IJC 21

IJC 20

4 Regio

woensdag 4 september 2019

Het is weer voorbij, die mooie zomer

woensdag 4 september 2019

Regio

5

Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben
de mensen in de zomerserie TuinTrots gemeen. Wel
geeft ieder een persoonlijk invulling aan het
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank.
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur
en de ander lummelt wat rond. Maar het genieten van
en ook het trots zijn op het eigen groen, is de rode
draad in de tuinverhalen. Vandaag de laatste aflevering.

Plantenwinkel verleidt als een snoepwinkel de groenliefhebbers.

De R is weer
in de maand
N

a maanden zomeren en
het op deze pagina’s
kijkjes kunnen nemen
in tot de verbeelding
sprekende tuinen, wacht de herfst
vlak om de hoek nu de R weer in
de maand is. Zo komt aan deze
serie over zeven heel verschillende
tuinen en hun groen begeesterde
verzorgers op natuurlijke wijze een
einde.

Achter bezoekerscentrum De Hoep ligt onder de bomen naast de wandelpaden al een dikke laag bladeren.

In de tuinen die blijken voor afleiding te zorgen in verdrietige tijden, die door gedeelde tuinpassies
vriendschapsbanden smeden, die
met uitheemse planten verre oorden dichterbij halen, die rustpunten bieden of juist voor lekker veel
werk zorgen, breekt nu een rustiger seizoen aan.
Kennemerland maakt voorzichtig een begin met het herfstkleed
uit te spreiden. Daarvan zijn in de
natuur de voorboden te zien en is
dat in frisse windvlagen te ruiken.
Onderweg in de omgeving is ook
veel natuurschoon te vinden om
van te genieten. Het oranjerood
van rozebottels en duindoornbessen, spinnenwebben die de ochtendmist vangen, paddenstoelen in
het bos, oogst in de moestuinen en
pompoenen langs de weg.
Langs de zandpaden in het

De duinen van Wijk aan Zee in herfsttooi van rozebottels.

Noordhollands Duinreservaat
achter bezoekerscentrum De Hoep
in Castricum ritselen en knisperen
de gevallen blaadjes in een fris
briesje. Grotere lichtvlekken dansen door het dunnere gebladerte
over de grond. Het is nog even
goed zoeken, maar hier en daar
zijn al paddenstoelen te vinden. Na
de eerste herfstbuien zullen ze
massaal weer de grond uitschieten.
De vakanties zijn voorbij. Passerende schoolgaande kinderen,
werkverkeer, fietsers en trimmers
krijgen allen van de hoog opgeschoten zonnebloemen in de berm
langs de Zeeweg tussen Wijk aan
Zee en Beverwijk een laatste gele
zomergroet.
In het kustdorp zelf is de rust
teruggekeerd nu de meeste badgasten op huis zijn aangegaan. Het is
even een klim het hoge duin op dat
een natuurlijke afscheiding vormt
tussen het dorp en Tata Steel met
zijn fabriekscontouren en rookpluimen. Het duin is aan beide
zijden bekleed met een verraderlijk
vrolijk uitziend rood gespikkeld
kleed van stekelige rozenbottelstruiken.
Een paar kilometer verderop
brengt de veerpont je in no time
van Velsen-Noord naar IJmuiden.
Gaand door de Kennemerlaan

Hier en daar
vind je al
paddenstoelen

Paspoort
Heleen Vink (62) uit Wijk aan
Zee is fotojournalist,
verslaggever en ontwerper van
beroep. Ze houdt van
rommelen in huis en tuin. Al
heel jong schilderde ze haar
eigen kamertje thuis en was in
de weer met plantjes en
stekjes, handwerken en
frutselen. Dat is nooit echt
overgegaan.

wordt het oog van de plantenliefhebber getrokken naar de verleidelijke kleurenpracht op de stoep
voor Abelia Fleuristen. Martina van
den Heuvel, bloembindster, schikt
oranjeboompjes die het hoogzomergoed hebben verdrongen. Als
klein meisje stopte ze thuis al
sinaasappelpitjes in de grond. Met
groeiend succes. En op het graf van
een tante dat haar moeder verzorgde wilde ze worteltjes planten. Wat
niet mocht. Al zou ze meer vertellen, het is duidelijk, ook zij heeft
een groot plantenhart.
Heleen Vink
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Laatste zomergroet aan de Zeeweg.

