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Cees Sipkes (1896 - 1989), een echte 
pionler, die heel veel voor de Neder
landse heemtuinen heeft betekend. 

nog steeds wordt) gemaaid en afge

voerd.
 
De zomer van 1976 was zeer droog.
 
Om genoeg zuurstof in het water te
 
houden moest de plas worden uitge

diept. Dit kon uitgevoerd worden met
 
een dragline, omdat de waterstand heel
 
laag was. Een beter biologisch even

wicht werd daardoor bereikt.
 

Een oase viert zijn jubileum
 
Nog steeds is dit plekje in Rockanje
 
een oase in het toch al sehitterende
 
duingebied. De natuurlijke oevers zijn
 
o .a. begroeid met een aantal zegge
soorten, riet, gele lis, grate lisdodde, 
waterdrieblad, dotterbloemen en water
munt. 
De narte sehraallandjes zijn van april 
tot ver in juni letterlijk en figuurlijk be
zaaid met grote aantallen orchideeen. 
Het begint al in april als de harlekijnor
chis na een zonnige dag ineens met 
zijn licht- en donkerpaarse bloemen te 
voorsehijn komt. De planten pendelen 
de laatste jaren naar een iets drogere 
plek en hun aantal neemt fors toe. In 
dit vijftig ste jubileumjaar van de Te
nella pIas telden we ruim honderd 
stuks. In diezelfde vochtige schraal
landjes bloeien keverorchissen naast 
gulden sleutelbloemen, zie je de don
kerpaarse wilde akelei, de blauwe of 
rose vleugeltjesbloemen, ecbte koe
koeksbloemen en soldaatjes. 

Een stukje geschiedenis 
De duinen van Voome, onder de rook 
van Europoort, worden geroemd van 
wege de grote variatie aan levensge
meenschappen en de vele plantesoor
ten. Dat wist landschapsarchitect Cees 
Sipkes ook al toen hij zich in 1945 in 
Rockanje vestigde en daar beheerder 
werd van grote delen van bet door de 
Duitse bezetter verwoeste duingebied. 
Bunkers, spoorrai ls, gebouwen, tank 
vallen, opslagplaatsen, versperringen , 
prikkeldraad en aan - en afvoerwegen 
moesten worden opgeruimd of in het 
landschap worden weggewerkt. 
Hij kende de grote kracht van het duin . 
Zijn groene vingers bevestigden toen al 
dat op een van die plaatsen natuuront
wikkeling optimale kansen zou heb
ben; ter hoogte van de grens tussen 
Oostvoorne en Rockanje realiseerde hij 
zijn heemtuin, die hij Tenellaplas 
noemde. 

Gelegen aan de Duinstraat even ten 
westen van de plek waar zich sinds 
1970 het bezoekerscentrum van het 
Zuidhollands Landschap bevindt, ligt 

de heemtuin op zandgrond. De tuin be
staat uit een duinplas van 3/4 ha waar
ornheen een deels beschaduwd, deels 
open en zonnig terre in van ca. 2 ha ligt. 
Met een kleine zandzuiger werden een 
duinplas en kunstmatige duinen ge
vormd . In 1950 was er nog steeds een 
grote zandvlakte aanwezig, maar de 
aanplant van berken en eIzen in de la
gere delen vormde het begin van het 
vocntige, opgaande bos dat we er nu 
aantreffen. 
Op andere plaatsen werd de aanplant 
verwijderd en ontstond een grazige 
reeks gradienten - flauwe hellingen 
vanaf het grondwater tot enkele meters 
daarboven. 
Een aantal soorten waren al aanwezig, 
zoals de zwarte populier, de Canadapo
pulier en - vooral - de kruipwilg. 
Tot Sipkes' verrassing groeide en 
bloeide de eerste jaren massaal bet teer 
guiehelheil (Anagallis tenella). U be
grijpt het al: de tere plas heette voort
aan Tenellaplas. 
Ook . parnassia, wintergroen en 
orchideeen kregen een kans, omdat 
een- of tweemaal de vegetatie werd (en 

