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Hoe lang zijn jullie al betrokken bij 
de Enk?
Rob: Ik was onderwijzer binnen 
het toenmalige LOM-onderwijs. 
Ik wilde graag dat deze kinderen 
ook konden tuinieren, net als ande-
re kinderen, maar daar was men 
huiverig voor. Toen ben ik zelf na 
schooltijd met ze gaan tuinieren en 
dat ging prima. Later, toen hoofd-
tuinleider ‘Meneer’ van Gent van de 
Enk wegging kwam ik hier terecht, 
inmiddels zo’n 50 jaar terug. 

Meneer Van Gent hield hier ook wat 
beesten, die heb ik overgenomen. 
In de loop der jaren verzorgde ik 
kippen, geiten, duiven, konijnen, 
van alles. Ik fok vooral met zeldza-
me huisdierrassen.
Gerrit: Ik werkte als tuinman op 
Overschie, via Rob kwam ik hier, 
een stuk dichter bij huis. 

Hoe zag de Enk eruit toe jullie hier 
begonnen?
Rob: Het was een echte productie-

Educatieve Tuin De Enk

De beste mest is zweet!
Al 65 jaar tuinieren Rotterdamse kinderen op de Enk. 
Begonnen als echte productietuin, later kwam er steeds 
meer natuur en werd het een wijktuin waar veel buurt-
bewoners plezier aan beleven. Veel mensen hebben bijge-
dragen aan het succes van de Enk, een gesprek met twee 
van hen: ‘Tuinmeester’ Gerrit Roukens (64) en Rob Gelder-
man (79), de vroegere hoofdtuinleider. 

1952: Kils Joppe tuiniert op de Enk (Foto: G. Elrich)

Tekst: Machteld Klees

Tuinieren met 

kinderen: uitleg 

rondom de voor-

beeldtuin (Foto: 

Henk Roubos)
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tuin. Veel tuinoppervlak, gras tot 
aan de slootkanten en verder wat 
saaie struiken zoals sneeuwbes. 
Zodra de kinderen binnen waren 
deed Meneer van Gent het hek op 
slot. Hek open! Dat werd de eerste 
verandering. Iedereen kon komen 
kijken!

Hoe ging het verder?
Geleidelijk aan verdwenen de saaie 
struikjes, plantten we bosplantsoen 
aan en er werd een vijver gegraven. 
In die tijd werden er nog vracht-
wagens vol organisch materiaal 
afgevoerd van de schooltuinen, 
doodzonde. Wij lieten dood hout en 
blad zoveel mogelijk liggen.

Destijds viel de Enk, samen met 
de andere schooltuinen en kinder-
boerderijen onder de gemeentelijke 
Dienst Sport en Recreatie, Bureau 
Natuureducatie. Binnen zo’n ambte-
lijke organisatie was het niet altijd 
makkelijk werken, laat staan met 
een ecologische inslag. Toch deden 
jullie dat, hoe kreeg je dat voor 
elkaar?
Gerrit: We lazen veel en en probeer-
den veel uit. Dat ging niet altijd 
goed maar we deden wel wat. Begin 
jaren ’80 maakten we het eerste 
natuurpaadje. Langs een vijver, door 
het bosje, met ondergroei en hier en 
daar opgestapeld dood hout. Kinde-
ren konden er bladeren, paddestoe-
len en kleine beestjes vinden. 
Rob: Bij bezoekerscentrum de 

Tenellaplas zag ik biotoopschalen, 
een leuk idee. Met wat ritselwerk 
hadden we al snel een paar schalen 
met verschillende grondsoorten. 
Van het een kwam het ander.
Rob: Hoewel de collega’s ‘op 
kantoor’ niet altijd gelukkig waren 
met de gang van zaken zeiden ze op 
een gegeven moment: ‘Laat ze maar, 
ze luisteren toch niet en het ziet er 
best leuk uit’. 
Gerrit: Bovendien wisten bezoekers 
ons steeds vaker te vinden, delega-
ties van andere gemeenten, uit het 
buitenland, de ecologisch hoveniers 
opleiding ‘Elyseum’, Springzaad.

