
Heemtuin 'De Bedreigde Flora' in het Amsterdamse Amstelpark
 

- Een ervaringsverhaal over een bloempot, her beheer en de beheerder -


Pieter van Balkum
 

In 1989 bedacht ik, met een biertje 
en tekenblok in de hand, dat ik toch 
liever tuinman zou willen worden 
dan nog langer kJusser / stucadoor te 
moeten zijn. 
Ik bedacht dit in de heemtuin 'De 
Bedreigde Flora' in het Amstelpark 
in Amsterdam. Het leek mij ideaal 
zo'n soort tuin te mogen beheren! 

In augu stus 1990 kon ik als tuinman 
aan de slag omdat mij een 'werkerva
ringsplaats' in het Amstelpark werd 
aangeboden. Dit oude Floriade-terrein 
van 1972 wordt door velen voor het 
mooiste gehouden van alle parken, 
aangelegd in het kader van Floriades 
er was toen immers nog geld zat. 
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De aanleg 
Het Amstelpark is aangelegd op een 
opgespoten terrein van 29,S ha. in het 
stadsdeel Buitenveldert. 
Vanaf 1965 is men begonnen met de 
aanleg van het park dat ontworpen 
werd door hoofdontwerper E. Mos en 
andere ontwerpers. 
De heemtuin werd mede aangelegd 
vanwege de toegenomen belangstelling 
voor de natuur in Nederland, na het 
Natuurbeschermingsjaar 1970. 
Het was de bedoeling de gehele 'be
dreigde' Nederlandse nora op een op
pervlakte van 2,5 ha. te laten zien. 
Men dacht dit te bereiken aan de hand 
van vijf milieutypen, nl. hoogveen-, 
beek-, bos-, sloot- en plas- en een dro
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Plattegrond Heemtuin 'De 
Bedreigde Flora' in bet Am
sterdamse Amstelpark 

Noord 

ge dijkbeemdflora, met beregeningsin

stallatie, en alles in gezellige vakken
 
aangeplant.
 
In het Floriadejaar 1972 schreef "Het
 
Parool" een kritiek op de heemtuin. De
 
schrijver Yond het ronduit teleurstel

lend dat hij alle bedreigde planten soor

ten, waar hij honderden kilometers
 
voor gereisd had om ze in het wild Ie
 

kunnen zien, op een wandeling van
 
600 meter tegen kwam.
 
Na de Floriade dreigde het park te ver

dwijnen maar omdat er een groenbe

stemming op het gebied rustte, en de
 
buurt in verzet kwam, is het park be

houden gebleven.
 

Wissel end beheer
 
De heemtuin werd in het begin zeer in

tensief onderhouden. Twee tot drie
 
tuinmannen waren in het seizoen full

time bezig in de heemtuin. Later volg

den jaren met een extensiever beheer
 
omdat bleek dat bijvoorbeeld een
 
hoogveenflora op een doorlatend zand

pakket van meer dan twee meter geen
 
haalbare kaart is.
 
De kennis die nodig is voor het behe

ren van een soortenrijke tuin s tond toen
 
nog in de kinderschoenen. De heer
 
Landwehr uit Amstelveen werd wel

eens om advies gevraagd. Kennis over
 
het aanleggen van een biotoop kwam
 
in het beste geval neer op het gebruik
 
van de juiste grondsoort, maar met de
 
onderliggende grondopbouw werd nog
 
geen rekening gehouden. Dit kwam
 
misschien ook wel doordat de Floriade
 
voor maar een jaar mooi hoefde te zijn.
 
En dat betreur ik nu ten zeerste,
 
Het beheer van de tuin was in handen
 
van de voorman van de hele ploeg in
 
het Amstelpark. Onder hem - Cees van
 
Duijnhoven - hebben velen hun kennis
 
over heemtuinen kunnen ontwikkelen.
 
Vanaf eind 1991 ben ik door hem ver

trouwd gemaakt met de tuin.
 
In het begin betekende dat voor mij dat
 
ik in het "walhalla" terecht was geko

men en dat ik al mijn tijd aan de kennis
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en het beheer van wilde planten mocht
 
besteden, naast mijn opleiding leerling

wezen Lagere Tuinbouw Scbool.
 
Daar leerde ik helemaal niets over de
 
inheemse beplanting van Nederland.
 
Medeleerlin gen en mijn voorman, die
 
liefhebbers van de natuur zijn bebben
 
mij gelukkig geholpen dit te leren.
 
In juli 1992 ben ik, na het vertrek van
 
mijn voonnan, bet beheer in de tuin
 
gaan doen. Dat eerste jaar volgde ik
 
braaf bet beheer van mijn voorganger.
 

Bergen met kritiek
 
Een veel gehoorde klacbt over de tuin
 
was dat er teveel brandnetels stonden
 
en dat de tuin sin ds 1972 zo acbteruit
 
was gegaan.
 
