
Terug naar de bran
 

In het weekend va n 25-26 april vond in Haarlem en omgeving het eerste Oase-weekend plaats .
 
Ongeveer 100 mensen namen dee l aan een of meer aktiv iterten, De deelnemers waren afkomstig uit vrijwel aile delen van Ne

der land . Van de vijf Vlaamse deelnemers die zich aangemeld hadden moesten er drie zich op het laatste moment afmelden
 
vanwege familieomstandigheden , met net gevolg dat Christa Maes en Herman Thierens van de werkgroep Natuurtuin Hof
 
ter Saksen in Beveren vee: aandacht kregen. Uit het verslag dat zij ons opstuurden - en waar we met hun toestemming in dit
 
artikel vrijel ijk uit c iteren - bleek dat ze dat best op prijs koncen stellen. Van hun volledige verslag (3 kantjes A4) kunt u eventu

eel een kopie aanvragen bij de redactie.
 
De deelnemers vormden een goede doorsnee uit de lezersgroep van Oase , de meerderhe id van de deelnemers is nauw be

trokken bij een openbare heemtuin (meestal als beheerder) , maar er waren ook 'particuiie re' heemtu invrienden , kwekers , bio

logen, tuinontwerpers en mensen die meer van uit de educat ieve hoek in natuurtuinen ge"interesseerd zijn.
 

Programma 
Zaterdag 25 april werd een bezoek gebracht aan 'Thijsse's Hof in Bloemendaal en de natuurtu in van het Mende college if]
 
Haartern.
 
Zondag 26 apri l stoncen de wijknatuurtuin in Haar lem-Schalkwijk en 'De Heimanshof in Hoofddorp op het programma.
 
De deelnemende tuinen hebben zich ieder op een bij hen passende manier aan de 'colleqa's' voorgesteld (rondlsi . ge . cta

ser ies, totoboeken, kleine tentoonstellingen) maar daarnaast was er ruimte voor ongedwongen onderlinge contacten. Hrsraan
 
bleek duidelijk behoefte te bestaan .
 

Thijsse's Hof
 
Na de koffie en lekkere broodjes kwamen we bij
 
elkaar rend de demonstratievijver. Hier verwel 

komde Marianne van Lier de deelnemers.
 
(...) 'Wij hebben dit weekend in het kader van het
 
therna 'Terug naar de oren' geplaatst. En het
 
leek ons dan ook goed, etkaar ook letterlijk te
 
tretten op deze plek, waar het -tenminste wat
 
Nederland betreft- in 1925 allemaal begonnen is.
 
Het was Thijsse's ideaal cat 'overal' zulke tuinen
 
zouden ontstaan. Na een wat trage start is van
 
dit ideaal uiteindelijk toch nog heel wat terecht
 
gekomen, hiervan getuigt ook de 'Oase Heem

tu in Gids '." Deze gids were aan het einde van
 
haar speech aan drie mensen officieeJ uitgereikt:
 
"De eerste gids wordt aangeboden aan de man
 
d ie Thijsse persoonlijk nog in 'zijn' Hof heeft
 
meegemaakt en die zich al vele , vele jaren met - %iii 
groot enthousiasme inzet voor deze tuin en die zelfs in de geest van Thijsse een leuk boekje over Thijsse's Hof heert _esc re
ven, de Mer Holthuizen. De tweede 'eerste' gids is voor de man , die om versch illende redenen herinneringen ooroe pt aan die 
andere 'aartsvader, Eli Heimans. Niet aileen orndat hij werkt bij een van de dr te 'Heirnanshoven' die Nederland rij i< is, aar 

vooral ook orndat hij zich a la Heimans onqeloot
lijk heeft ingezet om de natuur dichte r bij sc 0 0 1

