Het park

van Park 16Hoven

Welkom
in het park van Park 16Hoven
Rotterdam heeft er een bijzonder park bij: Park de
Buitenplaats, beter bekend als het park van Park 16Hoven.
Op de fundamenten van het ‘oude’ park is een nieuw park
herrezen. We hebben alle reden om extra aandacht te
besteden aan dit vernieuwde park.
Het park is een echt stadspark. De Dag van het Park en
de Ronde van Park 16Hoven zijn evenementen die jaarlijks
plaatsvinden. Het park wordt omringd en doorkruist door
water dat veelal wordt gebruikt om te varen, te vissen en
als het even kan te schaatsen. Alle bruggen in het park
zijn zorgvuldig ontworpen in harmonie met de natuur. De
uitgestrekte paden nodigen uit om te wandelen, hardlopen,
skaten en fietsen. Voor ruiters lopen er dwars door het park
speciale ruiterpaden.
Natuurlijk is het park nog niet klaar. De ‘hardware’ is er,
de bomen zijn geplant, de paden aangelegd, het gras
is ingezaaid. Maar het park wordt pas een park als de
gebruikers het omarmen.
Dit boekje neemt u mee op inspiratietocht door het
park, langs de oude natuur van de IJskelder via de
moerascipressen naar de rozentuin, waarbij alle zintuigen
worden geprikkeld.
Wij wensen u een aangename tijd in het Park van Park
16Hoven !
Gemeente Rotterdam
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recept pesto van walnoot en zevenblad / de witte brug /
het eilandje / de waterbron / de polderbrug

recepten rozensiroop of rozenprosecco / volkstuinen /
recept van volkstuinijs / zwemmers / sportief /
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Voetbalverenigingen
Rosarium

Engels park

Het park
van Park 16Hoven
P
Legenda
Trimroute
Ruiterpaden

Vogeleiland

Hondenlosloopgebied

Hertenheuvel

De natuurlijke bron
De IJskelder

Bebouwing en horeca (toekomst)
Speeleiland

De Witte brug
De Zomerbrug
De Winterbrug

Volkstuinen

De Polderbrug
kaart: Andrew van Egmond

Volkstuinen
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de molen
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Lente recept
In de lente kun je lekker wildplukken in het park,
het jonge ‘onkruid’ is dan juist op zijn best... vooral
zevenblad, wilde munt & zuring. Daar maak je de
heerlijkste pesto’s van!

Pesto van walnoot & zevenblad
150 gram verse kleine blaadjes zevenblad
scheut lekkere olijfolie
1 citroen
150 gram walnoten
5 el parmezaanse kaas
zeezout
Was zo’n 150 gram zevenblad en droog het in een
slacentrifuge.
In een keukenmachine meng je het zevenblad met een
flinke scheut olijfolie, citroensap, een handvol walnoten,
wat parmezaanse kaas en een snuf zeezout. Zonodig
olijfolie toevoegen.
In de koelkast kun je de pesto (met een laagje olijfolie
erop) ongeveer een week bewaren.

Lente
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In het voorjaar bloeien
overal Stinzenplanten
en f luitenkruid,
knalblauwe
irissen en felroze
koekoeksbloemen.
Zevenblad
9

Witte brug
Zorgvuldig ontworpen bruggen lonken naar de wandelaar.
De ‘gaten’ verwijzen naar de bladeren van het groot
hoef blad dat hier overal groeit. Nonchalant en charmant
verbinden de bruggen de eilandjes met het park. Ontwerp
van landschapsarchitect Philomene van der Vliet.
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Beauty wandelt bijna dagelijks met haar baasje door het park. Met haar woest gestylde kapsel loopt ze als een fotomodel, natuurlijk wel aan de lijn.
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Het eilandje

Als je op je rug gaat liggen en naar boven kijkt zie je de
hemel tussen de gigantische moerascipressen. Deze
oeroude fossiele naaldbomensoort verliest in de herfst zijn
blaadjes maar kleurt eerst mooi rood.

De bomen op
het eiland zijn
geplant door
schoolkinderen
uit Overschie.
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Waterbron

In het park ontspringt een natuurlijke waterbron. Dat is heel
bijzonder, want het is de enige in Rotterdam. Hier borrelt
het ijskoude water uit oeroude diepe aardlagen omhoog.

