
De Poldertuinen: natuurlijk rustgebied op 
een kleurrijke Floriade 
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In 1986 ontstond het plan om op de 
Floriade 1992 een heemtuincomplex 
te verwezenlijken zoals dat ook bij 
eerdere Floriades gebeurd is. 
Dit complex, later Poldertuinen ge
noemd, blijft na het tentoonstellings
jaar 1992 bestaan en zal dan deel uit 
gaan maken van het Zoetermeerse 
openbaar groen. De nieuwe stads
boerderij die inmiddels is ingepast 
in het gebied kan dan meteen een 
educatieve tunctie gaan vervullen. 

Ais basisqedachte voor dit gebied koos 
de ontwerper , ir. Michiel den Ruyter het 
contrast tussen cultuur (heuvels voor
zien van kortgeschoren gazons) en na
tuur (gesloten compartimenten met tijn
geschakeerde bloemenweiden). 
Het ontwerp voorztet in zes comparti
menten, die in noord-zuid richting een 
reeks vormen van nat naar d roog. Het 
wateroppervlak neemt van noord naar 
zuid in omvang at (zle tekeninq hieron
der) . 
Het was de bedoeling, dat de comparti
menten begroeiingen laten zien, die 
a) optimaal van elkaar verschillen 

naar net Zuidhollands plassengebied . 
De riet- en biezentuin geeft iets weer 
van de grote rivieren-/uiterwaarden
steer, terwijl de tuin met kleurrijke ho
ge kruiden de oevers van sloten en 
vaarten in en rond Zoetermeer ver
beeldt. De veentuin met blauwgras
landsoorten verwijst naar restanten 
van dit vegetatietype die nog als reser
vaten bij Nieuwkoop voorkomen . De 
schrale zandtuin daarentegen geeft 
iets weer van de steer van de binnen
duinrand/riv ierduinen, terwijl de bloom
rijke akkers net Oudhollands klein
schalig akkerlancschap - in ingedikte 
vorm - laten zien, 

Een belangrijk uitgangspunt van het 
ontwerp is dat er in dr le compartimen
ten zo optlrnaal mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van regenwater. Hiercoor oe
tent het kwalitatief slechte singelwater 
(kwallteitsklasse 4) zo min mogelijk ef
tect uit op de begroeiingsontwikkeling in 
deze compartimenten. Het betreft de 
compartimenten 2, 3 en 4 (zle over
zichtstekening hieronder). 

het vertrekpunt geweest voor een 
groep deskundigen die sines elnc 1986 
gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar 
kwam. Uitvoerig is gediscussieerd over 
de aanpak: 
1) Voor een puur natuurtechnische 
milieubouw-benadering yond men een 
ontwikkelingsperiode van vijt groeisei
zoenen te kort. Er werd verondersteld 
dat de tuinen er in 1992 weinig specta
cuialr zouden uitzien. 
2) Een wildeplantentuin-aanpak 
(d .w.z. gewenste soorten aanptan
ten/uitzaaien en ongewenste verwijde
ren) zou een onvoldoende natuurlijk 
beeld opleveren en bovendien veeI te 
duur zijn. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een 
mengvorm van deze beide benaderin
gen: de aanleg werd uitgevoerd op ba
sis van natuurtechnische milieubouw 
en d.m.v. een uitgekiend ontwikke
Iingsbeheer wordt sindsdien de be
groeiing in de gewenste richting ge
stuurd . Aanvullend uitzaaien en bij
planten zou vervolgens net geheel op 
de juiste manier moeten 'inkleuren' . 

Onderaan ·rechts de nieuwe stadsboeroerti, 
links de Flortade-uitzichttciren. 

Noord 

. OverzlchtP~ldertuirienFloriade 1992: 
Di3:ies:cOmp<irtim=~t~n viinnoordriaar zuid: 

: ~~~~~:~:U~~ ) f 
- VOedselri~h6oiJand : . 

. -Voollgebiedf'blauwgraSland' 
~ Bi i1iiendu i nrand : · : · ··· ...

· ~ Bl oem ri jk~ akkers . 

Zuid 

Dit ontwerp is vanat net eerste moment 
b) een bekend stukje Zuidhollands 
landschap verbeelden. 
Zo verwijst de drijfbladplantentuin 
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In de winter van 1986-'87 zijn de Pol

dertuinen aangefegd.
 