kinderen te brengen : Ton Engelman . 
Symbolisch voor al de mensen die, zeit geinspi
reerc door Heimans en Thijsse, de fakkel vercer 
hebben gegeven en op hun beurt weer inspira
tiebron werden voor anderen (dit geldt voor aile 
aanwezigen, dus eigenlijk zouden we nu het 
liefst gewoon uit gaan delen) is de derde 'eerste ' 
gids tenslotte voor Harry Schokkenbroek, de 
man die ens . de schrijvers van deze gids, Mari
anne van Lier en Willy Leufgen, aangestoken 
heeft met zijn enthousiasme voor heemtuinen." 
Hierna vertelde de heer Holthuizen over de rijke 
geschiedenis van Th ijsse's Hot, d ie hij at zo'n 50 
jaar van nabij meemaakt. Hij benadrukte het be
lang van een consistent beleid en beheer en was 
dan ook blij met het geringe aantal behee rders 
cat de Hof sinds 1925 gekend heeft en de des 
kundige adviezen van Dr. Ger Londo , die Thijs 
se's Hot ook al sinds zijn N.J.N.- tijd kent. 
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Zeals Dimar (zie kader) schr ijft was er na de 
offic iele aanbieding van de eerste gidsen en het Er werd mij gevraagd of ik wat wou v e r 
verhaal van de heer HoJthuizen ruimschoots de 

tellen over een weekend vo o r natuurtuin gelegenheid Thijsse's Hot te bekijken , al dan niet 
liefhebbers. 'onder begeleiding' . Het was schitterend weer, 
Er waren maar een paar kinderen. zodat ook van de aanwezige bankjes en muur
Toen iedereen (bijna iedereen) er was tjes vo'op gebruik gemaakt werd om te genieten 
gingen we eten. van het uitzicht en de warmte van de zon. Het in

strucfielokaat was ook open. Hier kon men een Daarna werd er wat over de geschiedenis 
kleine tentoonstelling bek ijken met boeken vel 
toto's en documenten uit het archiet van Thijs

van de tuin v e r t e l d en nadat ze klaar 
waren kon je aIleen of met een rondlei

se's Hot, zich informeren over de educatieve akder mee. 
tiviteiten van deze tuin en b.v. het boekje van de Ik moet zeggen: ik vind het een prach
heer Holthuizen en een kopie van net beheerstige tuin. plan kopen. 

Er is ook heel goed nagedacht over de Voor het hoven iershu isje werden de 'verse' gid
indeling (d e nk ik) . sen verkocht en vlak daarbij had Willem Iven 
Ik heb, en ook andere mensen, er heel een doos met Genadekruid gezet. Hiervan 
wat geleerd. mocht iedereen 'naar behoefte' mee naar huis 

nemen. Dit gebaar werd door velen zeer ge
waardeerd.We zijn die dag ook nog naar een school

plein geweest. Dat was een schoolplein 
waarvan ze natuur hadden gemaakt. 

Hopelijk doen ze meer van dit soort 
dingen. 

Dimar Los, Voorschoten (11 jaar) 

Natuurtuin bij het Mendelcollege 
Vanaf 19.00 uur konden aile deelnemers zeit constateren dat het schoolplein van het Haarlemse Mendelcollege grondig om
gevormd was . Spannende heuvels en vijvers waren opgeworpen en gegraven. Enorme steenblokken en stekelige struiken 
rondom de boompjes herinnerden ons er aan dat zo'n tuin 'Ieerlingbestendig' moet zijn. In veel opzichten is het een natuurtuin 
geworden die bij die leeftijdsgroep (12-18 jaar) past Na de wandel ing door de tuin, waarbij de meeste mensen toch wei graag 
een beetje in de buurt bleven van Ton Engelman , de bezieler en ontwerper, om zodoende de intormatie uit eerste hand te krij
gen, volgde een uiteenzetting in de aula van de school waar Ton d.m .v. een diapresentatie de ontwikkeling van deze school
natuurtuin, aangelegd in het midden 
van de jaren '70, schetste, Ton En- ~>"" 
gelman, die lange tijd leraar hand- pf. ~ . 
vaardigheid op deze school was ken 
samen met een leraar Frans en een 
lerares biologie een commissie van 
leraren, ouders en leerlingen moti
veren om gedurende 5 jaar het hele 
project at te werken. De leerlingen 
bleken met name in de aanlegtase 
erg enthousiaste werkers. Maar het 
was wei duidelijk dat er heel wat 
doorzettingsvermogen nodig is ge
weest voordat ook net overige per
soneel en de ouders ervan overtuigd 
raakten dat op deze school iets echt 
bijzonders ontstond. Na de diaserie 
bleken er nog heel wat vragen te 
zijn. Ton nam er rustig de tijd voor . 
Ook de aanwezige fotoboeken be
vestigden voor de mensen die er 
nog een blik in konden werpen het 
beeld van een uniek project. schoolnatuurtuin Mendelcollege 