De aanleg van heemtuin Tenellaplas 50 jaar geleden, Een kleine zandzuiger ver
plaatst duizenden kubieke meter zand en de duinplas krijgt zijn natuurlijke vorm, 
z'n tlauwe helJingen en z'n droge duinen, foto: C. Sipkes 
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De orchideeen blijken zich hoofdzake
lijk te verrneerderen uit zaad, nadat de 
planten eerst als plant (met een kluitje) 
uitgeplant zijn. In de eerste vijftien jaar 
zijn veel soorten uit Frankrijk aange
voerd, meestal in de vorm van zaad. 
Het verzamelen van inlands zaad is na
tuurlijk beter, maar dat was moeilijk te 
realiseren: de planten waren er gewoon 
niet meer en te koop was er ook niets 
in de jaren zestig. De laatste jaren zijn 
er door enthousiaste plantenliefhebbers 
gelukkig weer mogelijkheden genoeg 
aanwezig om zaad en planten voor de 
wildeplantentuin te ruilen of te kopen. 

Stinzenmilieus, muurplanten en val
leien 
Reeds vanaf de inrichting en later bij
 
het beheer ging de voorkeur er naar uit,
 
voorwaarden te scheppen
 
voor een grote variatie aan
 
plantesoorten: van moge

lijkheden voor ondergedo

ken waterplanten tot en met
 
muurbegroeiingen.
 
De voorjaarsbloei in de
 
stinzenbosjes is bijzonder
 
gevarieerd. Opvallend
 
groeit de paarse schubwor

tel, die in 1968 is aange

plant, tussen de stengelloze
 
sleutelbloemen, de gele do

venetels, Italiaanse arons

kelken, wilde hyacinten,
 
wilde narcissen en vele an

deren. De zaden van de
 

waarschijnlijk via het water 
van de duinplas door de overheersende 
westen wind in het oosten van de tuin 
terechtgekomen. Daar is sinds een tien
tal jaren opnieuw een grote groeiplaats 
van deze woekerplant, 
De aandacht in Nederland voor muur
begroeiingen is de laatste jaren geluk
kig toegenomen. Het behoud ervan, 
bijvoorbeeld bij restauraties, wordt se
rieus genomen. Om deze planten ook 
in de heemtuin Tenellapals een plekje 
te geven is een kleine ruine van een 
voormalig duinbuisje neergezet. Plan
ten als muurvaren, steenbreekvaren, 
tongvaren en muurbloem vinden hier 
hun plekje. 
De duinen van Voorne zijn erg bekend 
am de vele vochtige valleien en hun 
bijzondere flora en fauna. In de heem
tuin zijn op kleine schaal valleitjes ge

graven en het is bijzonder om te zien 
hoe de planten zich er vestigen, vooral 
in de pionierfase. Naast teer guichel
heil en knopbies groeit er ook vetblad, 
welke als wilde soort in de duinen 
zeldzaam is, Later volgen de brede en 
de gevlekte orchis. Deze beide soorten, 
die tot het geslacht handekenskruid be
horen, zaaien zich massaal uit, Dit 
geldt ook voor de verschillende grote 
muggenorchissen (var. friesica). Deze 
bloeien echter veel later in het seizoen. 

Ret beheer 
Het Zuidhollands Landschap is er trots 
op dat een wildeplantentuin als de Te
nellaplas binnen haar grenzen ligt. Het 
kost veeI inspanningen om de kwaliteit 
van de tuin te handhaven. Gelukkig 
kunnen een paar mensen een aantal 

ze inspanningen bijna onmogelijk is 
door een verschralingsbeheer het ge
wenste effect te bereiken. Datzelfde 
valt ook in de duinen waar te nemen, 
waar door de voortdurende bernesting 
de niet-grassen zwaar onder druk staan. 
Het zoete oppervlaktewater in de dui
nen wordt ook bedreigd door de be
mesting en de verzuring. Ook in de Te
nellaplas zelf moesten waterkwaliteit
verbeterende maatregelen worden ge
troffen om de overvloedige algenbloei 
te verminderen, 
Naast de hulp van vrijwilligers bij het 
beheer, zijn er oak leden van de 
KNNV en het IVN die excursies door 
de heemtuin leiden. Het instructieve 
plantsoen, zoals Sipkes het ook vaak 
noemde, krijgt hierdoor een extra di
mensie: leren kijken naar planten en 

hun omgeving. 

