
ling in 1988, het vrijwilligerswerk van 
de plaatselijke natuurwerkgroep, de 
winst uit zaadverkoop als beloning 
voor de zondagsopeningen, de overna

Een zonnige toekomst 
Willy Leufgen me van het werk door het regionale 

In de koude dagen \'001' de kerst belde Mans de long, heemtuinbeheerder in 
Rucphen naar Oase met een bijzonder verluial: op het dak van hun heemtuin
huis waren 6 Ill' zonnepanelen geinstatleerd. goed voor 7000kWh. iets meer dan 
her te verwachten jaarverbruik van hun informatiehuisen tuin! Misschien iets 
voor Oase. vroeg hij bescheiden ... 

Begin februari ging ik - niet aileen be

nieuwd naar de zonnepanelen - met de
 
trein naar Roosendaal.
 
Ruim zeven jaar geleden had ik de tuin
 
voor het laatst bezocht - een toen nog
 
jonge, maar veelbelovende heemtuin
 
met een flinke groep enthousiaste
 
medewerkers.
 
Mans de Jong, de beheerder, was net
 
aan het bellen en een collega zat vogel

kasties te verven. Even rondneuzen in
 
de tuin dus - sfeervol, mooi onderhou

den - maar vanwege de kou toch maar
 
gauw weer terug naar het huis, een
 
eerste blik op het dak. Daar waren ze
 
dus, de panelen. In het huis een zolder
 
voor voorlichting en educatieve acti

viteiten, beneden veel tuininformatie,
 
informatie over milieuvriendelijk bou

wen, over zonne-energie, een kantoor

tje, een gereedschapsruimte en veel za

den in de verkoop: witte rapunzel,
 
nacht- en gaffelsilene, kattedoom, wol

verlei en blauwe knoop zullen hopelijk
 
in de toekomst ook in Beuningen ont

kiemen.
 
En dan in een gezellige sfeer, soms
 

even bezorgd, praten over de ruin, die 
zich nu al ruim tien jaar hoven ver
wachting ontwikkelt. En over het ge
voel van bevoorrechting in zo'n heem
tuin als deze te mogen werken. Mans 
noemt 'zijn' tuin een werktuin, waarin 
inclusief hemzelf voor 7 mensen werk 
ligt. 5500 uren, betaald door de ge
meente en het werkvoorzieningsschap: 
een erkend paradepaardje. Toen het er 
nog 7200 waren, werden die men nog 
niet doorberekend met een tientje per 
uur en f 55.000,- is erg veel geld voor 
een kleine vereniging, ook aI draait die 
nog zo goed met eigen inkomsten uit 
zaad, milieuvriendelijke koffie, sappen, 
ansichtkaarten, eigen verjaardagska
lenders enz. Gelukkig springen tot nu 
toe de gemeente en het werkvoorzie
ningsschap uit alleriei potjes bij, maar 
de directeur van het 'schap' had laatst 
ter gelegenheid vall een feest al eens 
voorzichtig entreeheffing geopperd 
de tuin was toch immers z6 mooi ... 

Mans vertelt verder in vogelvlucht de 
tuingeschiedenis: de eerste openstel-

Zonnepanelen op het dak van het heemtuinhuis in Rucphen 

werkvoorzieningsschap in 1991. Over 
de aanleg, die na een ontwerpkrabbel
Ije uit de praktijk groeide. Over het 

moedersysteem. zoals hij het noemt: 
starterplanten die geleid hebben tot een 
verrassend natuurlijk en gevarieerd ge
heel van leefgebiedjes. Intensief be
heer op twee hectare, benadrukt MaIlS, 
veel rekening houdend met de sfeer, de 
variatie in leefgebieden, de fauna, het 
streekeigene. 

En veel goede contacten met bezoe
kers. die Mans in hun eigen taal aan
spreekt. En dan bedoelt hij niet aileen 
in een west-Brabantse tongval, maar 
oak leefgebiedjes i.p.v. biotopen. 
Zo heeft men hem ook ontdekt bij Om
roep Brabant, voor een wekelijkse ru
briek "natuurwerk" en zo weten ze hem 
oak in de tuin of via de telefoon in 
Rucphen te vinden: Mans zorgt voor 
wilgetenen, bosjes gage! (hoef je dus 
niet meer stiekem te jatten). zaden, 
tuinadvies en hij hielp bij de opbouw 
vall een kleine wildeplantenkwekerij 
even verderop. Zegt nog eens met 
'flonkskes in de oogjes': "Ik heb gewel
dig geboft." 

En hoe zat dat nu met die zonnepane
len? 
Al 19 jaar geleden leefde in de natuur
werkgroep het idee om iets te doen met 
zonnepanelen. 
Nu zegt Mans heel serieus, dat her 
plaatsen van her eerste paneel voelde 
als de derde keer vader worden. 
Sinds 14 december, toen de zonnepane
len officieel in gebruik werden geno
men, kijkt iedereen die er werkt anders 
naar de zon. Maar ook anders naar de 
beek die nu als her ware aangedreven 
door de zon door de tuin loopt. 
De PNEM, de regionale electriciteits
maatschappij hoeft, als alles naar wens 
verloopt, niet meer betaald te worden: 
een eigen stroomvoorziening ' 
De zon zorgt straks voor de electriciteit 
die op jaarbasis nodig is. Twee meters 
worden sinds kort met veel aandacht 
bijgehouden: een die aangeeft of je iets 
van de PNEM nodig hebt (in de winter 
uiteraard), de andere geeft aan wat je 
van de overcapaciteit aan het net geNt. foto: v/ittv Leufgen 

Oase lente 1996 6 



"Een geschenk aan de bevolking" ,
 
noemt Mans dit treffend.
 
