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’N
Plek wat die hart raak,

wat jou verbeelding en

sintuie prikkel. ’n Plek

waar mense van alle agtergronde

en statusse skouers skuur en trots

voel om hier te wees.

Dít is die Groenpuntpark, veral

noudatditdeeluitmaakvanKaap-

stad se poging om in Oktober as

een van die drie finaliste aange-

wys te word wat kan meeding om

die titel Ontwerphoofstad van die

Wêreld 2014.

Dit was haar droom, se Marijke

Honig, mede-ontwerper van die

Biodiversiteit-Spogtuin (BDS)

binne die nuutontwerpte Groen-

puntpark.

Die groter park vorm deel van

die “fan walk” en lê net agter die

Kaapstadse WB 2010-stadion.

Die 300 spesies plantsoorte van

die Kaapse metropoolgebied sluit

in van fynbos, eetbare en medisi-

nale plante tot renostergras en

plante wat in vleigebiede voor-

kom.Dítalles ineenkleinekolvan

5 500 m²binnediegroterparkland-

skap van 52 ha. Die Groenpunt-

park is deur die landskap argitek-

te OvP Associates ontwerp.

TUIN VAN DIE HART

Honig lyk geamuseerd toe sy

antwoord op my eerste vraag:

“Hoe voel jy oor die tuin?” Want

gevoel, verbeelding, vindingryk-

heid en kunstigheid was die be-

grippe wat haar ontwerp gedryf

het.

Feiteenstatistiekeoorbiodiver-

siteit is daar oorweldigend baie,

maar sy wou in die eerste plek ’n

“tuin van die hart” skep. Sodat ’n

mensookdiehartvandie stadkan

voel klop.Kaapstadhet immers sy

bestaan te danke aan die gedagte

van ’n tuin, want die Vereenigde

Oost-Indische Compagnie het Jan

van Riebeeck aangesê om hier te

kom tuinmaak vir kos vir die han-

delskepe.

Die meeste mense weet ook al

die Kaap is ’n “global hotspot” vir

biodiversiteit. Hier is ’n ongeloof-

like 3 000 spesies plantsoorte in ’n

relatief klein gebied, van Atlantis

in die noordweste aan die Atlan-

tiese Oseaan, om die skiereiland

in die suide waar die twee oseane

by L’Agulhas ontmoet, tot by Gor-

donsbaai indienoordoosteaandie

Indiese Oseaan.

Baievandie spesieskomnêrens

elders ter wêreld voor nie. Maar

die grootste verlies aan biodiver-

siteit vind ook juis hier plaas. Dit

is ’nwaarskuwingsligen’noproep

tot bewustheid oor bewaring van

ons natuurlike omgewing.

TUIN VAN VERBEELDING

Die oordra van kennis is van-

selfsprekend die doel van die sto-

rieborde wat in die drie hooftema-

gebiede van die BDS besoekers

toelig. Tog word jy telkens verras

deur Honig se uitstalling, waar jy

opkronkelpaadjies stop-stop-stap.

Jykannieandersasomin jouspo-

re om te draai nie as jy afkom op

die helderkleurige “monster”-

draadgoggaswat inkraletjies aan-

getrek is. Daar’s ’n mier so groot

soos ’n bergskilpad, ’n besie wat

soos ’n klein ruimteskip op jou af-

duik.

“As ’n mens se verbeelding en

jou emosie geprikkel word, is die

kans groter dat jy gaan omgee vir

iets,” is Honig se lewensfilosofie.

Buiten die storieborde wat ’n

mens help om op jou eie die tuin te

ontdek is daar rondleidings deur

Wendy Hitchcock. Hierdie bota-

nis en omgewingsopvoedkundige

weet hoe om in gewone taal inge-

wikkelde geologiese en plantkun-

dige dinge lewendig oor te dra.

Hitchcock kry dit reg om die aan-

dag van leek en spesialis te hou.

Tot tuinboukundiges kom stap

saam met haar. Vir die jongspan

laat sy “voel” hoe dit is om ’n ver-

waarloosde, amper uitgeroeide

plantjie te wees, wat dan uitswel

van lekkerte as druppels water op

hulle spat en die wortels raak.

Die BDS se ontwerp bring nie

net 300 spesies van die Kaapse om-

gewing bymekaar nie; ook die ge-

skiedenis van die mens is netjies

met die natuurkennis verweef.

Biodiversiteit sluit immers die

mens in as integrale deel van die

natuur. Dis dié dat die tuin in te-

mas ingedeel is, waaronder “Men-

se en biodiversiteit”.

TUIN WAT AARDE, MENSE KOESTER

Hier vind jy die veldkostuin,

medisinale plante en die Khoi-

Khoi-uitstalling.

