
Pinksterweekeind in de Rijnmond en op Voorne
 

Op vrijdagmiddag 24 mei kwamen in 
Olaertsduyn, een voormalige volksho
geschool bij Rockanje, de 38 deelne
mers vall bet zevende open Oase
wee ke ind bijeen. Twee paviljoen s, ge
Jegen in een oud landgoedpark aan de 
duinrand (ontwerp: L. Springer) zou
den ons bijna vier dagen aJs rust-, eet
en verblijfsplek tussen vele tuin- en na
tuurexcursies dienen. 
Jan Timmerman (beheerder bij het 
Zuid-Hollands Landscbap) kwam ons 
ophalen om gezamenlijk via de duinen 
naar 'zij n' dichtbij gelegen heernp ark 

Tenellaplas te wandelen. Een ruim 50 
jaar oud, prachtig gelegen parkj e met 
een fameuze plantengroei (Cees Sip
kesl) , maar oak sfeervolle tuinelemen
ten, zeals een gro te duinplas en een 
fraaie duinrel. 
's Avonds na bet diner - elke avo nd pri
ma verzorgd, voor de andere maaltij
den zorgden we zelf - hebben we naar 
een diaserie van de de Oase-tuinont
wikkelingen in Beuningen en naar dia's 
van vorige Oase-weekends gekeken. 

Zaterdag stond geheel in het teken van 
tuinbezoeken ill Rotterdam: met de 
bus reden we, begeleid door Luuk 
Hopkooper, die het dagje Rotterdam 
prima voorbereid had, dwars door het 
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foto : Luc Stroman Jan T imme r ma n geeft ultleg bij de Tenellaplas. 

Botlek-gebied langs olieraffinaderijen, 
containerhavens e.d. naar de stad op 
zoek naar de groene oase's: 
* de mooi ingerichte Cultuur -Histo
rische Plantentuin in Rotterdam
Charlois, waar bebeerder Ron Kroes
bergen de beide groepen enthousiast 
rondleidde: 
* de intrigerende Edu catieve Tuin 
"De Enk", waar Gerrit Roukens en 
zijn collega's uiterst creatief langs de 
randen van traditionele schooltuintjes 

f OIO: L IIC Stroman 

'natuurtuinieren' (voo ral met snoeihout 
e.d.). Hier kregen we door de gemeente 
Rotterdam een uitstekend verzorgde 
lunch aangeboden; 
* de 'klein maar fijne' Botanlsche Tuin 
van Rotterdam aan de Cederstraat, 
waar beheerder Vittorio Anruzzi ons 
rustig liet rondzwerven terwijl hij een 
bijzondere kruidenthee van kruiden uit 
de botanische tuin voor ons brouwde: 
,- de oudste heemtuin van Rotterdam, 
die in het Kralingse 80S, waar we 
o.l.v. gemeentebioloog Remco Ande
weg vakkundig werden rondgeleid en 
waar vooral de wandeling over een 
tientallen meters lange plankier door 
een fraai stukje moeras de bezoekers 
bij zaJ blijYen. 
Terug ill Olaertsduyn verdeelde Luuk 
aan aile belangstellenden informatie
pakketten en volgde na bet diner nog 
een lange avondwandeling door bet be
kende natuurgebied " Voorne's Duin" 
onder de bezielde leiding van Jall Tim
merman en zijn collega, begeleid door 
nachtegaJenzang. 

