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Op dinsdag 7 augustus j.l. was er in paviljoen het Sassen-
nest een gezellig samenzijn van leden van Rotary Sassen-
heim en bestuurs- en commissieleden  van park Rusthoff. 
Tevens waren  aanwezig de heer Steven Slabbers van 
“Tuin- en Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers”, 
en de heer Peter Quist namens de gemeente Teylingen . 

Alle aanwezigen werden hartelijk welkom geheten door de 
heer René van Elburg, die de bijeenkomst officieel opende  
en daarbij een korte uiteenzetting gaf over het doel van 
de bijeenkomst: n.l de aanwezigen informeren over de 
toekomstvisie  van bovengenoemd architectenbureau voor 
Park Rusthoff in de komende 20 jaar. Daarna gaf hij het 
woord aan de Heer Slabbers.  
Steven Slabbers benadrukte, dat Park Rusthoff inmiddels 
een begrip is geworden in de Sassenheimse gemeenschap, 
een plek, waar menigeen heel graag vertoeft.
De beestenboel op de kinderboerderij, het intieme  
Sassennest, het gazon van het grote eiland dat veel mensen 
uitnodigt om te relaxen of te sporten en de diverse  
evenementen trekken steeds meer bezoekers naar het park. 

Nadat Steven een terugblik had  
gegeven  op de revitalisatie en alles 
wat er tot op heden in het park is 
gerealiseerd, liet hij weten dat er nog 
heel veel te verbeteren en te veran-
deren valt. Er moet gewaakt worden 
voor verloedering. Een schijnbaar 
onoplosbaar probleem is het fietsen in 
het park, hetgeen door menig bezoe-
ker als hoogst irritant wordt ervaren. 
Het is de hoogste tijd om passende 
maatregelen te nemen en door te 
pakken. 

Na een uitstekende lunch, die  
verzorgd was door het echtpaar  
Zwetsloot, de nieuwe beheerders  
van het Sassennest, ging het gehele 
gezelschap onder leiding van Steven 
het park in om daar plekken en  

situaties te bezoeken die aan verandering of verbetering toe 
zijn en die in de toekomstvisie uitgebreid beschreven zullen 
worden. Allereerst werd een blik geworpen op de dieren-
weide van de kinderboerderij waar diverse elementen staan 
die er niet thuis horen en die hoog nodig vervangen moeten 
worden door iets dat meer past bij de uitstraling van de 
kinderboerderij. 

Vanaf de kinderboerderij begaf het gezelschap zich naar 
de brede singel, die de grens vormt tussen het grote eiland 
en het bosgedeelte aan de westelijke kant van het park. 
Op deze plek en dan mogelijk gedeeltelijk over het water 
stekend, vertelde Steven, zou eigenlijk een prieelachtige 
muziektent moeten komen waarin ook het gewenste schaak-
bord een mooie plek kan krijgen. Ook ontstaat dan vanuit 
het Sassennest een prachtige zichtlijn. 
Op een aantal plekken in het park staat een storende hoe-
veelheid bamboeplanten. Deze moeten eigenlijk verwijderd 
worden en vervangen door iets dat meer past in de Engelse 
landschapstijl. Te denken valt aan grootbladige rabarber- 
achtige planten. 

Toekomstvisie Park Rusthoff
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Toekomstmuziek?
Bron: Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, Den Haag.
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KTS en Park Rusthoff vinden elkaar

Op 3 juli j.l. werd op de Kinderboerderij een prachtig 
nieuw konijnenhok feestelijk binnengehaald.