De "gebouwde" milieus met hun speci

fieke ontwikkelingsmogelijkheden zijn
 
na de aanleg zo goed mogelijk in beeld
 
gebracht door:
 
a) 34 bodemmonsters te laten analyse

ren en
 
b) de eerste ontwikkelingen in het veld
 
nauwgezet te volgen.
 
De resultaten van dit onderzoek zijn
 
beschreven door Zwanet schatters,
 
coctoraal studente bloloqle, in haar ver

slag "Beheersadvies poldertuinen"
 
van april 1988, waar in de ontwikke

lingsmogelijkheden per tuin bij een be

paald beheer worden aangegeven.
 

In de jaren die daarop volgden is regel

matig versch il van mening gerezen
 
over welke soorten wei of niet een
 
plaats in de tuinen verdienden.
 
Het begrip inheems (in Zuid-Holland?)
 
bleek achteraf moeilijk interpreteerbaar,
 
als de tijdsperiode waarop gedoeld
 
wordt niet vaststaat.
 
Ook het begrip natuurlijk, door ecoto

gen gehanteerd in de zin van spontaan
 
optredend, op eigen risico levend e.d.
 
bteek in de arqelopen vijf jaar nogal
 
aan erosie onderhevig.
 

Uiteindelijk heeft de drijfbladplantentuin
 
een cultuurlij k karakter meegekregen
 
met een door de ontwerper bepaald
 
sortiment. Ook de bloemrijke akkers
 
vertonen een van tevoren op kleur en
 
hoogte geselecteerd mengsel van pa

radepaardjes uit onze akkerflora.
 
De riet- en biezentuin en de binnen

duinrand nemen een middenpositie in.
 
In de riet- en biezentuin moesten door
 
de jaren heen spontaan optredende,
 
kleurig bloeiende hoge kruiden wegge

houden worden, terwijl net trage ont

wikkelingstempo op het schraie zand 
vorig jaar heeft geleid tot een aantat in
kleuringsacties. Zo schraal was nu 
ook weer niet de bedoeling . 
Het blauwgrasland en de kleurrijke no
ge kruiden hebben zich de afgelopen ja
ren het natuurlijkst kunnen ontwikkelen . 
Hier bestaat de begroeiing voor net 
overgrote deel uit soorten die afkomstig 
zijn van zaad dat werd ingebracht met 
het aanvoeren van grond (zaadbank), 
met het uitstrooien van nco: van bloem
rijke graslanden en van planten, die be
wust per soort zijn uitgezaaid. 

De drijfplantentuin 
De bodem (onder water) en de taluds 
van deze tuin bestaan uit zavel. 
Pleksgewijs is deze oocern verrijkt met 
veraard veen, dit om de geplante soor
ten een goede start te geven. 
Het water in de tuin is onderdeel van 
het singelwatersysteem op de Floriade. 
De bedoeling is, dat het drijfbladplan
tensortiment het beeld in deze tuin be
paalt. De oeverzone wordt bevolkt door 
opvallende oeverplanten zoals : Dotter
bloem, Zwanebloem, Gele lis, Grote 
waterweegbree en Grote kattestaart. 
De strakke vormgeving wordt nog geac
centueerd door het telt, dat het talud 
aan de westzijde is ingeplant met een 
monocultuur van Groot hoefblad en een 
zicntas aan de noordzijde, die in een 
kunstmatige monocultuur van Grote kat
testaart en Gele lis eindigt. 
Het beheer door de jaren heen is ge
richt geweest op het compleet krijgen 
en houden van het ontworpen sortiment 
drijfbladplanten zoals : Witte waterlel ie, 
Watergentiaan, Gele plornp, Drijvend 
fonteinkruid e.d. 
Hiertoe zijn er drijvende boomstammen 
aangebracht die de golfslag hebben ge
broken en zijn een aantat soorten regel
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matig ingeboet.
 
De tatoos zijn uiteindelijk d.m.v. aan

planten en schoonhouden in net gareel
 
gehouden.
 
Het in stand houden van soorten die
 
van nature niet samen voorkomen eist
 
een niet onaanzienlijke beheersinspan

ning.
 
De toekornst zal leren of de gemeente
 
Zoetermeer na 1992 deze inspanning
 
kan blijven leveren.
 

