
Wie woont er naast de schuur 

bij het sluisje, waar een para-

dijsje verscheen?  

Karin Koopmans dus met cara-

van, moestuin, bloementuin, 

hekje, tafel, fietswielen voor de 

bonen, kapucijners en peultjes, 

sla en heel veel courgettes. Zij 

kon door corona niet terug 

naar haar werk als DJ-manager 

op Ibiza.  

 

De schuur is gebouwd in 1930, 

sinds 2000 met de strook land 

langs de sloot eigendom van 

haar vader Hans en was ooit 

een kunstmestopslag van de 

Erfgooiers.  

 

Opgegroeid in ’s Graveland is 

dit thuiskomen voor haar. 

Karin: ‘Mijn vader is echt een 

oude snuffelaar. Alles hier in en 

om de caravan lag in de schuur. 

Dus daar bof ik enorm mee, 

want zelf ben ik ook van het 

minimaliseren en hergebruiken.’ 

 

Nu ze er een poosje woont, 

zoekt Karin naar meer moge-

lijkheden. Karin: ‘Ik plant nu 

deze groenten, hun wortels 

gaan in de grond, maar ook 

mijn eigen wortels gaan hier de 

grond in. Ik realiseer dit en wil 

er het beste van maken. ’Think 

global, act local’ past bij mij en 

daarom ben ik in gesprek met 

De Meentwerf en de SHM. 

Misschien is het wel mogelijk 

om van dit weiland - en haar 

arm waaiert breed uit – een 

plukbos te maken voor de 

meentbewoners.’ 

 

‘Een noodgedwongen verblijf, 

maar eigenlijk ben ik harstikke 

blij. Dit is voor mij het mooiste 

plek in de wereld, midden in de 

natuur, en toch langs een 

drukke straat, ik ben nooit 

alleen. Hier is geen social dis-

trance. In tegendeel, mensen 

vertellen mij hoe ze in het leven 

staan, kijken naar de moestuin 

en vragen zich af: ‘Goh, 

waarom doe ik dat eigenlijk ook 

niet zo?’ 

Over de caravan en de 
fietswielen aan de 
Melkmeent

7

Op de Melkmeent is het een komen en gaan van fietsers, wiel-

renners, hardlopers, skaters én meentbewoners. Menigeen staat 

verbaasd stil bij de caravan en de fietswielen. Wat is dit?