Er stonden inderdaad veel brandnetels
 
en over de natuurwaarde van de tuin
 
was eigenlijk weinig bekend bij de af

deling Groenvoorziening in Buitenvel

deft. Iemand heeft eens een onderzoek
 
naar zweefvliegen in het Amstelpark
 
gedaan en kwam op meer dan 80 ver

schillende soorten uit. Dat werd wei
 
spectaculair gevonden, De meeste
 
soorten werden in de heemtuin gevon

den. De bardhouten panoramapavil

Joens die aan twee kanten van glas zijn,
 
waren zeer geschik te vangplekken voor
 
zweefvliegen en wapenvliegen.
 
Nauwelijks een jaar ingewerkt , en dan
 
bergen met kritiek op de beemtuin en
 
ik wist echt niet wat te doen. Van bel
 
bebeer in voorgaande jaren stond niets
 
op papier.
 
"Staat de veenbes al te bloeien?" dat
 
was de belangstellende aandacbt die
 
mij werd gescbonken door de nieuwe
 
voorman. Die was dus kennelijk sinds
 
1974 niet meer in de heemtuin ge

weest.
 

Contacten leggen
 
Op zoek dus naar kennis en contacten,
 
want anders - dacht ik - verzuip ik hier.
 
Eerst die tuin maar eens inventariseren,
 
het eindbeeld van mijn 'bostuin' gaan
 
benoemen en beschrij ven waaruit het
 
bebeer bestaat.
 
Nu weet ik ondertussen dat de heern

tuin volop bestudeerd is door
 
KNNV'ers en IVN'ers. En Buro Stads

ecologie loopt er 66k rondo AJlemaal
 
halen ze gegevens uit de beemtuin
 
maar helaas wordt diL nog niet altijd
 
doorgegeven aan onze dien st of mij

zelf.
 

De keermuur van oude bakstenen in opbouw, augustus 1996 foto : Pieter va ll Balkum 

Vroeger was er een heerntuinoverleg in 
Amsterdam, maar sinds de komst van 
de deelgemeenten en -raden is alles en 
iedereen versnipperd bezig. 
Dus heb ik alle Amsterdamse coliega's 
(ja, we zijn 13 heerntuinen en nog wat 
andere natuurrijke tuinen en parken 
rijk in Amsterdam) uitgenodigd voor 
overleg en bet uitwisselen van erva
ringen. Tegelijkertijd hoorde ik van 
Stichting Oase en hun beemtuingids. 
Sindsdien leer ik ieder jaar van colle
ga's, mezelf en mijn tuin. 

Voer voor kippen 
Ondertussen was in de loop der twintig 
jaren het bosplantsoen in de heemtuin 
voor een gedeelte niet zo heel vitaal 
uitgegroeid ("bomen als baren op hon
den") tot een dicht bosje dat doorkruist 
wordt door allerlei paden. Dat is nu 
voor een gedeelte nog zoo De overgang 
van grasland naar bosplantsoen ver
loopt in een haakse hoek. Struweel en 
zoom ontbreken op de meeste plekken 
waar bas naar grasland overgaat. 
Ideaal voor kippen. Want we zijn in bet 
Amstelpark weI 500 loslopende kippen 
rijk. Dat spit, vreet zaden weg, bernest, 
en in het voorjaar worden de kiemplan
ten begraasd door die ( )beesten. Ver
der IS het natuurlijk ook weI een leuk 
gezicht, herinner ik mij, van toen ik 
nog bezoeker was. 

Inventariseren 
Dus naast veel omgeploegde aarde, die 
makkelijk valt te inventariseren, ging 

ik nijver aan bet werk met bet inventa
riseren van mijn werkzaambeden als 
beemtuinbeheerder, welke planten er 
staan en welke paddestoelen er alle
maal weI niet groeien. Dan moest ik, 
vond ik, eigenlijk ook iets afweten van 
de vogels, de zoogdieren, de insecten, 
het waterleven, de korstrnossen etc. 
Uiteindelijk ben ik twee jaar lang in 
m'n eigen tijd bezig geweest met bet 
beschrij ven van de tuin, het benoemen 
van de problemen van de tuin, het be
denken van mogelijke oplossingen en 
bet omschrijven van het onderhoud 
en ik ben nog lang niet 'uitgemven
tari seerd' . 
Al die informaLie heb ik ingeleverd bij 
mijn baas en daarna ... nix! 

