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Veel animo voor ‘Red een plant‘ 

De Bouwvereniging kijkt terug op een geslaagde actie 

Harlingen - Ruim van tevoren waren de eerste Harlingers woensdagmiddag op locatie voor 

een gratis plant of struik van Almenum. Het was goed weer om te tuinieren, menig 

Harlinger schepte een aantal planten uit de perken. Planten gingen mee in de fietstas, 

emmer, vuilniszak of speciekuub. Er zijn zo’n 360 planten gered; de Bouwvereniging kijkt 

terug op een geslaagde actie.  

Het eerste blok van Almenum staat leeg voor sloop. Om het blok liggen een aantal mooie 

bloemperken. Met een oproep in de Harlinger Courant en Facebook nodigde de 

Bouwvereniging Harlingers uit om de planten uit de bloemperken van Almenum te redden. 

Mark Drijfhout, tuinman van Almenum en een aantal medewerkers van de Bouwvereniging 

waren aanwezig voor assistentie en vragen. De ene plant ging met enige inspanning en 

zweet er makkelijker uit dan de andere. Hilda Koster, woonconsulent bij de 

Bouwvereniging, ‘Het is zonde als deze planten door sloop verloren gaan. Daarom hebben 

we deze actie bedacht. We hebben veel positieve reacties ontvangen, het was een 

geslaagde middag. Mooi dat we veel mensen blij hebben gemaakt en dat de planten weer 

een nieuwe plek krijgen in Harlingen.’  

De Harlingers reageren enthousiast op de actie Red een plant van Almenum. Er komen zo’n 

zestig mensen langs voor een plant of struik. Om zoveel mogelijk mensen blij te maken 

was er door de Bouwvereniging een maximum van 6 planten gesteld om mee te nemen. 

Planten en struiken die achterblijven krijgen een nieuwe plek bij de nieuwbouw aan de 

Stationslocatie en bij Empatec.  

 

Mooie verhalen van plantenredders 

'De planten zijn een mooi aandenken’, Frederique Ruiter 

We treffen moeder en dochter Jannette Schaap en Frederique Ruiter. Frederique ‘Ik las op 

Facebook over de actie. Ontzettend leuk!’ Beide opa’s en oma’s hebben in Almenum 

gewoond. Oma Ruiter woont er nog, opa is vanwege zijn gezondheid onlangs verhuisd naar 

de Spiker. Frederique ‘De planten van Almenum zijn een mooi aandenken’.  

 
Foto: in midden Janette Schaap en Frederique Ruiter 
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Hortensia verhuist mee naar wisselwoning Almenum van mevrouw van Lohuizen 
Bewoonster mevrouw van Lohuizen komt met haar rollator even kijken bij de planten 



actie. Zij woonde in het eerste blok wat nu leeg staat en is verhuisd naar de andere kant 

van Almenum. Vanuit haar vorige appartement keek zij uit op een perk met ‘haar mooie 

hortensiaplant’. Op haar verzoek verhuist tuinman Mark Drijfhout de hortensia mee naar 

het perk bij de wisselwoning van mevrouw van Lohuizen. Zo houdt ze mooi het zicht erop.  

 
Foto: mevrouw van Lohuizen met haar Hortensia 
 

Tuinman Mark Drijfhout, ‘Het is een Rudbeckia plant’ 

Tuinman Mark Drijfhout assisteert en geeft advies over de planten aan Mariëlle en Floris de 

Hen. In de Harlinger Courant lazen ze over de actie. De familie de Hen heeft net een 

nieuwe schutting geplaatst en de nieuwe border moet nog gevuld worden. Mariëlle ‘Ik 

meen op de foto in de krant een Echinacea plant te zien, nu blijkt het om een Rudbeckia 

te gaan, weet tuinman Mark te vertellen, ben daar erg blij mee’.    

      
Foto: Mark Drijfhout (midden) geeft plantadvies aan familie de Hen 

 