Hoe zijn al die stapelmuren hier 
gekomen?
Rob: Gerrit begon te stapelen met 

De Enk viel verschillende 

malen in de prijzen 

(Foto: Machteld Klees)

Links: Rob Gelderman, Rechts: Gerrit Roukens (Foto’s: Machteld Klees)
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een gesloopte oefenmuur van het 
tennispark naast de Enk, maar 
het echte werk begon in ’92. Toen 
startte de renovatie van Vreewijk. 
We konden aan ladingen stenen en 
dakpannen komen. We maakten 
een echte ‘puintuin’ met Vreewijkse 
dakpannen. Goed gebouwd, het ligt 
er nog steeds.
Gerrit: Daarna hebben we nog veel 
meer gestapeld, onder invloed van 
Louis Le Roy werd ik ‘stapelgek’. 
Langs de buitenranden liggen aller-
lei stapelingen, samen zorgen ze 
voor reliëf en leefruimte voor plan-
ten en beestjes.

Noem eens een grote verandering?
Rob: Halverwege de jaren ’80 werd 
het Tuinieren na Schooltijd opge-
heven en werd alles Tuinieren in 
Schooltijd. Dat ben ik altijd een 
blunder blijven vinden. De kinderen 
die na schooltijd kwamen tuinie-
ren waren enthousiast en kwamen 
trouw opdagen. Bovendien tuinier-
den we twee keer per week, dat 
maakte het minder kwetsbaar voor 
slecht weer. De groepen werden 
begeleid door onderwijzers die dat 

naast hun gewone werk deden. Toen 
het eenmaal Tuinieren in School-
tijd was, werd de sfeer heel anders 
omdat er altijd wel een paar kinde-
ren geen zin hadden, net als sommi-
ge onderwijzers. Ook kwamen ze 
maar een keer per week en werden 
de tuintjes kleiner. 
Gerrit: Doordat er grond over was 
kreeg je ‘Tuinieren voor Senioren’. 
Oudere wijkbewoners kregen een 
tuintje op braakliggende stukken 
schooltuin. Ze hielden de grond 
goed schoon en hielden ook een 
oogje in het zeil buiten openingstij-
den. 

Ook de samenstelling van de klassen 
veranderde, wat voor invloed had 
dat?
Rob: Onder invloed van migran-
ten kwamen er nieuwe gewassen 
bij. Courgette, paprika’s, pepertjes. 
Dankzij het steeds mildere stadskli-
maat doen ze het prima. 
Gerrit: Ik ben ‘shelters’ gaan 
bouwen, overkappingen waar groe-
pen kinderen kunnen werken en 
koken. Hier konden we de oogst 
verwerken, dat was een vraag vanuit 

Educatieve Tuin De Enk
Enk 182, Rotterdam
Oppervlakte: 13.500 m2

Ligging: in Rotterdam-Zuid, aan de rand 
van Tuindorp Vreewijk, rond 1920 gebouwd 
als arbeiderswijk met veel groen, inmiddels 
beschermd stadsgezicht en nog steeds een 
geliefde woonwijk.
Formatie: 2,5
Aantal vrijwilligers, wisselend, vast ± 5-6, bij 
evenementen veel meer.
Aantal tuinierende kinderen: ± 200 kleuters, 
± 400 kinderen met allerlei tuinvormen
Faciliteiten: lesgebouw met kantoorruimte, 
diverse ‘shelters’ voor lessen, blote voeten-
pad, kruidentuin etc.
Onderdeel van: gemeente Rotterdam, 
gebiedscommissie Feijenoord

Met de migranten deden andere gewassen hun 

intrede (Foto: Machteld Klees)

Ouders en kinderen knutselen tijdens het Pompoenfeest (Foto: Henk Roubos)
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de scholen. Inmiddels is het een 
vast onderdeel van het schooltuin-
programma. We begonnen met 
dressings bij de sla, later gingen 
we soep maken. Op dit moment is 
pizza favoriet, hiervoor hebben we 
verschillende oventjes gebouwd. De 
groenten voor deze verwerkings-
activiteiten worden niet in de 
kindertuintjes verbouwd, maar 
op een gemeenschappelijk deel. 
We werken tegenwoordig ook met 
‘duotuinen’, niet meer elk kind een 
eigen tuintje maar twee kinderen 
verzorgen samen de tuin en delen 
de oogst. Het functioneert prima en 
levert sociaal grote winst op.