De riet- en biezentuin 
De bodem van de oevers van deze 
tum bestaat aan de noordz ijde uit hu
meuze lichte zavel, aan de zuidzijde uit 
kleiig zand. Het water cat de riet- en 
biezentuin indringt is singelwater. Het 
beeld in deze tuin wordt bepaald door 
groentinten, ontleend aan een gestruc
tureerde oeverbegroeiing van grassen 
en schijngrassen. 
Direct na de aanleg zijn Pitrus, Zee
groene rus, Riet, Zeebies , Mattenbies, 
Grote eqerskop en Kalmoes aange
plant. Riet en Mattenbies zijn heel be
langrijk voor de beeldvorming in deze 
tuin. 
Helaas is indertijd de Mattenbies te on
diep geplant zodat het Riet, inmiddefs 
goed op gang gekomen, de Mattenbies 
dreigt weg te concurreren. 
Deze 'tout wordt duur betaald met een 
jaarlijks terugkerende correctie. 
Door te veeI te reageren op individuele 
soorten is er uiteindelijk een vrij rom
melig beeld ontstaan. Hoge kleurige 
kruiden, die een overstapje waagden 
ult de buurtuin moesten consequent 
verwijderd worden. Dit waren o.a. Harig 
wilgeroosje, Koninginnekruid, Speerdis
tel en Gevleugeld hertshooi. 
Oeverzegge daarentegen kregen wij 
cadeau van de natuur en mocht natuur
Iijk wei blijven. 
Het meest geeigende beheer voor dit 
type begroe iing is om net [aar buiten 
het groeiseizoen de begroeiing te maai
en en at te voeren (periode november 
tot februari). 
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Knelpunten met het oog op de ja ren 
na 1992 zijn: 
1) Riet za: zonder extra maatregelen 
waarschijnlijk de en ige soort zijn die 
overleeft. Een vertrouwd beeld in Zoe
termeer van net aangelegde plasber
men. 
2) Qua mil ieu vertoont deze tuin nogal 
wat overlap met de buurtuin (kleurrijke 
hoge kruiden en voedselrijk nooilanc) 
en zonder allerlei op de soort ger ichte 
maatregelen zullen deze twee tu inen 
steeds meer op elkaar gaan lijken . 

Kleurrijke hoge kruiden en voed
selrijk hooiland 
De bodem in deze tuin bestaat uit lich

te zave l die aan de noordzlide wat nu 

meus van karakteris.
 
Een strook van ca . 2 meter breed aan
 
de zuidoever is voorzien van kleischel


lijke f1uctuatie staat het water in de tuin 
's winters zo 'n 15 cm hoger dan's zo 
mers en dat resulteert in net 'b lank 
staan' van een deel van de oevers in de 
winter. 
De bedoeling van deze tuin is om hier 
kleurrijke ruigtkruiden in al hun pracht 
te laten zien . Hiertoe is direct na de 
aanleg de oeverstrook ingeplant met 
Dotterbloem, Watermunt, Moeras-ver
geet-mij-nie~e , Moerasspirea e.d. 
De natuur voegde daar nog wat leuke 
soorten ats Waterpunge en Ruige an jer 
aan toe naast "oude bekenden" ars 
Zomprus, Zeebies, Riet , Grote Iisdodde 
e.d. De verder van de waterlijn aan de 
noordzijde uitgezaaide soorten ats Gro
te kattestaart, Kon ing innekruid, Water
munt en Moerasspirea bleven steken in 
een hongervorm. 

R~-enbreZetltujn ..... 

a) lichtezavat. 
..b)biezenbegtoeiing • 
.,c}rietbeQl:0l;iiir)fj . 
d)humeuze, ljchte~avel 

' 8) ruigetaJUdbegroeiin.g . 
f) puinsfag ' . 

. ~om en:Sctiietwilgen• . 

am verbete rlnq in deze situatie te bre n
gen is de oocern in deze zone een paar 
maal met organ isc h materiaal (stat
mestlveraard veen) bewerkt om zo de 
groei wat te stimuleren.
 
In latere jaren zijn daar nog Echte vale 

riaan , Boe renwormkruid, Muskuskaas 

jeskru id, Zwarte toorts e.d. aan toege

voegd d.m.v. aanplanten .
 
