
Henk Pleiter

Ruim 30 jaar geleden heeft Louis le
Roy de Kennedylaan in Heerenveen
op zijn geheel eigen wijze onder
handen genomen. Het gaat om een
1 km lange, smalle groenstrook,
midden in stedelijk gebied met
woonhuizen, kantoren, een zwem-
bad en een kerk. 
In de eerste jaren kwamen veel men-
sen op bezoek, zelfs bussen vol, om
het proces te volgen. 
De bomen zijn sindsdien zeer sterk
gegroeid en er was een overweldi-
gend ‘oerwoud’ ontstaan, zodat je je
er helemaal buiten een drukke stad
voelde als je er in wandelde.
In de afgelopen 30 jaar was er echter
zo goed als geen onderhoud meer
gepleegd en dit achterstallig onder-
houd gaf aanleiding tot klachten.
Met als gevolg dat er ook nog een
dumpcultuur was ontstaan van huis-
en tuinafval en - nog erger - bouw-
en giftig afval. 
Nog steeds zijn de contouren van
het oude ontwerp wel te zien, maar
veel was beschadigd of afgebroken

door vandalisme.
Nu, mei 2006, is Stichting Tijd met
een project bezig om in de
Kennedylaantuin een renovatiepro-
ces uit te voeren. Naast renovatie
van de oude muren en paden, wordt
er ook opnieuw gebouwd, zoals in
de ecokathedraal in het nabije
Mildam. Maar ook het snoeien van
zieke bomen en struiken en het weer
opnieuw inplanten van bomen, strui-
ken en inheemse vlinderplanten
hoort bij dit proces. De buurt willen
wij er weer bij betrekken, want nog
steeds wonen daar mensen die de
tuin van vroeger kennen. Zij vinden
het triest dat het verval zo lang
geduurd heeft.

100 jaar ecokathedraal proces
Stichting Tijd heeft in 2005 met de
gemeente Heerenveen een intentie-
verklaring getekend, met als doel de
komende 100 jaar het ecokathedrale
proces op gang te brengen (en te
houden). 
De gemeente Heerenveen wil, uit-
gaande van de visie van Louis Le
Roy, meer plannen uitvoeren, zoals
een Le Roy-plein en een wandelroute
die in Heerenveen begint en via de
Kennedylaan naar de Ecokathedraal
in Mildam loopt. Daarnaast zijn er
ook stedenbouwkundige plannen
om in de directe omgeving van de
Kennedylaan bij nieuwe bouwplan-
nen Le Roy-achtige plantsoenen en
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stroken aan te leggen, die dan een
zichtbare verbinding vormen met de
bestaande elementen.
Voor het eerste deel van die 100 jaar
ben ik gevraagd om voor Stichting
Tijd het ecokathedrale proces op
gang te brengen en een jaargroep te
begeleiden. Voor 10 uur per week sta
ik op de loonlijst van Stichting Tijd
voor het begeleiden van deze jaar-
groep, die nu bestaat uit 6 mensen.
Deze groep zal later dit jaar naar ver-
wachting uitgroeien tot 10-11 mensen. 

Een heel speciale opleiding
Deze mensen krijgen van ons een
uitgebreid programma aangeboden,
zoals het leren en uitvoeren van
renovatie van muren en paden, nieu-
we bouwwerken bouwen, onderhoud
van bomen en kennis van inheemse
planten en bolletjes. En tevens eco-
logische basiskennis om een eigen
bedrijf te kunnen beginnen na de
opleiding.
Het bijzondere van de opleiding is dat
ze leren met veel verschillend bouw-
materiaal te werken en met speciale
bouwtechnieken iets moois te maken,
dat ook nog 100 jaar mee moet gaan.
De groep is gestart in november 2005.
Naast mijn werk doet Peter Brinkman,
voorzitter van Stichting Tijd, de coa-
ching van de groep.
Na de eerste maanden blijkt  dat dit
een belangrijke taak is, om de groep
een echte groei mee te geven. Ze
krijgen zo veel aandacht in hun
eigen proces. 