En nu hoopt iedereen, dat men quite
 
zal spelen. Een goed voorbeeld van
 
'gre ene stroom ' is het sowieso, daar is
 
Malls met de PNEM stelJig van over

tuigd.
 

Hoe organi seer je nu zoiets?
 
Je laat de directeurvan het werkvoor

zieningsschap (of een ander invloedrijk
 
en vriendelij k gezind iemand) de ruin
 
officiee l openen, uiteraard op een heer

lijke dag , gaa t naast bern in net zonn e

tje op een bankje zitten, kijkt samen
 
naar het grote aantal genietende be

zoekers, mijmen over de scboonheid
 
van de tuin , maakt op het juiste mo

ment gebruik van een royale bui van de
 
invloedrijke bezoeker en oppert goed
 
getimed het zonnepaneel-idee. Zo on

gev eer ging het in Rucphen ...
 

Good-will was gekweekt, contacten
 
met Sticbting ODE (zie kader) volg

den, een passend bedrijfj e in het nabije
 
Breda werd gevonden, het geld pro

bleem werd creatief door royale geba

ren van aile belan ghebbenden uit de
 
wereld gebaald, de panelen werden tot
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Openstelling: 

Heemtuin Rucphen is ca. 2 ha gro ot, 
met ca. 1 km wandelpaden en een keur 
aan ve rschillende, typisck west-Bra
bantse biotopen, en wordt beheerd 
door het werkvoon ieningsscnap West 
Noord-Brabant Roosendaal . 

Bereikbaarheid:
 
O.V.: buslijn 112, vertrek NS-station
 
Roosendaal of Etten-Leur, halte Burg.
 
Alberstcollege en dan BOg een kwar

tiertje wandelen.
 
Eigen vervoer: A 58, afsla g St. Wille

brord , richting Nij verhei , de Vijf

sprong. De tuin ligt tegenover ee n
 
kunst-skibaan.
 

Op werkd agen van 10.00-16.00 uur.
 
Data zond agsopenstelling word en o.a. in Oase gepubliceerd.
 

Heemtuin Rucphen, Baanvelden 12, 4715 RH Ru cphen, 0165-346346
 

ieder s verrassing opeens bliksemsnel 
geinstal leerd. 
Wie er het fijne van wil weten , die kan 
het best cont act opnemen met Stichting 
ODE en/of Mans de l ong - en met de 
laatste niet alleen vanwege de panelen . 
Na mijn bezoek aan Rucphen, kreeg ik 

het niet alleen warm omdat ik me naar 
de bus moest haasten; ik kan de tuin , 
het werk , de op vallend milieuvriende
lijke werk- en denkwijze daar in Rue
phen iedereen van harte aanbevelen en 
mezelf beloofde ik weer vaker op 
heemtuinreis te gaa n. 0 

OD E (Organisa tie voor Duurzarne Energie) is een landelijke vereniging met ruim 1.000 
v~ " eni gi ng 

direkte leden en 6.000 leden die via de wind-cooperaties bij OD E horen . Oak 1.500 bezit

ters van een zonneboiler zijn bij ODE betrokken.
 
ODE voen een aktief beleid om duurzame energie binnen het bereik van iedereen te bren 

gen .
 
ODE behartigt de belangen van mensen die duurzame energie (gaan ) toepassen door te
 
werken aan betaalbare en betrouwbare produkten en gunstige subs idieregelingen.
 
OD E adv iseert haar leden over toepassingen van duurzame energie en organiseen excursies
 
naar interessante projecten .
 
ODE informeen haar leden over nieuwe ontwikke lingen op het terrein van duurzame ener

gie. Wie hart heeft voor schone energie , hoort bij ODE.
 

Yang de zon.
 
Ze lf duurzame energie toepassen ligt binnen het bereik van
 
iedereen. Uw zakcalculator rekent toch ook op een zonne

eel?
 
Zonn epan elen en boilers zijn schone bronnen van stroo m en
 
warmte. ODE stirnul eert deze investeringen in een schoon
 
milieu.
 
En ODE bundelt de mensen die voorop durven te lopen , die
 
zelf initiatief durven nemen met de toepassingen van zonne

energie . ODE heeft twee zonwerkgroepen . De een maakt re

clam e voor meer zonneboilers, de ander voor een eigen
 
zonne-centrale op het dak .
 
Wi e wil werken aan een schone wereld met meer duurzame
 
energie hoort thuis bij ODE.
 
(uit een folder van ODE, pas/bus 750, 3500 AT Utrecht, 
030·2769224.) 
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