Rerinnering 
Vijftig jaar nadat de eerste 
plannen werden gesmeed 
voor de inrichting van de 
heemtuin, verschijnt dit jaar 
een beschreven wandeling 
door de tuin. Via een vaste 
route worden een groot aan
tal merkwaardige verschijn
selen, met name die betrek
king hebben op de flora, be
schreven. De eerste exem
plaren worden in juni ver
kocht en u kunt ze bestellen 
bij het Zuidhollands Land

Anagallls tenella (teer guichelbeil), het plantje waar de 
paarse schubwortel zijn schap. Hiermee zullen nogbeemtuin naar genoemd is. foto: Jan Timmerman 

uren in de week vrijmaken om volgens
 
een vooropgezet plan de nodige werk

zaambeden te doen. Reeds jaren is het
 
traditie dat op dinsdagmorgen de werk

zaamheden worden uitgevoerd. Deze
 
continuiteit garandeert dat er niets
 
wordt uitgesteld. De beheerder coordi

neert de werkzaamheden en bijzonder

heden worden oak door de vrijwilligers
 
aan hem gemeld tijdens de korte werk

besprekingen.
 

Opvallend is dat de hoeveelheid maai

sel (biomassa) die moet worden afge

voerd de afgelopen vijftien jaar ver

drievoudigd is. De beheerder en zijn
 
medewerkers kunnen de milieuvervui

ling (bemesting vanuit de lucht) aan
 
den lijve ondervinden.
 
Het is te begrijpen dat het, ondanks on

meer mensen het in stand 
houden van het heempark willen on
dersteunen en waardering opbrengen 
voor het werk van het Zuidhollands 
Landschap. 

Bloemenweiden 
In de vijftiger en zestiger jaren was het 
door de hoge konijnenstand bijna 
onmogelijk bijzondere planten volwas
sen te laten worden. Altijd weer waren 
het de konijnen die het in de zandige 
omgeving best naar hun zin hadden en 
vreselijk veel trek in jonge bijzondere 
plantjes bleken te hebben. De heemtuin 
moest geheel worden ingerasterd. Dit 
had ook het voordeel dat een zekere 
controle mogelijk was wie een kijkje in 
de tuin ging nemen. Er kwamen oak 
toegangshekken. 
Direkt naast de heemtuin zijn een aan-
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Bezoekerscentrum "Tenellaplas" 
. De tentoon stelling in bet bezo ekers centrum geeft inzicbt in het ontstaan van de du inen. 
Er word t aa ndacht besteed aan de verscheidenheid van levensvormen in dit gebied aan de 
hand van fo to's, maquettes, een aqu ariu m en natuurspe len. 
Verder is er te zien: een diaklankbeeld aan gepast aan de seizoenen , wisselende kunstex
posities en ook een uitgebreide gro enwinkel met boeke n. kaarten, cadeau-artikelen enz. 

Openingstijden : j uni-augustus en in de scboolvakanties: dagelijk s van 10.00-16.30 uur;
 
in april en me i en septem ber en okto ber aileen in het weekend. Va n november Urn rnaart
 
van 13.00 - 16.30 uur (oo k aileen in het weekend). Toegang gra tis.
 

Hoe er te kom en ?
 
Per ope nba a r vervoer : metr o vanaf Rotterdam C.S. naar Sp ijkenisse centrum, ZWN

buslij n 103 naar Roc kanje . Uitstappen balte Berkenrode . 50 meter met de bus meelopen,
 
recbtsaf gele bordje s 'Bezoekerscentrurn ZHL' volgen, balf uur lopen .
 
Eigen ve r voer : Via de Europoort of Brieile naar Rockanje . Vanu it bet centrum gele
 
bordjes 'Be zoekersce ntrurn ZHL' volge n.
 

