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De titel van mijn artikel is gekozen, omdat speciaal dit begrip mij in de natuurbouw aanspreekt.
 
Ervaren waarnemers in de natuur zullen het met mij eens zijn , dat veranderingen in situaties veelal het
 
eerst in de randen optreden. Later, als ook het centrum van zo'n situatie doordrongen is kornt het ook
 
daar tot uiting door een optredende soortencombinatie (kensoorten).
 
De titel is ook enigszins uitdagend, omdat de term randverschijnselen in het vaderlandse taalgebruik
 
soms ook een negatieve bijklank heeft. Toch zijn er minstens net zoveel gevallen waarin een randver

schijnsel de voorbode is van positieve ontwikkelingen.
 
Een voorbeeld mag in dit verband het begrip natuur in de stedelijke omgeving zijn, waarvan het belang in
 
een steeds bredere kring wordt onderkend. In de van oudsher vooral op cultuurlijke plantsoenen inge

stelde diensten is dit vaak afgedaan als randverschijnsel. Ondertussen zijn de experimenten van de voor

trekkers uitgegroeid tot ware oases in een verstedelijkte omgeving.
 

De Leiderdorpse situatie meentebestuur het idee om in de dat er een groot deel van de Ne
plantsoendienst natuurlijker te derlandse flora een plaatsje zou 

In de vijftiger jaren is door het toen gaan werken. Het gebruik van her kunnen vinden. 
malige gemeentebestuur van de biciden werd gestaakt en er ont 20 werd op de van nature aanwezi
snelgroeiende gemeente Leider stond belangstelling voor een ge kleigrond plaatselijk duinzand en 
dorp een gebied bestemd als heemtuin . In het park in aanleg op andere plaatsen een veenpak
groengebied. werd een deel zodanig ingericht ket aangebracht. 
Dit gebied moest o.a. de natuur ver
vangen, die door de uitvoering van 
een aantal bouwplannen in het bui
tengebied aan de oostzijde van Lei
derdorp verloren was gegaan. 
Het park moest het groene hart van 
de gemeente vormen, waarin veel 
functies tot uitingmoesten komen. 
Park "De Houtkamp" is in fases 
aangelegd, waarvan de laatste tot 
op de dag van vandaag nag in te 
vullen is. In het parkontwerp waren 
rondom een centrale hoofdruimte 
de volgende elementen opgeno
men : een kinderboerderij, een 
heemtuin met educatief centrum , 
een waterspeelplaats, vijvers, hak
houtbosjes e.d. 
Het 18 ha. grote gebied (zie hier
naast) is ondertussen uitgegroeid 
tot een veelzijdig park met veeI na
tuurlijke ontwikkelingen. 
Wij hebben in het verieden in de 
heemtuin veel ervaring opgedaan 
met het be"invloeden van natuurlijke 
ontwikkelingen. Deze ervar ingen 
worden nu ook in andere delen van 
het park en de overige gemeente 
toegepast. 

Aanleg heemtuin 

In 1970 ontwikkelde zich bij het ge-

Park "De Houtkamp" 

N 

t 

_ Bet>:>uwing 

_~ verkee rsocer 

c=J wcreroo ni ] 

Inteme be9renzing 

<, 
heemtul . .

---,i 
~~ 1 991 - 3 7 



In november 1971 was het eindelijk 
zover : de houtige gewassen waren 
geplant en de zaak kon gaan groei
en. 
Uiteraard gingen we in die tijd uit 
van het begrip wilde plantentuin 
waar de soorten zich aan de hen 
toegewezen ruimte dienden te hou
den. Het moeilijke in deze aanloop
fase was het verkrijgen van plante
soorten die tot de verbeelding zou
den spreken, zeals b.v. Holwortel, 
Addertong of Haarlems klokken
spe!. Later werd gele idelijk, voorna
melijk door tijdgebrek, overgegaan 
op een meer natuurlijke benade
ring. Het werd duidelijk dat niet aI
leen de "zzzsoorten belangrijk zijn. 

Haarlems klokkenspel - een kweek
vorm van de Knolsteenbreek. 

Hierbij dient wei te worden aange

tekend dat we ook nu nog op be

paalde stukjes een op het verkrij 

gen van nieuwe (soms zeldzame)
 
so orten gericht, intensief onder

houd plegen. Ook wordt nog
 
steeds relatlet veel werk besteed
 
aan de paden die er altijd verzorgd
 
moeten uitzien.
 
Na 20 jaar kunnen we zeggen, dat
 
de Leiderdorpse heemtuin door
 
veel mensen als een natuurlijke oa

se wordt beschouwd.
 
De diverse onderdelen van de tuin
 
harmonieren met elkaar en allerlei
 
plantesoorten uit de heemtuin kan
 
je als randverschijnsel in de om

geving ervan aantreffen.
 