De bron is ‘ontdekt’ toen het park werd gerenoveerd en
hij is officieel ingezegend op de Dag van het Park door
priester Henri Egging en dominee Wim Koerselman uit

Overschie. Het water heeft een sterke ijzersmaak... Niet
echt lekker maar toch leuk om te bottelen!

Steijn en Ferre spelen er graag. Dammen bouwen, slootje springen, bootjes laten varen.
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Polderbrug

Water is een belangrijk verbindend element in Park
16Hoven. Niet alleen voor de noodzakelijke berging en
afvoer van regenwater maar ook voor allerlei
recreatieve activiteiten. De bruggen zijn zo ontworpen

dat het mogelijk is er onderdoor te varen. Als er ijs ligt
kun je (straks) een ‘rondje 16Hoven’ van wel 5 km lang
schaatsen. De bruggen zorgen voor doorgaande routes
door het park waarover het goed skaten en fietsen is.

Fenna & Klara wandelen op de stoere polderbrug.
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Zomerrecept
Rozensiroop of Rozenprosecco
Pluk zo’n 300 gram rozenblaadjes.
Laat 500 gram suiker oplossen in twee liter kokend
water.
Laat het suikerwater afkoelen en voeg het sap van een
citroen en de rozenblaadjes toe.
Afgedekt ongeveer 36 uur laten staan en regelmatig
omroeren totdat de rozenblaadjes bruin worden.
Zeef het mengsel en bewaar het in flessen.

Zomer
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De rozensiroop is direct klaar voor gebruik. Voor de
rozenprosecco moet je het mengsel 2 maanden laten
gisten in afgesloten flessen.

Boven op de
berg en naast de
witte bruggetjes
staan botanische
rozenstruiken. In de
vroege zomer bloeien
hier massa’s rozen
die overweldigend
geuren.
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Volkstuinen

Rondom het park liggen diverse volkstuincomplexen
en nutstuinen. Vooral in de zomer is het er een drukte
van jewelste. Het is leuk om ze zelf te bezoeken en
inspiratie op te doen voor een kruidentuin, vlindertuin,
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of mediterrane tuin. Wandelen kun je er van zonsopgang
tot zonsondergang. De toegang is vrij. Kijk ook even
naar de fraai vormgegeven entrees van ontwerper Jair
Straschnow.
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Zomerrecept
Volkstuinijs op stok
Pluk leuke kleine bloemetjes.
Vul dan plastic bekertjes met water, siroop
en die bloemetjes.
Zet er een stoer stokje of takje in
en plaats twee uur in de vriezer.
Haal het plastic bekertje eraf
(even onder warme kraan houden. En smullen maar!).
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Zwemmen kun je overal!
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Sportief

De jaarlijkse ‘Ronde van Park 16Hoven’ is het meest
Rotterdamse hardloopevenement.
Paardrijden kan op speciale ruiterpaden maar de pony’s
lopen liever op de wandelpaden. Geocaching, ofwel
schatzoeken met GPS, is ook heel populair. Schatten
hangen in bomen of liggen zelfs in het water!
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Op de brede verharde paden kun je goed fietsen
en skaten. Voor de echte sportievelingen is er een
trimparcours. Vissen kun je overal. Het water zit vol
karper en brasem. Natuurlijk kun je ook gewoon rustig
loungen of picknicken op de uitgestrekte weides.
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IJskelder

Het is overduidelijk dat het IJskeldergebied een paradijs
is voor vogels: kieviten, ganzen, eenden, meerkoeten en
waterhoentjes voelen zich er op hun gemak.

Speciaal voor ooievaars heeft kunstenaar Anne Mieke
Backer een paalnest ontworpen, het Uiverbeen. Ook in
onbewoonde staat is dit kunstige nest een hommage

aan de ooievaar, die immers vaak op één been staat
en fraai in het landschap past. Regelmatig zijn er
nestelende ooievaars te zien en met een beetje geluk
een uitvliegend jong.

Het oude wilgenlaantje.
Alsof je door een
17e eeuws schilderij
wandelt.
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Een IJsvogel
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Leuk om te zien hoe de bermen en velden
duurzaam worden onderhouden door kuddes
schapen uit de buurt.
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Herfst recept
Op en om de stammen van de houtrillen groeien
zwammen. Paddenstoelen in het wild plukken is erg
leuk maar kijk goed welke paddenstoel je plukt, ze
zijn niet allemaal eetbaar!