Erfstuk
De Kennedylaantuin is een erfstuk,
een bijzonder erfgoed, waar met
zorg mee omgegaan moet worden.
Juist na 30 jaar zie je hoe goed de

ideeën van Le Roy opgebouwd zijn
en werken in de praktijk. Het is een
uitdaging hiermee om te gaan, ook
naar de gemeente Heerenveen en de
buurt toe. In het verleden is er nogal
eens gedoe geweest met de gemeen-
te Heerenveen over het onderhoud,
meestal eindigend met artikelen in
de media.
Opeens is er dan de Stichting Tijd,
die na jaren zonder onderhoud,
voortvarend bezig is om de
Kennedylaantuin een nieuwe toe-
komst te geven. Vele ogen kijken
mee en we hebben dan ook een
grote verantwoordelijkheid naar de
verschillende partijen toe. Voor velen
was het even wennen, maar de eer-
ste reacties zijn positief. Oude
muurtjes werden weer opgebouwd
en inheemse planten opnieuw inge-
plant. Nieuwe bouwwerken zijn al af
en er zijn opnieuw struiken en
bomen geplant. Ook zijn er nieuwe
Rododendrons geplant. Er is al veel
gesnoeid, zieke bomen zijn wegge-
haald en struiken teruggezet, om
een verjongingsproces op gang te
brengen. Bestratingen zijn schoon-
gemaakt en hersteld en straks
komen er ook nieuwe bestratingen
bij. Paden zijn schoongemaakt en
weer in orde gemaakt met zand en
fijn grind, zodat het geglibber bij nat
weer voorbij is. Zitplekjes werden
hersteld en straks worden er ook
nieuwe gebouwd. Er is al met al veel
gebeurd in die paar maanden. 

Drie doelen voor de eerste periode 
1. Nieuwe bouwwerken realiseren in
de stijl van de ecokathedraal, waar-
mee de groep ook basiskennis
opdoet.
2. Bouwen van mutserds en nest-
bundels, om opnieuw weer veel
vogels in de tuin te lokken, waar ze
kunnen broeden en schuilen. Het op
gang brengen van een langdurig eco-
logisch proces waardoor de soorten-
rijkdom sterk toe kan nemen. De
mutserds en nestbundels worden
uitsluitend gemaakt van snoeiafval
dat vrijkomt uit de Kennedylaantuin;
ook hier weer optimaal hergebruik
van het beschikbare materiaal. In
onze visie kan alles een tweede

leven krijgen en een nieuwe functie
vervullen binnen het ecologische
proces. We willen het ecologische
proces ook zo complex mogelijk
maken, hiervan kan de groep veel
leren.
3. Nog dit jaar veel bloei in de
Kennedylaantuin op gang brengen,
waardoor er ook voor vlinders veel te
beleven valt. Op - de enige - zonnige
locatie hebben we opnieuw zwarte
grond aangebracht en hier zijn we
bezig met het planten van inheemse
vlinderplanten. Er komen ongeveer
80 soorten te staan, in een composi-
tie van doorlopende kleuren en
bloeitijden. Hier zullen straks veel

vlinders en hommels op af komen,
die er zich kunnen voortplanten. En
dat allemaal midden in een drukke
stad. De locatie ligt erg voordelig,
veel wegen en een kruispunt waar de
bloeiende planten van verre al zicht-
baar zijn. 
Dit zijn de plannen voor dit eerste jaar.
We willen goodwill en respect opbou-
wen naar de gemeente en bevolking
toe en ervoor zorgen dat juist het eer-
ste jaar al veel zichtbaar wordt. 

Schoon materiaal
Het werk bestaat ook uit het organi-
seren van materiaal om mee te bou-
wen. Al met al is dit nogal een inge-
wikkeld deel van mijn werk. Binnen
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Stichting Tijd is al besproken dat we
alleen tegels en stenen gebruiken die
met een ‘schone grond verklaring’
geleverd worden. Met een transport-
bedrijf en de gemeente Heerenveen
is een afspraak gemaakt dit materi-
aal aan te leveren. Vooral het ‘scho-
ne’ van het materiaal is voor ons
belangrijk, niet alleen voor de
Kennedylaantuin maar ook voor de
ecokathedraal in Mildam.
Stichting Tijd is ook verantwoorde-
lijk voor het milieu-aspect tijdens
het bouwproces. Als er een milieu-
vervuiling gaat ontstaan hebben we
op lange termijn een groot pro-
bleem en dat willen we vanaf het

begin voorkomen.
Vooral omdat we op zeer lange ter-
mijn denken, willen we dit nu goed
regelen. Tot nu toe kwam al het
materiaal van de gemeente
Heerenveen, maar er is niet altijd
voldoende schoon materiaal van de
gemeente Heerenveen beschikbaar.
Nu proberen we samen met het
transportbedrijf nog een andere
leverancier te vinden. Tegenover het
zwembad hebben we ons opslagde-
pot gemaakt, waar alle stenen, tegels
en grind liggen. Deze plek is tijdelijk,
want als we verder de Kennedylaan
in gaan zal ook het depot verplaatst
worden. Het depot wordt door de
buurt gebruikt om hun eigen bouw-

afval te storten of juist weg te halen,
soms met aanhangwagens vol. Dit is
dus niet de bedoeling, maar als we
meer respect opgebouwd hebben,
zal dit wel afnemen. 