Voor groe pen wo rden rondleidingen door het dui ngeb ied verzorgd. Ook is er een speciaa l
 
programma voor scho len ontwikke ld. bestaande uit projec ten en excursies . Docenten

bandlei din gen met informatie kunnen worden aangevraagd bij: bezoekerscentrurn Tenel

laplas'. 0 181 5-3909 .
 

Bewoners van de heemtuin
 
In de winter bezoeken tientallen wilde
 
eenden de pl as, evenals kui feenden, ta

feleenden en slobeenden. Vaak worden
 
aalscholvers gezien die schichtig een
 
duik in de plas nemen om dichtbij huis
 
wat voedsel te vergaren. De futen zijn
 
er ieder jaar om er te broeden. Omdat
 
de ruin aan een zijde opengesteld is
 
voor het publiek is de noodzakelijke
 
rust voor broedende vogels in dit ge

deelte niet aanwezig. In de struwelen
 
broeden zwartkoppen, merels, fitissen
 
en zanglijsters. Op een paar plaatsen
 
zijn nestkasten opgehangen om pim

pels en andere mezen broedgelegen

heid te bieden.
 
Veel last kunnen de konijnen veroorza

ken. De laatste jaren is de schade aan
 
planten beperkt omdat het aantal konij

nen door de konijnenziekte gedeci

meerd is. Reeen bezoeken de tuin re

gelmati g, vooral in het vroege voo r 


jaar. De dotterbloemen langs de plas
 
worden dan als een aanvullende lek

kemij gezien op hun karige winter

voorraad.
 
Fazanten zijn er talrijk en kunnen door
 
aanpikken schade toebrengen aan de
 
bloemen van orchideeen. De aanwezig

heid van verwilderde ka tten vormt ken

nelijk geen belemmering om hiermee
 
door te gaan.
 
De vlinders zoals oranjetip in het voor

jaar en dagpauwoog in de zomer foura


geren respectievelijk op look-zonder

look en koninginnekruid. Veel vlinders 
vinden blau we knoop in de late zomer 
een fan tastische nectarplant. 

tal bloemenw eiden ingericht op VOOf

malige tuinlandjes. Hier worden paad
jes gemaaid en kunnen scholen hun ex
cursies houden. Het plukken van bloe
men is beperkt toegestaan om ze beter 
te kurmen bekijken. Zo zijn een aantal 
lessen ontwikkeld waarvan onderdelen 
op de bloemenweiden worden gehou
den. 

Houtige soor ten va n het droge duin 
Gewone duindoom, meidoorns, zuur
bes. liguster en gewone brem zijn veel
voorkomende soorten. Van alle houtige 
soorten kan opgemerkt worden dat als 
deze niet weggenomen worden, het 
vochtige gedeelte van de ruin in korte 

tijd een dicht bos zou zijn. Dan is er 
geen plaats meer voor de fijnere soor
ten. V66r het maaien wordt de jonge 
opslag met wortel en al uitgestoken en 
eventueel in de kwekerij tot twee- of 
driejarigen opgekweekt. 
Op de Canadapopulieren breiden de 
maretakken zich ieder jaar verder uit. 
Zelfs worden er maretakken aangetrof
fen op populieren op honderden meters 
afstand van het heempark. Waarschijn
lijk zijn het de grote lijsters die de za
den verspreiden. Grauwe abelen, die 
kenmerkend zijn voor het duingebied, 
ontwikkelen zich tot forse exemplaren 
en moeten soms wijken voor zomerei
ken, beuken en veldiepen. 

Liefhebbers van wilde planten kunnen 
de tuin bezoeken. Men moet zich mel
den bij het nabijgelegen bezoekerscen
trum en kan dan vervolgens op eigen 
gelegenheid door de heemtuin wande
len. Ook worden er regelmatig excur
sies georganiseerd met deskundige 
uitleg. 

Voor meer informatie: 

Zuidhollands Landschap
 
Schiedamsesingel 181
 
3012 BB Rotterdam
 

of:
 
Jan Timmerman (beheerder)
 
Duinstraat 20
 
3235 NK Rockanje
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