Veel schooltuinen hebben het moei-
lijk, hoe doen jullie dat op de Enk?
Gerrit: Het is heel belangrijk om 
mee te veranderen met de wereld 
buiten de tuin, anders verlies je 
de aansluiting. We hebben een 
blote voetenpad gemaakt, geweldig 
voor de kleuters. Een gedeelte van 
de tuin is ingericht voor perma-
cultuur en we doen jaarlijks mee 
aan de ‘Verborgen Tuinendagen’. 
Ook organiseren we het lente- en 
pompoenen feest. Dan komen de 
bezoekers zelfs van buiten Rotter-
dam, tijdens het laatste pompoe-
nenfeest zo’n 800!
Rob: Netwerken is onmisbaar. 
Zon  der dat was heel Vreewijk 

allang gesloopt. Jaren terug waren 
er plannen om de Enk te slui-
ten omdat er te weinig kinderen 
waren. Ja, logisch, Vreewijk werd 
net gerenoveerd. De burgemeester, 
Peper toen nog, zou op wijkbezoek 
komen. Via via had ik geregeld dat 
hij niet alleen langs zou fietsen, daar 
hebben we niks aan, maar dat hij 
ook de Enk zou bezoeken. Dat werd 
een mooi fotomoment: Bram Peper 
die de eendjes op de Enk voert, die 
eenden hadden natuurlijk een dag 
geen vreten gehad en wilden wat 
graag met de burgemeester op de 
foto! Het schijnt dat Peper bij het 
tuinhek al tegen z’n wethouder zei 
dat die tuin dus openbleef.

Links: Op het blote voetenpad (Foto: Machteld Klees)

Onder: Verser kan niet! 

Rechts: Pizza’s bakken (Foto’s: Henk Roubos)

De Enk is een plek voor alle leeftijdsgroepen (Foto’s: Henk Roubos)
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Wat is het geheim van de Enk?
Rob: Eigenzinnigheid en aandacht, 
maar je hebt natuurlijk wel goede 
mensen nodig. Bovendien: de beste 
mest is zweet, want je moet er 
natuurlijk wél wat voor doen. 

Wat vind je, na al die jaren op de 
Enk, het meest waardevol?
Gerrit: Hoe de Enk er nu uitziet, 
daar heb ik zelf de hand in gehad, 
maar de tuin heeft ook gezorgd 
voor een omslag in mijn hoofd: 
de ontdekking van het ecologisch 
denken en werken. 
Rob: De Enk is een groot deel van 
m’n leven, hier liggen veel emoties. 
En al die bomen, die essen, dat 
waren sprietjes toen we ze plant-
ten, ik heb ze op zien groeien. Als 
kind liep ik al hier achter, op de 
Smeetslandsedijk, samen met mijn 

vader, die me plantennamen leerde. 
Zonder groen kan ik niet.

Gerrit, komend jaar ga je met pensi-
oen, wat dan?
Liefst werk ik lekker door. Ik ben 
bezig om samen met mijn doch-
ter Leonie een bedrijf op te zetten, 
Planet Care. Mijn ervaring wil ik 
graag gebruiken voor het maken 
van inspirerende buitenruimten, 
dat kan van alles zijn van groene 
schoolpleinen tot voedselbossen, 
tuinen met een verhaal. Voor mij 
is de achterliggende, belangrijke 
gedachte dat we maar één planeet 
hebben, in dat hele heelal. Reden 
genoeg om daar zuinig op te zijn!

Hoe zien jullie de toekomst van de 
Enk?
Rob: Mensen in de stad blijven 

behoefte houden aan groen, daar 
ben ik niet bang voor, hooguit 
verandert de vorm. De hele strook 
groen langs de Enk (de straat) heeft 
een groene bestemming, er mag niet 
gebouwd worden. De tuin kan dus 
een belangrijke, groene plek voor de 
wijk blijven.
Gerrit: Mijn bouwwerken staan vast 
nog wel honderd jaar en ik droom 
af en toe over een stad vol school-
tuinen en een duurzame wereld. 

Verdere informatie:
De Schooltuin, 100 jaar schooltuincultuur in 
Nederland, Gina Kranendonk. Uitgeverij de 
Verbeelding, 2004.
Facebook.com/educatievetuindeenk/
Enktuin.blogspot.com

Zomer op de Enk (Foto links: Henk Roubos, rechts Machteld Klees)
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