De buurt
Het opbouwen van goede contacten
met de buurt, basisschool,
bejaardentehuis in de directe omge-
ving van de Kennedylaan komt op
gang. De basisschool (Letterbeam)
is bij de renovatie betrokken: ze heb-
ben hun eigen projectje bij ons en
bouwen hun eigen bouwwerk. Twee
middagen zijn er 25 kinderen
geweest die onder leiding van de

groep gebouwd hebben en een rond-
leiding kregen. Hiermee proberen we
begrip en waardering op te bouwen
voor wat er gebeurt in de
Kennedylaan. Voor de kinderen is dit
ook nieuw. Velen van hen gebruikten
de Kennedylaantuin als speelplek of
als ‘vandalismeproject’. Vooral in de
eerste maanden hadden we veel
schade na een weekend. Maar na het
bezoek van de school is de schade
nu al veel minder. Het lijkt te wer-
ken. En tegelijk krijgen ze iets over
ecologie mee, een ingewikkeld ver-
haal voor die leeftijd. We hopen dat
de leerkrachten door ons ook meer
natuur- en milieukennis mee kunnen
geven aan de leerlingen. 

Toekomstplannen en -dromen
Stichting Tijd heeft nog meer plan-
nen voor de toekomst. We willen
graag het sociale aspect rond de
Kennedylaan op gang brengen, door
zitplekjes te bouwen en een amfithe-
ater te bouwen. Het amfitheater kan
dan gebruikt worden door de school,
het bejaardentehuis en de buurt. Het
is een hele uitdaging van losse ste-
nen en tegels een amfitheater te
bouwen. Daar kan de groep zeer veel
van leren. En het moet weer 100 jaar
mee kunnen! Hier komt ook het eco-
logische verhaal weer terug, met
inheemse planten en varens kunnen
we het theater beplanten en zo weer
een langdurig proces op gang bren-
gen. Met gaten en broedkamers in
het theater kunnen dieren hier
gebruik van maken. Ook zijn er plan-
nen voor een toren van 5 x 5 meter
en 5 meter hoog. In de toren kunnen
we broedplekken maken voor gier-
zwaluwen en andere vogels. De
toren is gepland op een vrij open
terrein waar de vogels met hoge
snelheid kunnen aanvliegen. Zulke
bouwwerken vragen veel kennis van
de groep, maar ik verwacht dat
binnenkort enkelen al zo ver zijn. De
groep kan ook, over enige tijd, op
reis naar ander ecokathedrale projec-
ten in Nederland, Duitsland en
Frankrijk. Er zijn vele positieve ont-
wikkelingen om ook op andere plaat-
sen ecokathedralen te bouwen. 
We willen deze groep dit jaar een
goede opleiding geven zodat ze
zowel het bouwproces als ook het
ecologische proces onder de knie
krijgen. En dat op een plek waar het
allemaal begonnen is. Van zo’n
groep kunnen andere projecten veel
leren. Het is een leerjaar met veel
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mogelijkheden. Als Stichting Tijd
hopen we op termijn opdrachten te
krijgen voor aanleg van tuinen rond
scholen en nieuwe bouwprojecten
van gemeenten of andere overheids-
instellingen. Als deze opdrachten
binnenkomen, zal er een werkmaat-
schappij naast Stichting Tijd opge-
richt moeten worden. Bij deze werk-