Op eerste pinksterdag, 26 mei, waren 
het Schiedamse en Vlaardingse 
heemgroen het reisdoel. 's Ochtend 
waren we te gast in de mime, land
schappelijke heemtuin in het Schie
damse Beatrixpark, waar eindelijk de Rondleiding in de Ed uca t ieve Tui n De Enk in Rotterdam . 
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zon eens scheen en waar de de krui
dentuinterp, de nieuwe 'ruine' en de 
bankjes de meeste aandacht trokken of
wei tot uitrusten en van-de-zon-genie
ten animeerden. De rondleiders Elisa
beth Noorduin en Sjoerd Gerritsen lie
ten ons niet alleen de heemtuin zien, 
maar Sjoerd maakte ook nog fluite
kruidfluitjes, zorgde voor enkele kruid
vlierplantjes en begeleidde ons via de 
moera stuin in hetzelfde park naar 
wijkpark Keth el, waar Elisabeth al 
koffie en thee voor een geimproviseer
de lunch in het Natuur- en Milieu 
Educatie Centrum klaar had staan. We 
konden zelf eventjes buiten onder de 
oude fruitbomen zitten en genieten van 
het uitzicht op het oude kerkje van Ke
thel, bekend van het affiche voor bet 
Natuurbeschermingsjaar 1995. 
's Middags leidde Peter Smit ons met 
veel geduld en zeer vakkundig door het 
Vlaardingse heemgroen. Eerst door het 
wijkpark Holy-Noord met zijn flinke 
hoogteverschillen, mooie variatie aan 
graslanden, duinachtige heuvels, bos
gedeelten, moerasstukjes, vlinder- en 
orchideeenweitjes etc. En dit alles in 
een drukbewoonde wijk en een even 
druk bezocht, zeer open wij kparkl 
Twee kleine meisjes plukten bloemen 
in .een orchideeenweitje. Paardebloe
men, want die vonden ze het mooist. 
In de oude heemtuin in Vlaardingen
West hing nog wei de Amstelveen
achtige sfeer van weleer, maar van 
dichterbij bekeken, konden vooral 
rnensen die de win al langer kennen al-

Even uitrust en in de za n in de Sc hiedamse heerntuin. JOIO: Willy Leufgen 

leen met veel zorgen naar de oprukken
de heermoes kijken. 
's Avonds lieten Jean-Francois Van 
Den Abeele uit Gent (dia's van een na
tuurtuinontwerp en -aanleg bij een 
Vlaarnse villa), Peter Peels uit Utrecht 
(over buurtnatuuriuin De Bikkershof, 
en dan vooral over de sociale aspecten) 
en Gerald Luikink uit Doetinchem 
(over zijn eigen tuin, een natuurgebied 
in zijn streek en het Oase-weekend in 
Limburg) inspirerende diaseries aan 
ge"interesseerden zien. 

De laatste dag, pinkstermaandag, be
gon met een bezoek aan De Heemhof, 
de particuliere heerntuin van dhr. Ko

nijnendijk in Oosrvoorne. Een ware be
Ievenis! 
Hier heeft een natuur- en tuinliefheb
ber (en voormalig Winder), die hele
maal in zijn Heemhof opgaat, in ca. 25 
jaar een juweel van een heerntuin met 
fraaie soortenrijke graslanden, een 
Limburgs aandoend bos, vijver, beek, 
moeras etc. aangelegd en voor bezoe
kers opengesteld, In de kassen nog wat 
groenten, maar ook uitheemse bijzon
derheden. De geduldige uitleg over al
le bijzondere plantesoorten (er staan er 
900 in De Heemhof) en zijn beheers
maatregelen lieten bij allen een diepe 
indruk achter. Als herinnering namen 
velen nog bijzondere plamjes uit Oost
voome mee. 
Carpoolend reden we daama naar het 
oude vestingsstadje Brielle, waar we na 
een lunch in het sfeervolle restaurant 
"De Hoofdwacht" aan een cultuur- en 
natuurwandeling door Brielle o.l.v, 
oud-inwoonster Nomi Havelaar begon
nen. Ondanks regen en paraplu's in het 
zicht bleef de stemming er wel in, slen
terend langs fraaie historische gevels, 
oude begroeide muren, mooie vestings
wallen, (wit-geel van het fluitekruid en 
de een of andere kruisbloemige) en een 
mooi voonnalig haventje. 
We sloten dit zeer afwisselende, sfeer
volle en gezellige weekeind passend af 
in een ijssalon in het oude centrum van 
Brielle, waar de bediening helernaal 
werd opgenomen in de langdurige af
scheidsceremonie. 

Willy Leufg en Voc htig hooilandj e vol orc hldeee n in de Vlaa rd ingse wijk Holy. fo io: Willy Leufgen 
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