Het vormde de kroon op het werk van een groot aantal 
mensen. In de eerste plaats van Ben Verhoef ( lid SVPR 
en  de PR commissie) die, toen er gezocht werd naar een  
degelijke en financieel haalbare offerte, op het idee kwam 
om eens contact op te nemen met de K.T.S. in Voorhout. 

vervolg artikel voorpagina  
Aangekomen bij de entree 
aan de Kerklaan vertelde 
Steven, dat hij van deze 
plek enorm triest wordt. 
Bij de revitalisatie van 
het park was hier dui-
delijk het geld op. Dit 
fantasieloze gazon  met en 
verdwaalde bank en een 
fietsenstalling, zou zich 
uitstekend lenen voor een 

nostalgische boomgaard. 
De entree bij de Passage is enorm krap. Een soort ”kruip 
door sluip door” over een lelijk jaren zeventig bruggetje 
met een vreemde knik erin. Slopen dus! Er zou een andere 
brug moeten komen en dan kan ook het hek verdwijnen. 
Gedacht wordt aan een entree in de geest van de hoofd-
ingang aan de Hoofdstraat wat minder imposant, maar  
uiteraard wel in dezelfde stijl (zie foto voorpagina). Er be-
staan trouwens plannen vertelde Steven, dat de Gemeente 
vanaf deze entree, langs de te realiseren nieuwbouw op de 
plek van de voormalige AH een pad wil aanleggen naar 
de Kerklaan. Langs dat pad kunnen lindebomen geplaatst 
worden zodat het in combinatie met een nieuwe entree 
veel meer allure krijgt en het park gevoelsmatig meer naar 
het centrum van het dorp toe wordt getrokken. 

Het bleek een schot in de roos.
Voor leerlingen van de opleiding “houtbewerken” van 
docent Henk de Heij, zou een offerte opstellen, het  
ontwerpen, tekenen, en construeren van een konijnenhok, 
een prachtig studieobject vormen.
In januari gingen de jongens, na overleg met de  
medewerkers van de kinderboerderij, onder supervisie  
van Henk aan de slag. 
En in juli werd dus een schitterend hardhouten hok,  
onderverdeeld in 8 kleine hokken, afgeleverd. Elk  
afzonderlijk hok is voorzien van een door Henk en zijn 
leerlingen bedachte “toilethoek” zodat er minder vaak 
droog stro nodig is.

Onder flinke belangstelling en met drankjes en taart van 
Petra Overmeer heeft het konijnenhok op 3 juli  zijn vaste 
plek gekregen. De samenwerking met de K.T.S smaakt 
naar meer, plannen voor een nieuwe duiventil zijn al in 
voorbereiding.

Aangekomen op de plaats waar het park grenst aan de 
J.P. Gouverneurlaan, tegenover de Rabobank, meldde 
hij dat hier meer bomen geplaatst moeten worden. Zijn 
gedachten gaan uit naar drie flinke eiken die op termijn de 
lindebomen kunnen vervangen. Het is nu te open met een 
onbelemmerd uitzicht op de bebouwing.  Het mag wel wat 
dichter worden. Dat geldt trouwens ook voor de plek waar 
het park aan de Passage grenst. 

En dan het hek, dat rondom het gehele park is geplaatst. 
De appeltjes die er op zitten  zouden eigenlijk goudkleurig 
moeten worden. Steven vertelde en passant ook dat hij 
zich ook ergert aan de vele brandnetels her en der  langs de 
paden in het park. Deze horen alleen thuis in het bosge-
deelte. Opruimen dus is zijn devies. 
Aangekomen bij de laatste plek van de rondgang en wel 
bij de hoofdingang, vertelde Steven dat tegenover  die 
plek, aan het eind van de “rode loper”, waar nu de houten 
banken staan, als tegenhanger een fraaie stenen bank zou 
moeten komen. 

Nadat Steven iedereen had bedankt voor hun aandacht 
meldde hij dat het rapport van  Tuin- en Landschapsarchi-
tectenbureau Bosch Slabbers in het vierde kwartaal van dit 
jaar zal verschijnen met daarin behalve zijn complete visie 
ook het beheersplan voor de komende 10 jaar.