Jy word ook herinner aan die

Khoi-Khoi sebydrae totAfrikaans

in woorde soos gannabos, rooibos

en aitsa.

Jou tuiniersdrif word bevredig

met storieborde oor sierplante,

droogtebestande plante en watter

soort inheemse gras jou kikoejoe-

grasperk kan vervang.

Sonder om statistieke aan te

haalasbewysevoelHonighaarpyl

met die ontwerp het die kol getref

as sy die gesigte van besoekers

dophou.

Ook die tuinpersoneel voel die

tuin se hart klop. Hou maar dop as

daar etenstyd bal geskop word op

diegroot, sirkelvormigegrasperk,

wat ’n historiese verwysing is na

die vroeëre meent van die Groen-

punt-buurt van die middestad.

Swenk jy van die geplaveide

deurpad deur die Groenpuntpark,

af op die kronkelpaadjies van die

BDS, is dit moeilik om te glo die

welige teksture was nie maar al-

tyd daar nie. Inderwaarheid was

die hele park ’n ou sportterrein,

nadat dit in die vroeë jare van

Kaapstad se bestaan ’n vleiland

was waar roeiers tussen die dek-

grasriete en ander vleiplante deur

gedryf het. Dat die tuin twee jaar

geledenog’nbarrestukaardewas,

is net so ongelooflik.

“Onshet grondsoorte ingeryvir

plante soos die renosterveld, wat

oorspronklik teen die skuinste

van Vlaeberg en Leeukop gegroei

het,” beduie Honig.

Om die grasse te laat vat in die

kleigrondvandievroeërevleiland

wasnetso ’nuitdagingsoosomdie

fynbos van Tafelberg hier in die

laagte te laat groei. Die noue band

tussen geologie (grondsoort),

plant en dier word ook hierdeur

geïllustreer.

“Ons het duidelik daarin ge-

slaag om verskillende habitatte

hier in die tuin te vestig; ál meer

diere kom na die tuin waar hulle

tuis voel.”

Ditkanooknieandersnie,want

’n mens tel tot 25 000 plante.

DieBDSsebydrae tot integrasie

in ’n voorheen verdeelde gemeen-

skap het hom laat deel word van

die poging om Kaapstad te stoot as

die Ontwerphoofstad van die Wê-

reld vir 2014.

Hierdie gesogte prys word twee-

jaarliks deur die International

Council of Societies of Industrial

Design (ICSID) toegeken “aan ste-

dewat toegespits isdaaropomont-

werp só te gebruikdat sosiale, kul-

turele en ekonomiese ontwikke-

ling plaasvind”.

Dieprys isnievir ’n tuinwatnet

mooi lyk nie; dit is vir ’n tuin wat

die aarde en sy mense koester.

Soos die Kaap se Tuin van Eden

waar ’n mens jou hart voel klop.

Vlieënde visse weerkaats in die water teen die agtergrond van ’n Khoi-Khoi-hut
en die hang van Vlaeberg. FOTO’S: BETTIE LAMBRECHT

Stad se groen hart
Die nuutontwerpte Groenpuntpark is ’n Tuin van
Eden waar biodiversiteit gedy en 300 spesies van
die Kaapse metropool bymekaar kom, skryf
BETTIE LAMBRECHT.

) Besoek Marijke Honig op die

webwerf: marijkes-biodiversity-

blog.blogspot.com.

) Vir begeleide toere, kontak

Wendy Hitchcock by Eco

Activities by 0 021 712 3866 of

0 084 681 4385, of stuur e-pos

aan hitchcock@mweb.co.za.

) Vir meer oor die Ontwerphoof-

stad-kompetisie besoek

www.capetown2014.co.za en

www.capetownpartnership.co.za.

) Vir algemene navrae kontak

Nafeesa Williams by nafeesa.

williams@capetown.gov.za.

) Sekerheidspersoneel patrolleer

die park en hou wag by die

verskillende ingange. Kontak

hulle by 0 021 430 7356.

) Onder die kunstenaars wie se

beeldhouwerke die tuin humoris-

ties verfraai, is dié van Streetwires

(die bekraalde draad-beeldhou-

werke) en Roddy McGuffog (diere

uit staal gesny).

In ’n neutedop

Marijke Honing en van haar helpers in die tuin. Reuse-goggas verras en laat jou weet hoe belangrik hul teenwoor-
digheid in die natuur is.

’n Khoi-Khoi-hut, sonder die tradisione-
le matjies van geweefde matjiesriet, is
’n abstraksie van die ware Jakob.

Honig kyk uit oor die nuutgeskepte vleiland met Vlaeberg en
Leeukop op die agtergrond.