Nieuwe ontwikkelingen 
Maar mede door de komst van nieuwe 
leidinggevenden kon er opeens van 
alles gebeuren. 
N u, twee jaar later, heb ik nieuwe pa
den (balfverharding i.p.v. gewassen 
grindtegels), vraagt men mij stukken in 
het park in te zaaien met inheemse 
kruiden, kan ik eindelijk fa tsoenlijke 
informatieborden bestellen , mag ik een 
takkenwal aanleggen, mag ik een keer
muur geschikt voor begroeiing rnaken, 
vindt er een groot bodemonderzoek 
naar de geschik theid van de grond in 
de hcemtuin plaats, vindt er een fy
sisch-chernisch onderzoek naar de W(l

terkwaliteit van de vijver van de heern
tuin plaats, kortom alles tegelijk. 
Het traditionele beheer werd op de 
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helling geze t. We stopten in 1994 met 
beregenen. Er volgden drie verschrik 
kelijk droge zomers. Het soortenbeheer 
is Iosgelaten en wat krijg ik er nou 
voor terug, vraag ik mij af . Nou, veel 
dode bomen en struiken, bij voe t, gras 
sen, meldes (dankzij de kippen), heg
geduizendknoop, maar ook massale 
bloei van de ingezaaide kruiden die 
zich voo rlopig handhaven. 
Volgens net voorlopig verslag van het 
bodemonderzoek in de tuin, is de 
grond eigenlijk alleen geschikt voo r 
gewoon bosplantsoen. De bovenste 
laag van de grond heeft een Ph-waarde 
van 5.5 , 20 em eronder is de waarde 
7.5 . Er is een soort van micro- podzoli 

satieprcces aan de gang. Het eindbeeld
 
wo rd t waarschij nlijk een te zure bo

venlaag die een weinig soortenrijke
 
kruidenlaag toestaat,
 
Door mijn opzichter is de wens uitge

sproken dat de tuin volgens plantenso

ciologische principes wordt ingedeeld,
 
maar he t ontbreekt hiervoor aan de ge

schikte grondslag
 
lk mag nu zeggen hoe he t verder moet .
 
Uiteinde lijk weet niemand wa t je nu
 
met zo'n heemtuin aan moet. En ik
 
vind het ook heel moeilijk .
 

Hartverwarmend 
Maar doordat ik verder ben gegaan met 
het inventariseren van de natuurwaar
den van de tuin kom ik er steeds meer 
achter dat de ruin wei heel erg bijzon
der is, ondanks alle problemen. 
Er zijn al meer dan 70 soorten verschil-

Pieter ver telt over 'zijn' tuin .aan collega ' 5 tijdens de stud iedag voor de Vakgr oep
 
Heerntulnbeheer en de Kring 'Wilde Weeld e ', 6.9. j .l, Jato : Willy Leufgen
 

lende paddestoelen gedeterrnineerd, 

dit jaar heb ik bosuilen met jongen in 
de tuin gehad, er vliegen meer dan tien 
soorten dagvlinders rond, acht ver
schillende soorien libellen / wa terjuf
fers, de vijver barst van het leven, er 
vliegen veel verschiUende vogels, bij
en, zweefvliegen, en hommels, er 10
pen konijnen, hazen, muizen, eek
hooms, wezels, fazanten, pauwen, ... 
Afgelopen week hoorde ik dat er groe
ne kikkers in de tuin zijn gezien. 
Er is een trech terwasplaat ontdekt, 
voor het eerst een wijngaardslak in de 
tuin gezien, de houtpantserjuffer vliegt 
rend , het miechelt van de padden, ik 
heb een dwergvleermuis in de heem-

J OIO: Pieter van Balkum 

tuin gezien. Het is hartverwarrnend! 
Overleg met andere collega's in het 
Amsterdamse, en OASE hebben mij 
geholpen mezelf verder te ontwikkelen 
in de heemtui nkunde. 
Het heemtuinoverteg in Amsterdam 
heeft nu nog 5 of 6 deelnemers. We be
gonnen met een club van ca. 20 men
sen. In het begin was overleg vooma
melijk vergaderen. Maar het belang
rijkste doe] van het heemtuinoverleg is 
bereikt. Ik heb zaden- en ervaringsuit
wisseling met collega's, Verder verdie
pen we ons in thema's als: bodem, pad
destoelen en waterkwaliteit. 
Ik voel me minder aileen in de heern
tuinwereld! We praten over het beheer 
van je eigen 'bloempot' en de ervarin
gen die je met planten hebt opgedaan. 
lk geniet van mooie uitspraken van 
collega's. 
"Jongen, niet getreurd, volgend jaar 
zorgen we er voor dat er 300 staan" (na 
een plantendiefstal) of: "Een heemtuin 
is een stukje geschiedenis van de om
geving die er niet meer is!" 

Heb ik het walhalla dan toch bereikt? 
o 

Piet er van Balku.m is beheerder van 
de heemiuin "De Bedreigde Flora" 
in het Amstelpark in Amsterdam 

l ijn adres: 
verbindingstraat 5 hs 
1073Tl Amsterdam Pa rasletbeurszwa rn op nevelzwam, oktober 1994 
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