
Uit en thuis 
bij natuurtuinvrienden 

Marianne van Lier en Willy Leufgen 

Het is juli 1999. 1edereen gaatop va
kantie, is op vakantie ofkomi net te
rug met vakantieverhalen. Wijhebben 
eigenlijk oak weI zin er eventussenuit 
te gaan, even letterlijk een beetje af
standte nemen, maarde tuin ligter 
prima bij, de zan schijnt iedere dag, 
het is rustig am ons heen... Dus waar
am zouden we? 

"Rusthoek" 
Dan lezen we in de nieuwsbrief van 
onze Duitse zusterorganisatie "Natur
garten e.V." een kort verhaaltje over 
bet initiatief "Ben und Brot fiir Blu
menfreunde". We vragen de kleine 
brocbure aan en zoeken een adres uit: 
een vakantiebuisje op bet terre in van 
re-natur, een middelgroot bedrijf in 
Noord-Duitsland, dat vooral groene 
daken, natuurlijke (zwem-)vijvers en 
helofytenfilters aanlegt. 
Het dorp beet Ruhwinkel ("Rusthoek") 
en dat spreekt ons ook wel aan. Op de 
kaart zien we dat de omgeving zeer ge
scbikt is voor fietstocbten langs meren, 
door bossen en licbt beuvelacbtig boe
renland. 
Bij re-natur zelf blijkt ook al beel 
wat te bekijken (zie plattegrond van 
"Okoland" , waar ons vakantiebuisje 
middenin Itgt). Het bedrijfsterrein 
grenst aan een natuurgebied. De reeen 
lopen dan ook vanaf de scbemering bet 
erf op en af, over een pad kronkelt een 
ringslang en je moet vreselijjk oppas
sen in bet vocbtige grasland niet op 
wijngaardslakken - we wisten niet dat 
die zo noordelijk voorkwamen -, 
naaktslakken of amfibieen te trappen . 
Twee visarenden bidden boven de na
bijgelegen meren. 'n Pracbtig gezicht, 
Zeearenden bebben we belaas niet ge
zien, maar in de wijdere omgeving 
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'Eco-tulnhuis' met vegetatiedak, 'aanleunkasje' en solarcel, omgeven door een na
tuurvriendelijke voorbeeldvolkstuin met o.a. vijver. Foto: re-natur 

Succulentenkwekerij van bet bedrijf re-natur in Stolpe, waar zicb o.a. ook bet 
IJstijdmuseum bevindt. Foto: Willy Leufgen 
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6. Dakgroen, intensief 
7, Vijvers 
8, Succulentendak (op vakantiehuisje ) 
9. Voortuin 
10. Kantoor 

"il.! :~11. Grasdaken 
12. Vijver (scbaduw) 24. Vochtig grasland 

13. Zwemvijver 25. Boomgaard/(kippen)ren 

14. Helofytenfilter 26. Boerentuin 

15. Vijver (1971) 27. Collectoren 

16. Vijver (1988) 28. Cafetaria in de kas 

17. Ringwal-restant 29. Plantenverkoophoek 
18. Knotwilgen 30. Regenput 
19. Winterverblijf voor vleermuizen 31. Ingang landscbappentuin 
20. Natuurgebied Fuhlensee 32. Droog grasland 
21. Aarclkelder 33. Boomgaard 
22. Gemeentelijke waterzuivering 34. Bosschage 
23, Paden (boutsnippers) 35. Vijver 

36. "Piep-show" 
37. Geologisch pad 
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Plattegrond Okoland, Ruhwinkel. Ret terrein is altijd toegankelijk. 

moeten er daarvan ook nog 17 broed
paren leven. 

Talloze water- en dakplanten 
In nabijgelegen dorpen - Stolpe en 
Bornehoved - heeft re-natur ook nog 
twee vestigingen: een grote kwekerij 
van water- en dakplanten en een vaste 
plantenkwekerij met voorbeeldtuinen. 

Allemaal verrassend open en interes
sant te zien hoe bijvoorbeeld vele ver
schillende soorten sedums en andere 
vetplanten op grote schaal vermeer
derd worden. 

