
In de lente van 1967 of '68 stopte El Lublink met een kar
vol kleine struikjes voor mijn  huisdeur. “Als  dank voor
je hulp bij sinterklaas”. Met die woorden greep hij vijf
onooglijk kleine struikjes van de kar en gaf  ze mij.
Bottelrozen. Rimpelroos, Rosa rugosa. “Vandaag nog
planten, ze zullen het hier heel goed  doen”. Gelijk had
hij. Die vijf hebben zich intussen honderdvoudig verme-
nigvuldigd in mijn tuin. Er staan intussen een aantal
dichte heggetjes en perkjes rozen te geuren. Als ik
ergens een leuk plekje zoek voor een klaar gekomen hou-
ten beeld, knip ik gewoon een gat in het perk en plaats
het beeld in het kamertje tussen het groen.
Als ik het daar zat ben, haal ik het weg en na een paar
maanden is het gat weer dicht gegroeid met nieuwe
struiken. De eerste bloeironde valt in juli. Dan houdt het
even op en eind  augustus staan ze weer in volle bloei.
Als een bloem aan het eind van haar bloei is, pluk ik de
blaadjes en stop ze in een pot olijfolie, die in de volle
zon  op een vensterbank staat. Als de pot vol is, de
blaadjes niet meer onder de olie zakken, zeef ik ze uit en
begin een nieuwe ronde met bijvullen van de oliepot. Na
een paar ronden van vullen en zeven heb ik een mooie
rozenolie, die snel in je huid trekt. Ik heb het ook wel
geprobeerd met  reukloze zonnebloemolie. Ook dat
werkte uitstekend. Het probleem dat zich voordeed is
dat zonnebloemolie langzaam in je huid trekt, zodat je
dan een tijdlang met kleverig vette handen rondloopt.
Een beter alternatief voor de olijfolie schijnt amandelolie
te zijn. Omdat ik deze  wat duurdere olie in de zomer op
het eiland nooit voor handen had, heb ik dit nog nooit
uitgeprobeerd.  
De bloemblaadjes zijn ook prachtig als versiering op een
salade of  rauwkost schotel. 

Als je de bottels  doorsnijdt,  kun je ze drogen voor
rozenbottelthee. 
Jam koken van de rozenbottels is erg bewerkelijk. Het is
lastig om de pitten er uit te halen.
Deze zomer wil ik het met de stoomketel proberen. Eerst
sap en dat dan geleien.

De hele kar met bottelstruiken is doorgereden naar de
camping.
Lublink heeft van het bungalowpark een echt natuurpark
gemaakt. Tussen de huisjes uit de vijftiger jaren heeft hij
rozenwallen geplant. Ieder huisje is omgeven door een
groene muur van rimpelrozen, zo'n  twee meter hoog.
Tussen de rozen staat opgaand hout: vlier, wilgensoor-
ten, zwarte els, populierensoorten, esdoorn.
Dit oude deel van het park is geen recreatiepark meer,
maar een bos met vrijstaande huisjes. 
Met rust en privacy voor mens en vogels. Grondbroeders
zitten veilig tussen het dichte rozenstruweel. Zangvogels
onbereikbaar voor katten en mensen in de struiken en
bomen.
In tegenstelling tot de nieuwe delen van het terrein kan
hier de natuur nog recreëren, samen met de mens.
De bottelroos heeft ook gevolgen voor het landschap.
De zaden uit de bessen zijn door de  zaadetende vogels
naar de duinen gebracht. De vochtige kalkrijke duinvallei
van de Lange duinen noord is aan de randen door deze
exoot overwoekerd. Het is een fraaie bescherming  van
het achterliggende terrein tegen indringers.  Minder sto-
rend dan prikkeldraad en borden. Een fraaie natuurbe-
scherming van de natuur zelf.
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