De rest van de tu in is bedoe td als
 
bloemrijk noouano met de 'gewone'
 
Zoetermeerse soorten als klavers (Ro

de , Witte en Kleine ), Smalle weegbree ,
 
Margriet, Grote rateiaar e.d.
 
am dit beeld te rea liseren is nooi van
 
bloemrijke plekken in Zoetermeer ver

zameld en uitgelegd op de bodem . Dit
 
'glanshaververbond' heeft zich voor

spoedig ontw ikkeld en vervulde al na
 
twee jaar zijn toebedeelde functie. AI
 
jaren slert een rraaie watergentiaanbe

groei ing het water in de tuin.
 
In de hele reeks zie ik deze tuin als de
 
meest ges laagde: net hele jaar bloe i bij
 
een gunstig maa ibeheer en variat ie in
 
hoogte en kleur.

Beheer: de graslandzone word t twee
 
keer per jaar gemaaid en wei in de tijd·
 
vakken tweede helft juni en tweede
 
heltt september. De hoge kruiden wor

den om het jaar in de winter gemaaid
 
en uiteraard wordt al het rnaarset afge 

voe rd.
 

pen.
 
Dit gegeven za) op termijn een afwi j

keno begroei ingsbeeld uitlokken .
 
Het water in deze tuin ligt opges loten in
 
een compartiment, dat d.m.v. een darn

wand van net singelwater wordt afge·
 
sche iden. De bedoeling hiervan is dat
 
dit compartiment uiteindelijk voor een
 
belangrijk deel met relatief 'schraal' re

genwater gevuld zal zijn. Door natuur

KleU~jjkeh0gekrufden . 
en~edsefrijktlooiland 
a)kJeisChelPOO 
~) oev~~n 9: 
c)ficI1tezavel 
d) .Yi.at~rge!ltiaa~:begroeiing • 

~e) huineuze, l iCiJte iaver . . 
" ' f) gra~ lai)dbegroej ing 

.9) puinslag 
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Knelpunten met het oog op de jaren
 
na 1992 zijn: Het glanshavergrasland is
 
voor een deel afkomst ig uit de natuur

tuinpolder in het Westerpark, een ge

bied waar een keer per jaar gemaaid
 
wordt (in augustus).
 
Hierdoor zijn er ook soorten getrans

planteerd die relatiet laat bloeien .
 
De beheeroer zal om die reden ge

neigd zijn het maaien uit te stellen en
 
op den duur uitkomen op een beheer
 
van een keer maaien.
 
Het verschil met net hoge kruidendeel
 
zal daardoor verder vervagen . De eer

ste Brede en Rietorchissen met hun
 
bastaarden hebben zich inmiddels ge

vestigd op de overgang van kleischel

pen naar zavel, een situatre die wij
 
geed kennen van de schelpenpaden in
 
de natuurtuin.
 

Blauwgrasland
 
De bodem van deze tuin is opgebouwd
 
uit een veenpakket van een meter dik
 
dat in verbano met de minerale omzet

ting op waterpeil is aangebracht.
 
Dit veen is afkomst ig van een Zoeter

meerse wallenwetering en bestaat uit
 
riet- en zeggeveen dat van oorsprong
 
voedselrijk is. Het geheel werd afge

dekt met een 10 cm dik laagje voedsel 

arm veenmosveen. Deze toplaag kon
 
gemotiveerd worden vanuit het histo

risch besef dat ook in West-Nederland
 
in de periode v66r de vervening hoog

veenkernen hebben bestaan.
 
