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Ilse Vonder 

Een zonnig augustusweekend. We
gaan er op uit om na 15 jaar de tui-
nen van Louis Le Roy te bezoeken,
de leraar/kunstenaar/tuinman die
vanaf de jaren ‘70 met puin in de
natuur zo veel creëerde en inspireer-
de.
Per auto naar Friesland, de fietsen
achterop. Neergestreken in Oudega,
een van de vele verstilde tijdloze
dorpjes. Rustige, vriendelijke men-
sen. Van Le Roy nog nooit gehoord,
niet op de camping, ook niet bij de
plaatselijke VVV.

Als middelbare scholier in het Friese
Drachten volgde ik in 1972 een gast-
les van Le Roy en raakte enorm
geboeid door zijn project. Het was
de tijd van de gladgeschoren gras-
velden in de nieuwbouwwijken, en
de pesticiden die alle ‘onkruid’, mui-
zen en daardoor de roofvogels uit
het landschap verjoegen.
In Heerenveen was Le Roy toen net
begonnen op een uiterst saaie gras-

strook van 18 meter breed en een
kilometer lang in het midden van
een straat met aan weerszijden
nieuwbouwhuizen en aan beide kan-
ten een ventweg, puin te (laten)
storten. Brokken beton, bakstenen,
leisteen, in mijn herinnering kwa-
men er zelfs afgedankte kinderwa-
gens en wastafels in terecht. Hij liet
aarde storten, legde paadjes aan,
stapelde muurtjes, plantte bomen en

struiken en strooide allerlei bloem-
zaad. Ik herinner het me nog van de
begintijd: kaal maar met veel kleur-
rijke inheemse en uitheemse bloei-
ende planten, zes verschillende land-
schappen, o.a. een stuk met jenever-
besstruiken. Geleidelijk ontstond er
een natuurgebied met verschillende
biotopen, stenen muurtjes, geheim-
zinnige paadjes, houtwallen, bomen,
struiken, kruiden, bloemen (die,
naarmate er door de opgroeiende
bomen en struiken meer schaduw
kwam, geleidelijk verdwenen), en
vogels, insecten en héél veel slakken.

Op zaterdagmiddag naar diezelfde
Europalaan/Kennedylaan in
Heerenveen. Een periode verwaar-
loosd, en door Stichting Tijd in een
contract van 100 jaar met de
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gemeente weer tot leven gewekt.
Weinig mensen die ons de weg kun-
nen wijzen. Uiteindelijk een groen
bord: Le Roy-tuinen. (Het woord tuin
is, heb ik inmiddels gelezen, uit den
boze want tegengesteld aan de filo-
sofie van Le Roy. Tuin betekent let-
terlijk: omheinde ruimte, een vastge-
legde vorm. Ecologische projecten
daarentegen gaan uit van processen
die in samenwerking tussen men-
sen, planten en dieren juist in
ruimte en tijd gestalte krijgen.
Waarom krijgt Le Roy geen
Tijd? verzuchtte een inleider in
“Dansen tussen de fundamen-
ten”, één van de publicaties
over de Ecokathedraal.)
Vanuit de omgeving klinkt ker-
mis-/braderiemuziek, die onze
tocht de hele tijd blijft begelei-
den.
We zien als eerste van de zes
landschappen aan de rand een
haag van wilde rozen en vlin-
derstruiken. En dan: hoge
bomen, struiken, reuzenberen-
klauwen. Een ondoordringbaar
geheel waar we ons niet in
durven wagen. Waren hier
vroeger geen paadjes? 
Een volgend gedeelte brengt
een verrassend schouwspel: een
bonte mengeling van tientallen bloei-
ende inheemse planten als echte gul-
denroede, grasklokje, zeepkruid, ijzer-
hard, duizendknoop, anjersoorten,
maar ook de felgele gekweekte
Coreopsis (meisjesoog). Alles om-
slingerd met bosrank, haagwinde en
bruidssluier. Er bovenuit torenen de
berenklauwen, hoge brandnetels,
toortsen en enkele grote en veel klei-
ne kaardebollen. Een paar vlinders,
o.a. witjes, distelvlinder en atalanta,
diverse huisjesslakken, een merel.
Hier kunnen we een paar meter in wa-
den, maar ook hier wordt ons de
doorgang belet door de berenklauwen.
Het derde gedeelte biedt een entree
en hier begeven we ons op de slin-
gerpaadjes, waar we tussen de enor-
me verscheidenheid aan bomen en
struiken een spel van licht en scha-
duw treffen. Geheimzinnigheid en
koelte, doorkijkjes, muurtjes,
bemoste stenen. Relatief weinig

rommel. 
Hier stuiten we op bouwsels die
gecreëerd zijn door leden van
Stichting Tijd. Vindingrijk, rust uit-
stralend, aanleiding voor spel, toekij-
ken, klauteren. En planten die zich al
vestigen tussen de stenen, een een-
heid gaan vormen met de omgeving.
Verderop zijn de paden kennelijk pas
geveegd en de overgroeiende plan-
ten weggeknipt. (Het college van