Daaronder ook veel soorten die
 
met de voortschrijdende stedelijke
 
bebouwing uit de omgeving zijn
 
verdwenen.
 

Randverschijnsel 

Het randverschijnsel waar ik over 
wil vert ellen betreft een ander deel 
van "De Houtkamp". 
Dit deel is als waterspeelplaats 
aangelegd in dezelfde periode als 
de heemtuin . Bij de aanleg is door 
het aanbrengen van een kleilaag , 
omgeven door een wal van hetzelf
de materiaal een ge'isoleerde wa
terplas in de luwte ontstaan. Ook is 
een strand aangebracht in de vorm 
van een 1 m dikke zandlaag. 
Het aanvankelijke succes van deze 
speelplaats was te danken aan het 
enigszins steriele karakter van het 
aangebrachte (schone) zand en de 
lage begroeiing op de wallen. 
Hoewel de "oppas" , die hier gedu
rende een groot deel van de t ijd 
aanwezig was , in beginsel terrein 
en water schoon hield, kreeg de 
natuur steeds meer vat op het ter
rein en werd het schoonhouden 
van water en strand, vanwege o.a. 
een toenemende groei van wieren 
in het water ondoenlijk. 
Ook vandalisme nam steeds meer 
toe. 
Het terrein werd uiteindelijk aileen 
nag gebruikt als crossbaan en hon
dentoilet. 
Wij hadden vanuit de heemtuin 
reeds in een vroeger stadium over
wogen, dat het oorspronkelijk ats 
strand aangebrachte zandpakket 
een goede uitgangspositie voor 
een natuurlijkere ontwikkeling van 
het gebied zou bieden . 
Geisoleerd water en schraal zand 
met allerlei qradlenten waren in het 
gebied aanwezig. 
Na enig aandringen werd in 1986 
toestemming verleend het gebied 
een nieuwe bestemming te geven, 
teneinde de waarde van het terrein 
voor het park te vergroten. 

Maar wat doe je in zo'n situatie? 

Het was wei duidelijk dat in deze 
situatie niet kon worden votstaan 
met het kortstondig inzetten van 
veel arbeidscapaciteit, teneinde 
maatregelen uit te kunnen voeren 
alsreactie op het door ons onwen
selijk geachte gebruik . 
Natuurontwikkeling is meer gebaat 

bij regelmaat in (onderhouds)maat
regelen gedurende langere tijd. 
De natuurontwikkeling moet een re
aetie zijn op het beheer of de uit te 
voeren ingrepen. Daarb ij kan het 
gekozen beheer zelfs bestaan uit 
"niets doen". 
Op een terrein waar het gebruik z6 
uit de hand gelopen is, is dat niet 
zo een, twee, drie om te schakelen 
naar omstandigheden die tot de 
meer gewenste, natuurlijke ontwik
keling kunnen leiden. 
In onze situatie hebben wij voor de 
volgende maatregelen gekozen: 

• op de toegangswegen zijn voor
zieningen aangebracht om de toe
gankelijkheid van het gebied voor 
fietsen te beperken en bordjes ge
plaatst met de tekst "Natuuront
wikkeling, s.v.p. geen honden", 
• door het zand is een schelpenpad
 
aangelegd,
 
• het zandgebied werd ingezaaid.
 
Hiervoor hebben we bijna alles ge

bruikt wat in de zaadhandel ver

krijgbaar was: kippevoer, vogel

snoepzaad, Luzerne, Hennep enz.
 
Daarnaast zijn vee I zaden uit de
 
heemtuin gebruikt.
 
Dit alles met het doel een zo ruim
 
mogelijke zaadbank te creeren.
 

Luzerne-Medicago sativa subsp. sativa 

• om het werk aan dit terrein tot een 
minimum te beperken werd een 
daarop ingesteld beheersplan ge
maakt. 