Ook hier Iigt het water opgesloten in
 
een compartiment, afgescheiden van
 
het singelwater. En ook hier wordt uit

gegaan van een winterwaterstand die
 
ongeveer 15 cm hoger is dan de zo

merstand. Hier resulteert dit niet zozeer
 

in een gedefinieerde zone die 's winters 
blank staat , maar in een rnozatek van 
onder water staande lage plekken. 
Een complicerende factor in deze tuin 
is de stecnte verenigbaarheid van het 
kalkrijke, voedselrijke Rijnwater (van 
oorsprong) en de aangebrachte zure 
veenmoslaag. De grens veen / talud 
van zavel langs de paden is scherp; 
men sprak indertijd van een 'veenbak'. 
Direct na de aanleg zijn er een aantal 
soorten geplant zoals Dotterbloem, 
Veenpluis en - in het water - Witte wa
terlelie . Een aantal andere soorten is 
uitgezaaid zeals Wilde bertram, Knoop
kruid, Blauwe knoop, Kleine valer iaan, 
Spaanse ruiter e.d., maar ook de voor 
Zoetermeer gewonere soorten als Pink
sterbloem, Grote ratelaar en Rietorchis. 
Het eerste jaar is de veentuin een aan
tal malen geent met hooi van een orchi
ceeennik hoollanc bij het Braassemer
meer, de laatste keer is het hooi uitge
legd in drie cirkels , die nog steeds als 
zodanig herkenbaar zijn. Hetaas is net 
waterpeil in de tuin in de ontwikkel ings
periode nogal eens aan schommelin
gen onderhevig geweest. Hierdoor 
heeft er uitdroging met als gevolg voed
selverrijking plaatsgevonden . 
Het tweede jaar scnoot de tuin dan ook 
vol met Pitrus, een storingsplant die het 
beeld sterk ging domineren. 
Vervolgens heeft de beheerder deze 
soort een aantal malen selectief afge
sneden. Toch vertoonde de begroeiing 
de eerste jaren direct al een bloemrijk 
voorzomerbeeld met soorten als Ech
te koekoeksbloem, Egelboterbloem , 
Kale jonker en later ook orchideeen. 
Vooral de laatste twee jaar ontwikkelt 
deze tuin zich in biologische zin voor

a}voedselarm veenmosveen
 
b)lichte zavet
 
cj vOedselrijk zeggeveen
 
d) ~verbegroeiir:Jg •..
 
e} .'tJlauwgraslandbegroeiing'
 
Bomen: Zwarte- alsen .. 

spoedig; de grasproductie neemt af, 
Reukgras is het meest voorkomende 
gras , Veenpluis , Waternavel en Veen
mos breiden zich sterk uit, leuke zeg
gesoorten en iele Dopheideplantjes ver
schijnen in de begroei ing. 
Op plaatsen waar de invloed van het 
water groot is treedt echter verruiging 
op met het verscnjnen van Liesgras ats 
onheuspellenc voorteken van een ver
dere aftakeling. 
Het merkwaardige tett doet zich nu voor 
dat hoewel wij net in 1987 gestelde doel 
dicht benaderen , tegelijkert ijd de aan
trekkelijkheid voor de 'doorsnee-Floria
de-bszoeker' afneemt! 
Aangezien de hoofdbloei van deze turn 
in de voorzomer valt werden in 1991 
voorz ichtig enkele soorten , die later in 
het jaar bioeien (zeals Blauwe knoop en 
Spaanse ruiter) bijgeplant. 
Het meest gee igende beheer voor dit 
type begroeiing is een maal per jaar in 
de eerste helft van augustus maaien en 
afvoeren. 
Knelpunten zijn: het bewaken van de 
relatief voedselarme "bloernpot", temid
den van een voedselrijke omgeving. Het 
gevaar van voedselverrijking kornt van 
twee kanten, de zavelige taluds die uit
spoelen in het veen en het voedselrijke 
water dat zijn schadel ijke werking unoe
fent op net veenmosveen. Hierbij kun
nen zelfs giftige stotten ontstaan! 
Ook is de atce lopen jaren gebleken cat 
de damwand die de tuin had moeten af
sluiten van de singel niet waterdicht is. 
In droge tijden sijpelt het singelwater 
langzaam de tuin in. Ook hier speelt 
dan de ciscussie, hoe ver het veen mag 
uitdrogen en welk water gebru ikt moet 
worden om deze uitdroging te stoppen . 
Kortom, we hebben hier een uiterst 
kwetsbaar gebied gemaakt waarvan 
moeilijk is in te schatten hoe de be
groeiing er op den duur zal uitzien . Het 
is niet voor niets, dat dit type begroeiing 
in Zuid-Holland schaars en bedreigd is. 
Na jaren van planten en inboeten is er 
tot op heden geen waterplantenbegroei
ing tot ontwikkeling gekomen. Witte wa
terlelie, Kikkerbeet en Krabbescheer 
hebben het niet gered, in 1991 beheers
ten Draadalgen het beeld. 
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Binnenduinrand op schraal zand 
De bodem van deze tuin bestaat uit 
opgebracht grof , kleiarrn zand, afkom
s tig uit de Zoetermeerse Noord -Aa 
zandwinningsplas. 
De tuln heeft aan beide zijden lange, 
flauwe tatuds (ca.i :30). Aan de kant 
van net pad is net zandpakket net dikst 
(50 em) en oat loopt at lot 5 cm in het 
midden van de tuin. 
Ook in deze tuin is weer een dam wand 
aanqebracht om het singelwater buiten 
Ie houden. Het water zou in deze tuin 
geen rot van betekerus mogen spe len, 
net ging immers om een droqe scnrate 
tuin die zeker niet op de riet- en biezen
luin mocht lijken. Hel versc hil in zom er
en wlnterwaterstand van 50 cm resu l
teert bij deze tlauwe tatucs in een 
stroo k van 4,50 meter die 's winters on
der water staat. 
In net midden van de tum, in net ver
lengde van het plasje, is een natte zo
ne ontstaan, die door de natuur snel 
ontdekt is en ingevu ld werd met o.a. 
Riet, Pitrus, Zomprus, zaa ilingen van 
wilg en populier, Harig wilgeroosje en 
Rietorchis. 
Direct na de aanleg zijn er soorten uit
gezaaid die in een veer Zoetermeer 
scnraat graslandmilieu goed gedijen 
zeals Peen , Pastinaak, Gewone brunei, 
Gewoon du izendblad en Jacobskruis
kruid . In de met grot verschralingszand 
bewerkte wegbermen doen deze soor
len het pr ima. Hier blee k echter cat de 
bodem zo scnraal was uitgevallen , dat 
de gezaaide soorten wel iswaar kiem
den , maa r vervolgens in het kiemplan 
tenstad ium bleven hangen . De bij deze 
lu in bedachte soorten hadden blijkbaar 
tech iets meer nodig ! 
Bekend is cat begroeiingen op schrale 
bodem zich traaq ontwikke len , maar 
daar staat legenover, cat in zo'n geval 
het uite indelijke resultaat vaak fraaier 
is . Een ontwikkel ingsperiode van vijt 
groeise izoenen blee k echter wei erg 
krap en hel bestuur van de Floriade be
gon zich ernstig zorgen te maken. 
Eind 1988 is deze tuin op vr ij grote 
schaal beplant met inheemse soorten 
die vrijkwamen na een ingrijpende re 

