Vrijwilligersdag in Zaltbommel
De vrijwilligers van de Nederlandse Tuinenstichting
werden op 14 maart ontvangen in de voormalige
herensociëteit ‘De Verdraagzaamheid’. Het statige
gebouw ligt aan de Waalkade in Zaltbommel. De Waal
stroomt met een flinke snelheid langs de kade. De
Sociëteit is inmiddels omgebouwd tot restaurant.
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NTs-voorzitter Beline Geertsema bedankt
Carien van Boxtel.
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Wandeling Singelpark
Na een welkomstwoord van voorzitter Beline Geertsema hield kunsthistoricus
Roland Gieles een lezing over de ontwerper van het Singelpark in Zaltbommel,
François Willem de Virieu (1789 -1876 ). Later werd het park door de
vrijwilligers bezocht. De veelzijdige De Virieu was ook de architect van sociëteit
‘De Verdraagzaamheid’.
Tuin- en landschapsontwerper Carien van Boxtel hield een boeiend verhaal
over ‘Het heden en de toekomst van het Singelpark’. Na de overhandiging
van de Open Tuinen Gids 2015 aan wethouder Ton van Balken maakten wij
een wandeling door het Singelpark. Over smalle paden met aan weerszijden
oude, bijzondere bomen liepen wij langs de muziektent met zicht op een
oude Joodse begraafplaats en de restanten van de stadsmuren. Ten slotte
kwamen wij op de Oude Algemene Begraafplaats Bosschepoort met het graf
van De Virieu. Heel bijzonder was het dat zich in het gezelschap een nazaat
van de architect bevond. Zij legde bloemen op het graf.
In Zaltbommel is veel te zien, zoals een stadskwekerij met aparte
planten en vooral rozen. Maar ook een nieuw project ‘De Torentuin’; een
gemeenschappelijke buurttuin waar omwonenden enthousiast in werken.
Nieuwe Open Tuin voor de NTs
Als toegift aan de geslaagde vrijwilligersdag meldde zich een nieuwe donateur,
eigenaar van een boeiende stadstuin in Zaltbommel. In de tuin van de heer
Van Dijk (zie kader) staan grote bomen, zoals kastanjebomen, beuken, een
blauwe ceder en Paulonia tomentosa. De sfeer van de bosachtige tuin wordt
in hoge mate bepaald door het zicht op de imposante Sint Maartenstoren.
Boven de serre is een groot dakterras met potten met onder meer kiwi’s,
druiven en papaja’s. Tussen de potten staan bijenkasten.

Wandeling door het Singelpark.

De nieuwe tuin die namens de Nederlandse Tuinenstichting open is
na telefonische afspraak, kunt u vanaf juni bezoeken:
De heer P. van Dijk
Ruiterstraat 10, 5301 ED Zaltbommel, Tel: 0418 841973

