bloemrijke buurt(pluk)tuin in het donkere met hondepoep bezaaide verdomhoekje van het plein, door en met de buurt van
jong tot oud, waarbij naast de tuin ook een vlonder met voorzieningen wordt aangelegd als verbinding naar het hart van het
plein om te ontmoeten, verblijven en spelen. De zaken die op het vlonder komen zijn: een picknicktafel, een waterpomp voor
de tuin en voor waterspel, een wormenhotel en een mini-buurthuis met waterkoker, koffiemachine, tosti-ijzer en tevens stalling
voor tuingereedschap, met bijenhotel op het dak, schommels en een verhalende toevoeging in de vorm van lichtletters, BIJ,
en een bijna niet hoorbaar slapend Space Varken die als beschermheilige zorgt voor een vrolijke noot en die dit hele ensemble
gezamenlijk tot een kunstwerk maakt dat het plein een verhalende identiteit verschaft. Iedereen kan tegen een zeer geringe
bijdrage lid worden van de pleintuinclub en daarvoor kun je gebruik maken van de tuin, van de opbrengsten en mag je gebruikt
maken van de bijbehorende faciliteiten.
Dit initiatief gaat zorgen voor ten eerste de toename van de biodiversiteit, een geurend een bloemrijk plein, voor verbroedering, voor saamhorigheid, voor sociale cohesie en dus ook voor sociale controle en het verantwoordelijkheidsbesef
voor je “eigen” openbare ruimte, een vermindering van de beheerskosten voor de gemeente om het plein te onderhouden en
een afvalvermindering door het wormenhotel waar minimaal 10 huishoudens hun groen afval kwijt kunnen. Dit alles te samen
zal de kwaliteit van de leefomgeving van plein en omliggende buurt een enorme impuls geven. Nu is het plein een gewoon fijn,
maar ook een beetje een saai plein. Na deze ingreep wordt het een geweldig levendig, groen, kleurrijk en uitgesproken plein,
waar iedereen trots op is om hier te wonen.
De buurt(pluk)tuin gaat bij toekenning begin 2021 klein beginnen. Iedereen kan bijdragen. De plek kan aanleiding zijn voor
zeer kleinschalige social events. Ook zal er samenwerking gezocht gaan worden voor natuureducatie met de op het plein
gevestigde BSO en de nabij gelegen Proveniersschool. We beginnen met een klein hoek die bij succes langzaam kan uitbreiden en de borders rondom het plein ook kan overnemen om zo het plein verder te betoveren en eventuele problemen als
bijv. hondenpoep en de stalling van fietsen of andere zaken op een groene manier kan oplossen.

www.pluk-play.nl