.BinnenduiOr~nd:' 

•a)hogere bE!9rqeiingdoor ~ ran detlect' 
: b) begr&tiing meiveeI Heerm~s ." 
.c}liChte iav~.. 
:d) i'l~ ba an .. . 
··e) open, Sf;hraatbegroeiingstype .:.• 
1)grof, kleiarmzand . . . . . 
g} pulnslag 
Bomen: RuweOOrken. 

constructie van de Beneluxbaan in Am
stelveen. Veel van deze getranspor
teerde soorten hebben het echter in de 
ze zandwoestijn niel gered. 
In net voorjaar van 1991 was er van de 
geplande fijngeschakeerde bloemen
weide nog weinig te zien. In qezarnen
lijk overleg werd loen besloten pleksge
wijs ruige stalmest in de bod em te wer
ken. Tevens zijn er toen in bescheiden 
mate nog een aantal soorten bijgeplant 
om het geheel nog wat "in te kleuren ". 

( I 

' Wondklaver  I 
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Het betreft soorten, die gedeeltelijk vet
wijzen naar de duinen zeals b.v. Duin
vioolt ie, Wilde reseda , Grote tijm , 
Wondklaver , Gewone ossetong, Veld
hondstong en Siange kru id en voor een 
ander dee l naar de grote rtvleren zeals 
Knikkende distel en Zwarte toorts. Dit 
keer kreeg de jonge aanplant een kle i
ne compostqift mee . 

i .- , ; 
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Randeffecten van de paden (pulnslaq) 
zijn in deze schrale tuin bijzonder goed 
zichtbaar, De ingezaaide soorten verto
nen in een strook van ongeveer 1 me
ter langs de paden een opmerkelijk be
tere groei en bloei. 

(' ...\ 

I 

I Sinl Janskruid , 
~ / 

Soorten als Knoopkru id, Gewone bru

net, Vlasbekje, Glad watstro, Sint Jans

kruid en Zeepkruid staan er tors (onge 

veer 75 cm hoog) en fraaibloeiend bij.
 
Wat het beheer betreft zal voorlopig
 
een rnaa: maaien en afvoeren aan het
 
eind van het groeise izoen voldoende
 
zijn . De verwachting is dat net Riet zich
 
de komende jaren verder zal gaan ult

bre iden .
 
Op lerm ijn qezien zal de nu nog hinder 

lijke voeosetarrnoece door ins poe ling
 
en humusvorming langzamerhand at

nemen. Teen zal het beheer gericht
 
moeten zijn op het vasthouden van een
 
zekere schraametd. De begroe iing in
 
deze tuin zal anders gaan lijken op die
 
in de riet- en biezentu in.
 