Paddenstoelensoep
Voor 4 personen
Maak 400 gram paddenstoelen schoon.
Fruit een ui en een teen knoflook.
Doe de paddenstoelen erbij -bewaar er een paar voor
het mooi- en bak ongeveer 5 minuten.
Voeg een liter water toe en een paddenstoelenbouillonblokje.
Kook nog een minuut of 5.
Pureer de soep met een staafmixer en roer er eventueel
een klodder crème fraîche door.
Versier de soep met fleurige bloemblaadjes en de
overgebleven paddenstoelen.

Herfst
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Ritmisch opgestapelde
stammen van bomen die
jarenlang in het park
hebben gestaan vormen de
harmonieuze toegangen tot
het park.
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Tweelingbruggen
Anouk Vogel ontwierp twee speciale bruggen, een zomerbrug en een
winterbrug. De balustrade van de winterbrug, hier afgebeeld, heeft een
broos patroon van bladnerven. Die van de zomerbrug een dicht patroon van
zomers gebladerte. Het brugdek rust op een rotsblok, wat doet denken aan
het gebruik van grotten in oude landschapsparken.
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De molen

Aan de rand van het park staat molen De Speelman.
Wekelijks worden hier allerlei graansoorten gemalen.
Het meel en vooral de speciale pannenkoekenmix
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Pannenkoekjes met
vlierbessenjam, natuurlijk van
de vlier uit het park.

vinden gretig aftrek bij de liefhebbers. Alle producten zijn
verkrijgbaar op woensdag en zaterdag.
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Bomen

In het park staan veel soorten bomen. Met de
renovatie van het park zijn veel oude en slechte bomen
weggehaald maar daarvoor in de plaats zijn honderden
nieuwe bomen geplant.

De boomsoort herken je in de zomer goed aan de
blaadjes en in de winter aan de stam.

Els

Berk

Onverwachte ontmoetingen…
Elfjes? Ze zijn er, echt, ga maar
kijken! En verzin zelf ook maar
iets leuks…
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Speeleiland
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Hertenheuvel

Van oudsher zijn er altijd herten geweest op Park 16Hoven.
Omdat herten de gewoonte hebben zich schuil te houden
hebben we een heuvel gemaakt zodat je ze goed kunt zien!

42

Gewoon
vaak komen kijken
dan mis je ze niet.
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Winterrecept
Noten & Rozenbottel chocobrokken
In de vroege winter kun je overal noten vinden in het
park. Onder de beuk, hazelaar of kastanje.
Rozenbottels pluk je van de rozenstruiken.
Smelt een reep choco in een pannetje.
Meng hier de fijngemaakte noten en rozenbottels door.
Stort de choco-massa op een harde ondergrond en laat
afkoelen tot een harde brok.
Breek het in stoere stukken en eet het lekker op.

Winter
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Winterwonderland

Vanaf het rosarium, zeg maar de uitkijkheuvel, kun je
lekker naar beneden sleeën.
Sneeuwpoppen maken is altijd een feest!
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Wij willen vooral ook de omwonenden danken voor
hun medewerking en geduld!
www.park16hoven.nl
Dit is een uitgave van Gemeente Rotterdam.
September 2014
Tekst: Marie-José van Marrewijk
Concept en fotografie: Gina Kranendonk
Vormgeving: Patricia Duguet
Drukkerij: Veenman+
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www.park16hoven.nl

Dank!
Aan het tot stand komen van het Park van Park
16Hoven hebben vele mensen gewerkt.
Sandra de Bont, Maartje Visser, Marit Jansse,
Rokus van Dijk, Marie-Jozé van Marrewijk, Patrick
Heuvelman, Hugo Maaskant, Cor de Groot,
Rob Deij, Andre van Leeuwen, Dik Magielsen,
Ruud Kranenburg, Frans Kegel, Joke Huigen,
Anton van Vreeswijk, Ard v.d Put, Niek Mooij,
Anneke Onderdelinden, Marco Rehorst, Snezana
Bardak-Hristov, Harrij Bruinsma, Peter Moerman,
Leonard van der Velde, Leander Vlastuin, Frans
Petersen, Theo van Bussel, René Keuzenkamp,
deelgemeente Overschie, Anouk Vogel, Gina
Kranendonk, Philomene van der Vliet, Paul Vinken,
Jair Straschnov, Daan Bakker, Anne Mieke Backer en
iedereen die we per ongeluk vergeten zijn.

www.park16hoven.nl

Hoera het is weer lente!

groeten uit
het park!
Beauty

Groeten vanaf
het Park!