Steven Slabbers licht  zijn visie toe

Het is zo ver...
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2012: het jaar van de bij

Nieuwe beheerders in het Sassennest
In augustus vertrok Aad van der Burg -bijna ongemerkt- als beheerder van het 
Sassennest.  Het Paviljoen heeft  ruim 2 jaar onder zijn leiding  prima gefuncti-
oneerd. In die periode is het”Sassennest”onder zijn leiding tijdens de reguliere 
openingstijden maar ook tijdens festiviteiten en evenementen  uitgegroeid tot 
een  vaste rustplek in het park.  Maar,  zoals Aad vertelde: hij “wil wel weer eens 
iets anders gaan doen”.  
Gelukkig kon zich tegelijkertijd een nieuw Beheerders echtpaar presenteren, 
namelijk Co en Lidy Zwetsloot die, bij hun “vuurdoop” tijdens de Rotary bijeen-
komst van 7 augustus, de werkzaamheden direct met vaste hand overnamen. 
Wij wensen Co en Lidy, samen met hun vrijwilligers veel succes en plezier in 
deze functie.
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De bijenstand in Nederland baart kenners grote zorgen. 
Bijenvolken zijn in aantal en vitaliteit met 30% terugge-
lopen. Met het “Jaar van de Bij” wordt hiervoor aandacht 
gevraagd. Hierbij een verslag van de imker, die met zijn 
bijen in de schooltuin van Park Rusthoff staat. 

2012 is “Het jaar van de Bij”, en ook ik heb last van meer 
sterfte onder de bijen. Door het creëren van nieuwe volken 
probeer ik dat te compenseren. Eigenlijk heb ik nog nooit 
zo’n slecht jaar meegemaakt want dit jaar jaar was de bui-
tentemperatuur ook nog te laag voor bevruchting van de 
gewassen.      

Maar laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Aad 
Wolvers  ik ben een geboren Sassenheimer. Ik woon in 
Warmond en dus ben ik nu“een Teylinger”. Na mijn werk-
zame leven als timmerman heb ik mijn hobby, het houden 
van bijen, uitgebreid. En dat gaat ver want vroeger werkte 
ik vijf dagen per week en nu zeven! 
Bijen vormen een onmisbare schakel in het onderwijs 
binnen de schooltuin want de bij staat  bovenaan onze 
voedselketen. Door uit te leggen dat bijen bij het zoeken 
naar honing de planten bevruchten en zo zorgen voor de 
nieuwe zaadoogst, zien de kinderen in dat de de groente-
zaden niet vanzelf uit de lucht komen vallen. Als de bijen 
als bestuivers er niet zouden zijn, zou de groenteboer maar 
1/3 van zijn groentevooraad overhouden! 
De bijen waar ik mee werk, vormen een veredeld ras onder 
de naam Buckfast. Een Engelse monnik haalde koningin-
nen met een stamboom uit Europa en Afrika, die daarna 
op Dartmoor in Engeland werden bevrucht. Dartmoor is 
een groot heidegebied waar geen andere bijen voorkomen. 

Hij was daar meer dan 50 jaar mee bezig, een ‘monniken-
werk’ dus, maar nu staan er 15 bijenvolken met dezelfde 
stamboom. 
Een koningin paart met 10 tot 15 mannetjes (darren). 
In de vrije natuur zijn de darren van verschillende soort. 
Ikzelf laat mijn koninginnen op het eiland Marken paren, 
want daar hebben we ook zo’n station als in Engeland. We 
zijn dus met het werk van de monnik verder gegaan, en in 
de schooltuin staan bijen met een stamboom. 
De Buckfast bijen passen goed in een schooltuin want ze 
zijn handzaam, stressloos en ze hebben een stabieler broed-
nest. Hierdoor maar ook door de uitleg die wordt gegeven 
worden de kinderen  meer vertrouwd -en minder angstig- 
voor bijen. 

Wanneer bijen de bomen, planten en besdragende struiken 
in het park optimaal bestuiven, hebben de vogels daar baat 
bij want: meer bessen, betekent meer vogels !Mijn doel is 
om als imker  meer begrjp  te kweken voor de onmisbare 
schakel die de bijen in de natuur, de regio, en dus in Park 
Rusthoff, vormen. Misschien dat dit stukje daarbij helpt! 
Ik eindig met een BZZZT als “bijenvriendelijke groet”.

De overdracht

Rook jaagt de bijen weg
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	 •	 Dagelijks	van	13.00-17.00	openstelling	Kinderboerderij

	 •	 Elke	zaterdag	van	de	oneven	weken	klussen	in	de	heemtuin.	 