IJstijdmuseum 
De omgeving van Ruhwinkel werd ge
vormd door de IJstijden: de lage heu

vels en de talrijke meren zijn in die pe
riode ontstaan. Sinds dit jaar is er op 
het terre in van re-naturin Stolpe een 
Ustijdmuseum ingericht. 

Samen met een aardig restaurantje, 
voorbeeldvijvers, veel klim- en dak
planten, milieuvriendelijke tuinafschei
dingen e.d. een heelleuk doeI voor een 
fietstochtj e. 
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Familiebedrijf 
Wij waren behoorlijkonder de indruk 
wat een familiebedrijf in ruim 20 jaar 
kan bereiken. Maar vooral ook van de 
open en vrije manier waarop alle be
zoekers werden ontvangen: overal in
formatie, nergens gesloten deuren 
(zelfs 's avonds laat konje nog, al neu
zend in boeken en brochures, een kop 
thee of koffie in hun informatieruimte 
drinken) - een zelfbewuste, maar ook 
aangenaarn bescheiden sfeer. 
EIke avond weer prettig om even langs 
de plantenverkoophoek, de informatie
kas, de mooie boerentuin met aangren
zende 'neerhof - veel kippen, eenden, 
ganzen in een ruime ren en een sial 
met vegetatiedak- tot aan bet eind van 
het terrein te wandelen en dan op het 
bankje naast het bord "Natuurgebied" 
neer te strijken en op de reeen (soms 
wei vier vlakbij 1)en roofvogels te 
wachten, En ons te amuseren over de 
grazendeeenden op het vegetatiedak. 
De "goede zielen" van het geheel, Bar
bara en Paul Schwedtke, wonend mid
den op het terrein, zagen we vanuit 
enige afstand het enorrnedageIijkse 
werk verrichten.Met veel idealismeen 
geduld, zeIfkritisch en steeds weer ver
nieuwendeen bedrijf met zeker twintig 
betaalde medewerkers, stagiaires, vrij
willigers, veel bezoekers, rondleidin
gen, cursussen etc. te 'runnen', en dat al 
ruim twee decennia lang en nog steeds 
met de uitstraling van geloof in de 
zaak - wij hadden dit van tevoren nau
weIijksvoor mogelijk gehouden. 

Wilt u natuurtuinvrienden de gelegenheid bieden voor 
een korte of langere vakantie in de vorm van "B&B" 
(kamer met ontbijt) of op basis van zelfverzorging 
(vakan tieh uisje/appartem en t)? 

Stuur ons dan een kaartje of bel even op, dan sturen 
we een formulier toe waarop 'u aile informatie kunt 
vermelden die van belang is voor uw gasten. 

In het lentenummer van het jaar 2000 kunt u lezen hoe 
u het gidsje kunt bestellen. 

Het vakantiehuisje in Ruhwinkel 

De smaak te pakken 
We warenover de mogeIijk.heden van 
'Ruhwinkel' zo enthousiastdat we van 
plan zijn binnenkortnog een ander 

Foto: Mariann e van Lier 

adres uit hergidsje te bezoeken. In de 
herfst willen we graag naar Badenwei
ler aa.n de zuidkant van het Zwarte 
Woud, niet ver van Bazel en Freiburg. 
Deze vakantiewoning ligt volgensde 
beschrijving vlak bij het oude 'Kur
park',met tuin en wijnberger omheen. 
Maar we kwamen natuurlijk eveneens 
op net voor de hand liggende idee dat 
zoiets ook leuk zou kunnen zijn voor 
Nederlanden Vlaanderen. We willen 
dus proberen voor het volgende voor
jaar een gidsje te maken met adressen 
voor en bij natuurtuinvrienden (logies 
en ontbijt of zelfverzorging in een va
kantiehuisje/appartement) in Neder
land en Vlaanderen(zie oproepje, bo
venaan deze bladzijde). 

Heeft u zin ook eens in Ruh
winkel op vakantie te gaan, dan 

kunt u bij ons terecht voor 
nadere infarma tie 

(024-6771974)FOlo: Willy Leufgen18 houtsoorten onder een vegetatiedak 
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