maatschappij kunnen mensen in
dienst komen, waaronder mensen
uit onze groep. 
Zo kan er nieuw werk ontstaan rond
het gedachtegoed van Le Roy.
Persoonlijk vind ik dit een zeer bij-
zondere ontwikkeling en ik geloof
dat we hiermee succes kunnen heb-
ben. We kunnen leren van de
Kennedylaan, waar de leerboeken
nog te lezen zijn. En door regelmatig
de ecokathedraal te bezoeken waar
Le Roy zijn bloeiperiode doorge-
maakt heeft. Zonder grenzen van
overheden of regelgeving. Daar is
zijn creativiteit ontwikkeld tot grote
hoogte. Zo dicht bij de bron een
groep op te leiden die met deze
basiskennis aan de slag zal gaan is
vrij uniek.
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Voor wie zich meer wil verdiepen in
de wereld van kunstenaar, bouwer
en filosoof Louis le Roy: 
• ga regelmatig op bezoek op de
Kennedylaan in Heerenveen en/of
rijd of fiets dan gelijk door naar de
ecokathedraal in het nabije Mildam
in de Yntzelaan
• zie de zeer informatieve website
www.stichtingtijd.nl met o.m. infor-
matie over actuele activteiten en
publicaties van Stichting Tijd, over
de geschiedenis van zowel de eco-
kathedraal in Mildam als ook de
Kennedylaan
• lees een van de spraakmakende
oude, maar ook heel recente boeken
van én over Louis le Roy (zie ook
website), bijvoorbeeld: "Retourtje
Mondriaan" van Louis Le Roy , het
eerste boek dat door Stichting Tijd
is uitgegeven. Het eerste exemplaar
werd op 31 oktober 2003 gepresen-
teerd tijdens de jaarlijkse themadag,
en het bevat naast autobiografische
gegevens ook een bijzondere kijk op
wetenschappelijke en culturele
geschiedenis, van de Barok tot de
moderne tijd. Het boek is geïl-
lustreerd met foto’s van de unieke
glasverzameling van Louis le Roy,
die aantoont dat op een relatief
klein oppervlak een grote com-
plexiteit kan worden opgebouwd.
Het boek is voor € 39,50 te koop,
o.a. bij de boekhandels Binnert
Overdiep in Heerenveen,
Scheltema en Archtictura & Natura
in Amsterdam. Of maak € 39,50,-
plus € 5,50 portokosten over op
giro 9401661 t.n.v. Stichting Tijd,
Heerenveen. U krijgt het boek dan
zo snel mogelijk toegestuurd.
• Bestel de serie interviews van
Ben J. Veld “Gesprekken met Louis
Le Roy I-IV”, Oase 1996, 1 tm 1997-
1. Stichting Oase, 024-6771974,
info@stichtingoase.nl. Kosten: 
€ 4,50 (inclusief verzendkosten)

foto’s: Peter Wouda en Stichting
Oase
Henk Pleiter is natuurtuinontwerper
en wilde plantenkweker.

De Weiden 29, 7991 BG Dwingeloo,
tel. 0521-593619

Bouw van mutserds en nestbundels

Nieuw zijn deze twee niet, maar
wel als ze gebouwd kunnen wor-
den op een locatie waar nog veel
ecologische activiteit aanwezig is.
Ze kunnen prima aansluiten bij dit
proces en een versnelling ervan op
gang brengen. Mutserds worden
gebouwd van snoeitakken en
stammen van zieke bomen. Wij
hebben vooral berken gebruikt die
na 30 jaar te oud geworden waren en dood zijn gegaan.
De onderkant van een mutserd is opgebouwd met grotere gaten zodat
padden, hermelijnen, marters en misschien wel een ringslang hierin kun-
nen schuilen of broeden. In het midden van de mutserd is van fijne takjes,
plantenresten, zaden en bladeren een soort broeihoop gemaakt. Hier kun-
nen veel dieren gebruik van maken. Een mutserd kan naar schatting 5-15
jaar blijven staan. De grootste heeft een diameter van 4 meter. Na enkele
maanden gingen ze inzakken (afgedekt met 30 cm zwarte grond). In het
najaar gaan we ze weer hoger maken, zodat ze constant ca. 2.30 meter
hoog blijven. Deze hoogte is nodig opdat vogels kunnen gaan broeden in
de bovenste meter. Vooral zangvogels kunnen hiervan profiteren. Als het
werkt, brengt een mutserd al snel in een ruime omgeving een langdurig en
breed ecologisch proces op gang. Al het materiaal komt uit de
Kennedylaantuin. 
Nestbundels hebben hetzelfde doel: proberen zoveel mogelijk vogels te
laten broeden binnen de Kennedylaantuin. De directe stedelijk omgeving is
minder geschikt om broedplaatsen te vinden. 
Met takken (60 cm lang) en stengels van berenklauwen en grasstengels is
een bundel gemaakt (25-30 cm doorsnee) die met lange clematisstengels
samengebonden worden. De nestbundels worden vervolgens opgehangen
in een vork van een boom, waar ze worden vastgebonden, met, ook nu
weer, clematisstengels. Meestal op een plekje, waar ze uit het zicht raken
als de boom of struik in het blad komt.
En dan…… geduldig afwachten en toekijken maar.