Beheersplan 

Erg belangrijk voor natuurontwikke
ling is regelmaat, dus werd voor het 
zandgedeelte een maaibeurt aan 
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het einde van het groe iseizoen 
(eind september) vastgesteld. 
Voor het gedeelte van het terrein 
waar oorspronkelijk gazon aanwe
zig was en waar jarenlang met de 
klepelmaaier de zaak kort gehou
den werd, is een verschralend be
heer van tweemaal per jaar maaien 
en atvoeren vastgesteld. 
Het water in de plas, dat zich in de 
winter verzamelt en's zomers door 
verdamping in veel mindere mate 
aanwezig is (sommige delen vallen 
zelfs droag) vraagt een wat andere 
benadering. Een deel wordt vrij ge
houden van hoogopgaand riet en 
biezen, zodat het uitzicht over de 
plas magelijk blijft. 
De eerste jaren na de omschake
ling van waterspeelplaats naar na
tu urontwi kkeli ngsgebi ed duurde 
het rnisbruik van het terrein voort , 
zij het in geringere mate dan voor
heen. Deze miskenning door een 
deel van net publiek werd voor ons 
gecompenseerd door de overvloed 
aan soorten die in het duingebied 
begonnen te groeien en te bloeien. 
Gelet op net afnemende vandalis
me sindsdien , werd en wordt het 
terrein in toenemende mate door 
het publiek gewaardeerd. 
De in een latere fase geplaatste 
bankjes worden goed gebruikt door 
rustige mensen , die stil van de 
bloemen, vlinders en vagels genie
ten. Ook zie je er regelmatig men
sen die met een flora aan het de
termineren zijn. 
Kortom: het gebied is uitgegroeid 
tot een ideaal stukje openbaar 
groen waar voor veel mensen iets 
te beleven van. 

Waterschapsheuvel 

Wellicht speett ook de naamgeving 
bij de beleving van het gebied een 
rol. De voormalige waterspeel
plaats wordt tegenwoordig de wa
terschapsheuvel genoemd. 
(Ontleend aan de bestseller van Ri
chard Adams, "Watership Down" 
oftewel "Waterschapsheuvel", 
red.) 
Deze naam suggereert dat er aller
lei dieren zijn en dat is ook zoo 
Vooral de kikkers geven regelmatig 
een concert. 

Uiteraard spreekt het plantendek 
mij het meest aan. Maar juist in het 
plantendek zijn te veel soorten om 
deze allemaal op te noemen. Een 
aantal soorten die zich in de heem
tuin moeilijk handhaven breiden 
zich in dit gebied zelfs uit, b.v. Kan
delaartje, Sianke mantelanjer en 
Weideklokje. 

~l 

Weideklokje - Campanula patula L. 

Opvallend zijn twee soorten die 
zelfs uniek voor Nederland zijn: 

- Bellardia trixago: een op Ratelaar 
gelijkende plant, die roze bloeit. 
- Armeria pfantagineum : een gro
te soort Engels gras. 

Deze soorten zijn waarschijnlijk af
komstig uit het in het terrein ge
zaaide kippevoer en vogelsnoep
zaad. Wellicht worden er in de ko
mende jaren nog meer bijzondere 
adventieven gevonden. 
Het oorspronkelijk gazongedeette 
is nag niet spectaculalr, hoewel 
een enkele Engelwortel en Krui
pende boterbloem er zich intussen 
gevestigd hebben. Wellicht dat hier 
de komende jaren door het ver
schralende beheer meer soorten 
(bloeiende) kruiden gaan optreden. 

Rust en regelmaat zijn de beste in

gredienten voor een soortenrijk
 
hooiland.
 
Over de begroeiing van de plas is
 
ook nag wei iets te zeggen.
 
Het grote veld met Iiesgras vertoont
 
open, met plantaardig materiaal op

gehoogde plekken, waarin voorlo

pig weinig groeien wil.
 
De ontwikkeling die hier plaats
 
vindt lijkt wei enigszins op trilveen

vorming . Wie weet groeien hier
 
over enkele jaren Zonnedauw en
 
Snavelbies.
 
Veel hangt at van het vervolg in het
 
beheer.
 

Samenvatting
 

Ais randverschijnsel is bij de Lei

derdorpse heemtuin een terreintje
 
ontstaan waarin nu al vele soorten
 
planten en dieren een plaats ge

vonden hebben. Het bijzondere zit
 
hem hierin, dat het noon als natuur

lijk gebied bedacht is. Door de
 
doelstelling iets te wijzigen is verval
 
omgekeerd in een opbouwende
 
reeks, zodat het meer aardigheid
 
geeft voor veel gebruikers en de
 
mens die er in werkt.
 
Misschien (en voor mij is dat zeker)
 
dat er elders in den lande situaties
 
zijn, die met een gewijzigde func

tietoedeling tot natuurontwikke

lingsgebied eveneens beter tot
 
hun recht zouden kunnen komen.
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Heemtuin Leiderdorp ligt aan de Persant Snoepweg 1 in Leiderdorp. De 
tuin en de waterschapsheuvel zijn bereikbaar met buslijn 42 en 46 vanat 
NS-station Leiden, halte Voorhoflaan. 

Openingstijden heemtuin :
 

mao tim vrij. van 8.00 - 17.00 uur, za., ZOo & feestdagen: 15-17 uur
 

De meeste paden in de heemtuin zijn goed toegankelijk voor rolstoelge

bruikers.
 

Rondleidingen iedere eerste zaterdag van de maand om 15 uur en na te

letonische atspraak: 071-413308.
 

In de bezoekersruimte is informatie verkrijgbaar.
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