Of d it lukt zal de tijd leren; de natuur
 
heeft uiteraard net laatste woord .
 

© 1l~ .e 1992 . 1 15 



Bloemrijke akkers
 
Ook hier bestaat de bodem uit kalkrij·
 
ke, Iichte zave l. De atqelopen [aren be

stone dit meest zUidelijke compart iment
 
nog uit een hoger gelegen wintergraan

akker waar vooral winterannuellen tus

sen net graan het beeld bepaalden en
 
een wat lager gelegen zomergraanak

ker.
 
In de wintergraanakker is vorig jaar de
 
nieuwe stadsboerderij verrezen . De zo

mergraanakker is opgehoogd en net af

gelopen jaar opnieuw aangelegd .
 
De bedoeling is om de Flor iade-be

zoekers hier in contact te brengen met
 
oioerenc 'onkruid' dat vroeger in net ko

ren stone . Het gaat hier dus om een
 
mengvorm van natuur en mensenwerk.
 
Om de variatie te vergroten zijn er zo

wei winter- ats zomergraanakkertjes
 

(' ""', 

i 
I 

I 
I 
! Echte kamille 
1\ 

,-~------------_./ 

i/~-------------\ 

I 

I 
I 
: Grote klaproos 
'-~-------------) 
van gerst en roqqe, een wintertarwe
en een haverakker aangelegd . Ook is 
er een akkertje gemaakt met uitsluitend 
kleurr ijke eenjarigen van locale af
komst, Zoetermeerders zullen dit beeld 
direct herkennen van de braakliggende 
terreinen, spoorbermen e.c. 
Herik, Grote klaproos en Echte kamille 
bepalen het beeld. Verder zijn er veel 
paradepaardjes uit de Nederlandse ak
kernora van voorneen, zeals Bolderik, 
Korenbloern, Wilde ridderspoor, Koe
kruld , Groot spiegelklokje e.d. uitge
zaaid in de diverse akkertjes. 
Tot de locale flora behoren , naast de 
drie genoemde soorten ook nog: Grote 
ereprijs, Gladde ereprijs, Akkermunt, 
Hoenderbeet, Rood gUigelheil , Witte 
krodde, Paarse dovenetel enz. Ais bij-

BlOOmriik~ akkers: 

a)kalkrijke, lichte zavet. 
b) kleiarm zand . 
c) eenjarjgeakkerkruiden 

·: tussei1 hat graan 

zonderheid heeft de beheerder ook ei
ders op het terrein overigens Dauwne
tel , Nachtkoekoeksbloem en Spies
leeuwebek aangetroffen. 
Of de bloemrijke akkers, als zij deel uit
rnaken van net openbaar groen de ja
ren na 1992 zullen overleven is nog de 
vraag. Meerdere malen is gebleken cat 
het een enorme beheersinspanning 
vereist om een dergelijke voorziening in 
stand te noucen. 

Hoe verder? 
Uitgangspunt van de gemeente Zoeter
meer is altijd geweest dat de Poldertui
nen na het tentoonstellingsjaar zonder 
aanvuuende . op de soort ger ichte 
maatregelen een acceptabel beeld zou
den blijven oplveren. 
Eind 1992 zal wat dit project betreft dan 
ook vloeiend op net in Zoetermeer 
gangbare natuurlijk beheer worden 
overgeschakeld. 
Wij verwachten dat de Poldertuinen 
zich de komende jaren nog verder zul
len ontwikkelen en caarcoor nog aan 
waarde zullen winnen. Er verschijnen 
jaarlijks nieuwe soorten in de begroeiin
gen. Ook zullen er soorten , die hun 
funct ie in de successie verloren neb
ben , verdwijnen. In net natuurlijk groen 
maken wij bewust gebruik van deze dy
namiek. De bedoeling is in elk geval 
dat we dit ontwikkelingsproces op de 
voet blijven volqsn. 

[JfS.Jdh1J.yos is a/~ st'edeJijkQOCOc 
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·dfget van de gemeenle.. Zoetermeer 
.wc1S hetzijli taak~NOor '.le·Y./akSil 
dathetg~b{edniiJt :onbeheertiaar 

:wOrdin~ <ie Florfade;:peridde. 
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