	 	 Van	10.00-12.00.	uur

	 •	 Elke	zaterdag	van	de	oneven	weken	exercitie	van	Adest	Musica	

	 	 (jeugd-	en/of	seniorenband)	van	13.00-17.00

	 •	 Elke	derde	zaterdag	van	de	maand	klussen	in	het	park	van	9.30

	 	 tot	12.30	uur.	Verzamelen	bij	de	hoofdingang

Agenda

Houdt u ook onze website: www.parkrusthoff.nl in de gaten!  
Daarop vindt u actuele informatie over de Parkactiviteiten

Wat is geweest...
De Evenementencommissie zal de zomer van 2012 niet 
snel vergeten... Evenementen en feestelijke gebeurtenissen 
volgden elkaar in een rap tempo op!
Wat een organisatie en wat een werk! Bloemenmozaïeken 
maken, een vogelexcursie, de Voorjaarsmarkt, de fietstocht 
in het kader van de Dag van de historische Buitenplaat-
sen, de Dag van het Park en het Vrije Tijd Festival  met de 
Kindervrijmarkt het kon niet op!

Wat nog komt...
 

Is natuurlijk  de Halloween Park Party op 27 oktober!
Iedereen die dit feest wel eens heeft meegemaakt weet 
hoeveel werk er aan deze jaarlijks terugkerende ge-
beurtenis verbonden is. De Evenementencommissie 
zit dan ook dringend verlegen om extra vrijwilligers.                                                                
U kunt zich aanmelden bij Ria Faber (faberkrol@tele2.nl)

  Oktober 2012

	Za	27	 	 	 	 	 	 Haloween		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19.00-21.00

  November 2012

	Vr	16	 	 	 	 	 	 Unicefloop		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12.00-16.00

  Januari 2013

 Op een nog nader te bepalen datum: Winterfeest 

Bestuur Stichting Vrienden van Park Rusthoff:
voorzitter | Jules de Vries  
secretaris/vice-voorzitter | Hans Juffermans
penningmeester | Doke Warmerdam   
leden | Willem Westerbeek, Hannie Hupkes,  
Ben Verhoef, Hans Wilson

Redactie: Hannie Hupkes 
 

Tekstbijdragen: Ben Verhoef, Aad Wolvers,  
Hannie Hupkes, Gerard Rutgrink.

Fotografie: Archtitectenbureau Bosch en Slabbers, 
Ria Faber, Hans Wilson, Hannie Hupkes

Opmaak: ontwerpburo	grafiKa	|	www.grafika.nl
Drukwerk: Drukshop Sassenheim
 

 Oplage: 800	exemplaren
 Verschijningsfrequentie:  Halfjaarlijks 

 Redactieadres:
 Stichting Vrienden van Park Rusthoff
 hannie.hupkes@hetnet.nl
 www.parkrusthoff.nl

E-mail vrijwilligers 
Er zijn momenten waarop  wij onze vrijwilligers snel willen 
bereiken. Een e-mail versturen blijkt dan de meest handige 
optie, maar veel e-mail adressen zijn nog niet bij ons be-
kend. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u 
uw mail adres door zou willen geven aan Marije Moerman. 
(mama.moerman@12move.nl)

Bomen en Bamboe
Deze zomer is veel gesnoeid aan de bomen in het Park. 
Vóór 1 november moeten nog een Beuk en een Kastanje-
boom verwijderd worden.  Op advies het tuinarchitecten-
bureau Bosch en Slabbers,  worden de Bamboestruiken 
langs het asfaltpad gerooid. Daarvoor in de plaats  komen 
Gunnera’s, vaste planten met grote decoratieve bladeren.                                                                                                                                        
Verder is er op de 3e zaterdag in september weer met een 
groot koppel vrijwilligers  “geklust” en op de woensdag-
ochtenden zal een groepje  vrijwilligers zaailingen uit het 
bos verwijderen.
Zo houden we met z’n allen ons mooie Park leefbaar.

Dag van het Park: De opblaasbootjesfile


