
‘Niet wie gij zijt, maar wat gij zijt’ 
 

Meer dan 25 jaar lang is Gerrit Roukens verantwoordelijk geweest voor 

het beheer van Educatieve Tuin De Enk, in Tuindorp Vreewijk. Per 1 juli 

2016 is hij met pensioen gegaan. Officieel had hij als 

gemeenteambtenaar de functie tuinman / specialist educatie. In die 

hoedanigheid werd hij geacht kinderen te begeleiden bij het onderhoud 

van hun schooltuintjes. Onder zijn bezielende leiding is er echter veel 

meer gebeurd. 

 

Tuindorp Vreewijk staat bekend als groene oase in Rotterdam Zuid. Ik 

weet daar alles van: ik ben er geboren en getogen! Een parel op Zuid 

deze wijk, die nèt haar 100-jarig bestaan heeft gevierd. Daarvoor is het 

afgelopen jaar een mooi programma gerealiseerd door een enthousiaste 

club vrijwilligers, onder leiding van Peter de Klerk ……. hij ontvangt geen 

Paul Nijgh penning maar geeft u hem en daarmee Vreewijk een warm 

applaus! 

 

Terug naar Gerrit Roukens: hij heeft het voor elkaar gekregen in in die 

prachtige wijk Vreewijk aan de Enk een groene oase te realiseren.  

Ooit lag daar een akker waar ieder jaar de kinderen hun planten en 

groenten kweekten. Wie nu nietsvermoedend de educatieve tuin 

binnenloopt waant zich in een paradijs. De schooltuintjes zijn gebleven, 

maar daaromheen slingert zich een pad door het groen, waarlangs bij 

iedere bocht of kronkeling weer een andere bijzondere plek opdoemt. 

Kippen, eenden, een volière, een overdekt terras met van steen 

opgetrokken, op hout gestookte pizzaovens, een eiland, bijzondere 

bomen en planten, kruidentuinen en werkplaatsen.  

 



Op deze plek is natuureducatie geen vak dat wordt onderwezen, maar 

een levenshouding, die wordt beleefd en ervaren. De plek zelf ís de 

uitleg. Overal zie je dat alle voorhanden materiaal is gebruikt om iets 

nieuws te scheppen, zoals de natuur uit chaos weer orde schept, uit 

dood weer leven.          

 

Voor kinderen is Gerrit een leraar die met geduld en begrip voor ieders 

beperking uitleg geeft. Ze hangen aan zijn lippen. Voor vrijwilligers is hij 

een inspiratiebron. Dankzij zijn wijsheid en compassie, geeft hij mensen 

van diverse pluimage de ruimte om zichzelf te zijn, soms zichzelf weer te 

vinden, en een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van deze tuin 

van Eden. Zonder Gerrit zouden niet zoveel vrijwilligers hebben 

meegewerkt om de Educatieve Tuin te maken tot wat deze nu is. 

Voor studenten is hij een vraagbaak, die moeiteloos, aan de hand van 

een blad, bloem of vrucht, vertelt met welke soort plant of boom we te 

maken hebben. Gerrit is echter vooral een filosoof, die beseft hoe 

belangrijk de natuur is voor de mens, die denken en doen combineert en 

daardoor resultaten boekt. 

 

 
 



Met zijn dochter Leonie heeft hij kort geleden Planet Care opgericht wat 

betekent dat mensen zich ervan bewust worden dat ze onderdeel 

uitmaken van de aarde en daar dus ook positief invloed op kunnen 

uitoefenen. (…) Alles wat we doen wat wij creëren hebben we te danken 

aan de aarde. De aarde biedt grondstoffen, voeding, water en de 

speciale atmosfeer zorgt ervoor dat we hier kunnen leven. En daar sta je 

in het drukke dagelijks leven soms helemaal niet bij stil. (…). 

 

In de Landbouwbuurt werkt Gerrit samen met anderen in het project 

Freehouse Landbouwbuurt aan de ontwikkeling en vergroening van dit 

stukje Tuindorp Vreewijk. Tuindokter Gerrit, houdt daar in Disselstraat 10 

spreekuur. Op een stuk braakliggend terrein naast de Landbouwtoren 

wordt de natuur een handje geholpen en kweken vrijwilligers groenten en 

fruit.  

 

 
 

Gerrit Roukens beseft hoe belangrijk moeder aarde voor ons is, handelt 

daar ook naar, en weet anderen op zijn geheel eigen wijze mee te 

krijgen. 



 

Gerrit zet zijn werk voor de planeet en voor de lokale samenleving dus 

voort, op de hem kenmerkende vriendelijke wijze. Ook andere projecten 

zijn gestart of staan op stapel. Hij is ook nog steeds te vinden op de 

Educatieve Tuin, tot volle tevredenheid van zijn opvolger, Corien Bijl en 

tot genoegen van alle mensen die hem daar hebben leren kennen.   

 

Dit alles heeft geleid tot het unanieme besluit van het bestuur om Gerrit 

Roukens met  buitengewoon veel plezier de Paul Nijgh Penning toe te 

kennen.  

 