B&W komt in september langs, is
ons verteld…)
Deel 5 heeft geen muurtjes en ande-
re stenen verhogingen. In de
geheimzinnige schaduwsfeer die

ons, naarmate we hier langer door-
heen lopen, steeds meer omhult,
zien we wat snoeiafval en een oude
gedumpte kerstboom. 
Het 6e en laatste gedeelte is weer
ontoegankelijk. Het eindigt met een
rij struiken die gewurgd dreigen te
worden door de haagwinde.
Verstild keren we terug.
We hebben weinig mensen gezien.
Geen spelende kinderen of wande-

lende buurtbewoners. Alleen een
haast surrealistisch beeld: man
met barbecue onder zijn arm die
een perk doorsteekt, en even later
man met barbecue die weer terug-
loopt. Ook was er een meneer die
speciaal uit België was gekomen
om het Le Roy-gebied te bekijken
en net als wij danig onder de
indruk was.

Op weg naar de Ecokathedraal in
Mildam, (alweer: ‘nooit van
gehoord’, als we de weg vragen)
het tweede project van Le Roy.
Een overbemest weiland van 3
hectare heeft hij in ruim dertig
jaar tijd omgevormd tot een land-
schap met verschillende bouw-
werken zoals terrassen, muren en

torens. En dit alweer met behulp van
vrachtladingen puin (van honderden
twintigtons vrachtwagens) en met
eigen handen zonder hulpmiddelen.
We fietsen door het prachtige land-
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goed Oranjewoud. In haast
alle sloten zien we een rijk-
dom aan waterplanten, o.a.
pijlkruid en krabbenscheer. De
laatste dient als broedplaats
voor visdiefjes en zwarte
sterns. In Gelderland worden
door het verdwijnen van krab-
benscheer nota bene kunst-
nesten (vlotten) aangelegd!
Ook zien we hier en elders in
Friesland velden vol wee-zoet
ruikende rozerode reuzenbal-
semienen. Overigens: geen
enkele in de Kennedylaan!
Na een kop koffie in de thee-
tuin van Liefhebberij de
Hooischuur in het kleine
plaatsje Katlijk fietsen we rich-
ting Ecokathedraal. Omdat,
naar later blijkt, het straat-
bordje (Yntzelaan) achter het
groen verscholen is, moeten
we ook hier zoeken, maar zowaar,
een paar wandelaars hebben van de
Ecokathedraal gehoord en wijzen
ons de weg. 
En dan, langs een verlaten weg, de
eerste tekenen van de Ecokathedraal!
Stenen bouwwerken, met mooie
golflijnen en blauwe stenen erin ver-
werkt. Een slagboom met een bord:
betreden op eigen risico. Via een
paadje komen we op een heuvel met
allerlei bouwwerken, torens, nissen,
gangen en muurtjes van vooral bak-
stenen maar ook stoeptegels, stoep-
randen, verschillend gevormde ste-
nen met allerlei reliëf. Erdoorheen,
onder, naast, geweven, allerlei plan-
ten. Hoge, ruisende bomen erom

heen, zoals es, vlier, een rode beuk,
esdoorn, berk. Het heeft iets van een
Oudgrieks heiligdom. Op één van de
vele muurtjes gezeten laten we alles
op ons inwerken. In de zonnige
blauwe lucht komt zilverwit distel-
pluis voorbij gedreven, fladderen
vlinders rond en een enkele libel. In
de verte het geluid van een tractor,
dichtbij dat van sprinkhanen. We
lopen over een slingerpaadje verder
het bos in, zien kunstig gestapelde
bouwsels, sommige op kleur of
soort geordend, andere schijnbaar
zonder plan gelegd. En groen
bemoste paaltjes en muurtjes, een
poeltje. Even verder een huisje of
atelier. Ook hier overal het lichtspel,

de temperatuurswisseling, de stilte.
Vochtige geuren, hier wél reuzenbal-
semienen. Het is al met al een fysie-
ke beleving die zelfs weken daarna
nog voelbaar is. Het maakt ons tijd-
loos en stil. 

Ilse Vonder is orthopedagoog/
speltherapeut/natuurgids, met
een passie voor (wilde) bloe-
men.
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