Genadekruid 
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Wijknatuurtuin Haarlem - Schalkwijk 
Op zondagmo rgen bleek het weer netaas niet 
meer zo geweldig. Het was goed cat er in de wijk
natuurtu in zoveel binnen te bekijken viet. Geurd ie 
van Winkoop had een stevige diaserie voorbere id, 
waar niet aileen de deelnemers van het Oase
weekend, maar ook een aantal (vrijwillige) mede 
werkers van de wijknatuurtuin belangstelling voor 
hadden. Uit naar verhaal bleek overduidel ijk cat, in 
tegenstelling tot 'normale' heemtuinen het hier in 
de eerste plaats om een sociaal project gaat. De 
wensen en behoeften van de mensen die aan de 
wijknatuurtuin meewerken staan dan ook voorop. 
Oat betekent dat er compromissen worden ge 
maakt als deze wensen en behoeften met goed in 
overeenstemm ing te brengen zijn met de 'natuur
tuinbeginselen'. 
Na de diaserie heeft iedereen, ondanks het gure 
weer, de tuin bezlchtiqd. Vooral het huisje met het 
grasdak kreeg veel belangstelling . Binnen kon nog Dewijknatuurtuin in Schalkwijk, Haarlem foto : Cor van Lier 
een kleine tentoonstelling bekeken worden en wa
ren zaden en honingprodukten te koop.
 
Ongeveer om 12 uur 's middags vertrokken we 'carpoolend' naar de Heimanshof in Hoofddorp.
 

De Heimanshof in Hoofddorp
 
Hier stonden, net ats overigens bij aile vorige tuinen ook, weer koffie, thee en koekjes op de heemtuinvrienden te wachten. In
 
het gebouw van De Helmanshot was men goed voorbereld op de komst van een grote groep collega's. Er vertrok!<en regelma

tig rondleidingen, maar het was beslist geen straf nog even te moeten wachten. In 'De Kijkdoos', het gebouw waar de Vrienden
 
van De Heimanshof terecnt heel trots op zijn was genoeg te bekijken . Veel indruk maakte de 'Bloeiwijzer', een serie fraaie fo

to's van aile planten die op een bepaald moment 
(opvallend) aanwezig zijn in de tuin. Ook was er 
een permanente otapresentatle, een kleine ten
toonstell ing (o.a. over Meekrap), een interessante 
zaden- en granencollectie en een uitgebreide ver
zameling 'heemtuinboeken'. Ook de logboeken 
die er ter inzage lagen hebben ze cer weer menig
een op het idee gebracht dat net toch wei erg leuk 
is op deze manier de grate en klei. e gebeurtenis
sen in een heemtuin in toto's en tekst vast te leg
gen. 
Juist ook in De Heimanshof bleek de steer ideaal 
om met colleqa's zowel in net gebo uw ats daar
buiten eens een ultqebreider praatie te maken. 
Overal werden tussen heemtuinmedewerkers en 
vrienden contacten gelegd of hernieuwd, atspra
ken gemaakt en ervaringen uitgewisseld. 
Buiten in de 'wroethoek' waren plantjes te koop en 
orncat iedereen daarna teen weer terugging naar 
zijnlhaar 'eigen ' tuin were van het wroemoekaan 
bod goed gebruik gemaakt om de eigen collect ie 
nog eens aan te vullen. 0 

Hein Koningen (Amstelveen) en Herman Thierens (Beveren) in De Heimans
hof in Hoofddorp toto: Christa Maes 
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