exc

- excursiecommissie -

excursies 2011

Geslaagde excursies naar Haarlem en België

excursie
commissie

Haarlem en Zocher: 22 mei 2011

Tekst en fotografie: Els Lelyveld-Arens

”Es wird Frühling Vögel schwärmen herbei, dich zu erfreuen;
das Grün spriesst, der Wald wächst schön und steht da wie eine Braut, um dir
Freude zu schenken”.
Søren Kierkegaard
Tekst - R.J.A. Voorhoeve
Fotografie - Hans Kapiteijn

Op 22 mei organiseerde de excursiecommissie een bruisende fietsexcursie waarbij wij
traden in de voetsporen van drie generaties Zocher, die hier eind achttiende eeuw vanuit
Duitsland waren neergestreken. Voetsporen die nog lang niet uitgewist zijn, gelukkig.
Alvorens ons naar onze fietsen te begeven, geeft Joan Patijn ons in haar boeiende
inleiding inzicht in leven en werken van de drie generaties Zocher die in Haarlem en
eigenlijk overal in Nederland hun stempel hebben gedrukt.
Wat een heerlijke oases van groen, die zo rondom de middeleeuwse kern van de stad
liggen. De oude bolwerken, aarden wallen met bastions, werden omgevormd tot wandelpark en de Algemene Begraafplaats Haarlem. De grond voor de begraafplaats, voorheen
de buitenplaats Akendam, die in bezit was van Zocher jr. werd door hem verkocht aan
de gemeente Haarlem. Zocher jr. ontwerpt een deel van de begraafplaats; zijn zoon een
ander deel.

Mooi doorkijkje op de begraafplaats in
Haarlem.

Buitenplaats ‘de Sparrenheuvel’ te Overveen, nu in gebruik als makelaarskantoor.

Tuinenrally door paradijselijk Belgisch Limburg

De eerste Zocher in Haarlem trouwde met een meisje uit de stad, prima manier om te
integreren. Haar vader was eigenaar van de kwekerij Rozenhagen en leidde zijn schoonzoon op. Lodewijk Napoleon was één van de opdrachtgevers en daarmee werd de toon
gezet voor 125 jaar ´bouwen aan het groen´.
Niet alleen groen, maar ook diverse bouwwerken in steen verrezen door de vaardige hand
van Jan David jr. (1791 – 1870). De Engelse landschapstijl was helemaal in de mode, alles
mocht kronkelen, golven; achter elke bocht weer een verrassing.
Na de dood van de laatste Zocher in 1915 nam Springer de staf over.
Maar in het eerste deel van de twintigste eeuw veranderde de mode, alles werd strakker
en rechter. Een goed voorbeeld van deze verschillen is te vinden op de begraafplaats
´Kleverlaan´: Zocher met gracieuze lijnen, Springer in het nieuwe deel verlaat duidelijk
het kronkelpad.
De fietstocht voerde ons langs vele plekken, zoals het Kenaupark, Florapark, de Bastions
– omzoomd door de bekoorlijke bebouwing van de Schotersingel – en de Hout.
Elswout en Bloemendaal kwamen ook aan bod in de overgang van veen (Overveen) naar
zand. Heel stijlvol werd de dag afgesloten in de kerk van Bloemendaal met een toelichting op de historie (de gebrandschilderde ramen) en de huidige situatie van dit juweel.
Diverse platanen, eiken en beuken o.a. in het Kenaupark en de Algemene Begraafplaats
in Haarlem en de buitenplaats Elswout in Overveen zijn nog door de Zochers geplant.
Onze zéér goed ingelichte gids wees ons op het feit dat de wortels van de bomen te
weinig zuurstof krijgen door de toenemende verdichting van de grond. De levensduur
wordt verkort, een trieste ontwikkeling die waarschijnlijk voor alle steden geldt.
Alle 53 deelnemers maakten een uiterst tevreden indruk, dankzij de bezielende leiding
van Joan Patijn en ruim voldoende gidsen, zodat de groep gesplitst kon worden.

Op uitnodiging van Carla de Jonge nam ik op 12 juni 2011 deel aan de
Tuinenrally rond Hasselt, georganiseerd door Open Tuinen België. Er was
een uitstekend programma verzorgd door de excursiecommissie. Wij
kregen al meteen als eerste ‘opdracht’ een rondleiding in de tuin van Alain
Dor, die ons met groot enthousiasme en kennis van zaken meenam door
zijn prachtige, boeiende tuin met wilde, zowel als gecultiveerde planten,
struiken, bomen en waterpartijen. Een extra pluspunt was dat er in deze
tuin alleen maar met natuurlijke middelen wordt gewerkt.
Daarna was het de beurt aan de tuin van tuin- en landschapsarchitecte
Dina Deferme in Stokrooie, dicht bij Hasselt. Een tuin van een schoonheid,
smaak, kleur en variatie die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt.
Dit alles trof ik aan in de romantische en tevens landschappelijke tuin met
een grote collectie vaste planten, kruiden, klimplanten en rozen.

Tuin Alain Dor.

De rest van de middag was bestemd voor een bezoek aan de tuinen en
plantenbeurs van Kasteel Hex, o.a. beroemd om de schitterende rozencollectie. En ook daar konden we weer naar hartelust rondkijken en eventueel
inkopen doen bij de verschillende kraampjes en verkooppunten met tuinspullen en andere uitnodigende zaken! Het huis is omringd door formele
tuinen, een moestuin en een ‘Engelse Hof’. Hex is vooral bekend om zijn
collectie oude en wilde rozen en het park met zijn eeuwenoude bomen en
prachtige doorzichten.
Tot besluit stond er nog een gardenparty op Kasteel Gingelom op het
programma, dus heeft iedereen op zijn of haar eigen wijze kunnen genieten
van een zeer geslaagde en zonovergoten tuinenrally op eerste Pinksterdag
in de ‘Open Tuinen van België’.

Tuin Dina Deferme.

Meld u aan voor de excursie naar Landgoed Twickel op zaterdag 17 september
Met onder meer een inleiding door Michael van Gessel over zijn plan voor de inrichting van het huispark. Rondleiding park en bezoek
moestuin.
Op zaterdag 17 september worden we ontvangen tussen 10.00 uur en 10.30 uur in de Paardenschuur van het kasteel met koffie
en krentenwegge. Michael van Gessel, landschaparchitect, geeft een presentatie over de onlangs gereed gekomen restauratie van
het huispark. Onder zijn leiding zien wij tijdens een rondwandeling het resultaat. Na de lunch wordt aandacht geschonken aan de
moestuin met onder andere de Nationale Citrus Collectie, met onder meer de tweehonderd jaar oude oranjeboompjes en de onlangs
gerestaureerde pronkkas. Henk Saaltink houdt een inleiding over de historie van de citruscollectie. Tuinbaas Hans Hondenbrink leidt
ons door de moestuin.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt, maar u kunt zich nog aanmelden voor deelname vóór 12 september 2011 door
contact op te nemen met het NTs-bureau op telefoonnummer 020 623 50 58 (maandag, dinsdag en woensdag van 10-16 uur).
U kunt ons ook mailen: info@tuinenstichting.nl. Deelname kost € 47,50 pp. voor een donateur en één introducé, voor niet-donateurs
€ 52,50 pp.
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