
De Cultuurhistorische plantentuin in Rotterdam 
presenteert zich 

Luuk Hopkooper 

Natuur- en milieu-educatie 
Reed s voor de Tweede Wereldoorlog 
wezen pioniers als lac. P. Thijsse de 
stedelingen op de schoonheid van de 
natuur. Zij trachtten zo respect voor 
alles wat leeft en groeit onder de aan
dacht te brengen van stadsbewoners, 
die naar hun idee het contact met de 
natuur dreigden te verliezen. 
Nu in 1996, is die noodzaak tot het bij
brengen van respect voor de natuur nog 
steeds aanwezig en is natuureducatie 
van belang voor jong en oud . 
De gemeentelijke Dien st Recreatie. 
Rotterdam heeft voor dit doel zeven 
centra voor natuur- en milieu-educatie 
en een zelfde aantal kinderboerderijen, 
een twintigtal educatieve tuinen , een 
botaniscbe tuin en een cultuurhistori
sche plantentuin lOt zijn beschikking. 
Het zijn voorzieningen die speciaaI 
voor dit educatieve doe I ontwikkeld 
zijn. Maar alIe voorzieningen zijn SL1Jk 
voor stuk ook groene oasen in de 
drukte van de dynamische wereldstad 
Rotterdam en vervuIlen dus ook een 
belan grijke . natuurrecreatieve taak . 
VooraI de kinderboerderijen en de Cul
tuurhi stori sche plantentuin hebben 

Indeling van de tuin 

voomamelijk een natuurrecreatieve 
functie . 
Op de Cultuurhistorische plantentuin 
kan een bezoeker naar hartelust onge
dwongen van de natuur genieten, maar 
plotseling kan dit een educatief tintje 
krijgen . Gevangen door een bloeiend 
plantje vraagt hij misschien de naam 
ervan aan de beheerder. Hij krijgt 
waarschijnIijk niet aileen de naam te 
horen , maar ook een aardi g verhaaltje 
over de biotoop waar het toebehoort. 
Wellicht komt hij ook nog iets te weten 
over het cultuurhistorische gebruik. De 
belangstelling, die op deze wijze ge
wekt is, kan verder ontwikkeld worden 
door deel te nemen aan excursies die 
regelmatig op de tuin gebouden wor
den . Op deze wijze is natuurrecreatie 
een leuke en ontspannen opstap naar 
natuureducatie . 
Voor basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs is de tuin ook een 
belangrijk middel voor de natuur
educatie. 

Het doel en opzet van de tuin 
De Cultuurhistorische plantentuin is in 
1979 aangelegd met het doel om op 

ingang 

een zo natuurlijk mogelijke en aantrek
kelijke wijze te laten zien, welke plan
ten, struiken en bomen van oorsprong 
in Rotterdam en zijn naaste omgeving 
voorkomen of voorkwamen. Ten ge
volge van de verstedelijking, industria
lisatie en modernisering van de }and
bouwmethoden zijn veel inheemse 
planten immers van hun oorspronke
lijke standplaats verdreven. 
Van de in natuur- en cultuurlandschap
pen oorspronkelijke vegetatietypen 
rond Rotterdam is een aantaI op de tuin 
nagebootst . Aangezien het onmogelijk 
is op een gebied van ongeveer een hec
tare aile voorkomende plantesoorten op 
een zo natuurlijk mogelijke wijze een 
plaatsje te geven , moest een keuze 
worden gemaakt. 
Het landschap in en rond Rotterdam is 
reeds heel lang vo lled ig door de mens 
bepaaId: het is een cultuurlandschap. 
Dit gegeven vinden we terug in de 
naam van de tuin : Cultuurhistorische 
plantentuin . 

Op de tuin zijn een aantaI vegetatie ty
pen aanwezig: stilstaand water, ver
landingen in stilsuuind en stromend 
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water. wilgenbossen ell gri enden. di
verse oevervegetaties, graslanden op 
versclii l lende ondergrond, akkertjes 
en muurvegetatie. 
In Rotterdam komen we zowel veen

polders - waar het water van nature
 
enigszins zuur is - als kalkrijke- en
 
kalkarme kleipolders tegen. Markante
 
soorten uit de buitendijkse verlan

dingszones zijn biezen, riet, lissen, lis

dodden en dotterbloemen. Kenmerken

de soorten uit de stilstaande verlan

ding zijn egelskop, pijlkruid , water

eirieblad en watergentiaan,
 
Onder de rook van Rotterdam liggen
 
uiterst fraaie grienden, waar het getij
 
van de Oude Maas nog dagelijks zijn
 
invloed doer gelden. Het griend op de
 
tuin is daar een goede afspiegeling van.
 
Hier vinden we dott erbloern, fluite 

kruid, grote val eriaan en zelfs het zo 

merklokje.
 
Het akkertje wordt op ouderwetse wij

ze beheerd en is vooral in de rnaanden
 
juni en juli een lust voor het oog.
 
Het westen van Nederland wordt droog
 
geho uden door dijken. Het dijkIichaarn
 
is een uitstekende woonplaats voor
 
stroorndalplanten. 
Enige jaren geleden is een muur ge
metseld met specie van een oude sa
menstelling. Door de situering zijn 
zonn ige, warme, droge en schaduwri j 
ke, koele, vochtige vestigingsplaatsen 
voor muurplanten ontstaan. Her is een 
afspiegeling van rnuren die vroeger 
voorkwamen als Iandmarkering. Tong
varen, muurvaren, muurleeuwebekje 
en gele hoornbloern hebben hier een 
plaatsje gevonden. 
Op de ruin zijn diverse graslandjes en 
stukjes dijk aanwezig . Door verschi l 
len in grondsoort, hoogte en ligging 
t.o.v. de zon zijn de groeiomstandighe
den nogal verschillend. Het resultaat: 
een scha t aan di versiteit. Het blauw
graslandje is van recente datum. Van 
een stabiele plantengemeenschap is 
nog geen sprake. Sonun ige kenrner
kende soorten ontbreken nog. Maar de 
tijd zal ons helpen. 

De ligging 
De tuin vindt u in de deelgemeente 
Charlois aan de rand van 'de groene 
long' in het zuidelijk deel van Rotter
dam: het Zuiderpark. Tegelijk met de 
aanleg van de tuin zijn een grate kin
derboerderij, een centrwn voor natuur-

Gro te vlonder in het buitendijkse gr iend 

en milieu-educatie en een speelterrein
tje aangelegd. Vorig jaar is hier ook 
een milieu-educatief voorlichtingscen
trum geopend. De tuin is dus ingebed 
in een groter natuur- en milieu-educa
tief en -recreatief geneel. De tuin is uit
stekend met het openbaar vervoer be
reikbaar. 

De aanleg 
De tuin is gesitueerd op het terrein van 
een voormalige trarnremise. Bepaald 
geen natuurlijke omgeving. 
Het gehele gebied is afgegraven tot 
1.50 m onder de waterspiegel. Elke 
gram grond is van elders aangevoerd. 
Vrachten kalkrijke en kalkarme klei en 
verschillende soorten veen zijn uit de 
Rouerdamse ondergrond gehaald en 
naar de tuin gebracht. Met deze grond
aanvoer kwamen natuurlijk ook zaden, 
wortelstokken e.d. mee. Die zorgden 
geheel spontaan voor de eerste be
groeiing en natuurlijk zijn er nog 
steeds soorten op de tuin die van deze 
eerste pioniers afstammen. 
NaaSI her aanbrengen van de di verse 
grondsoorten zijn ook een aantal 
'k unstwerke n' gebouwd . Daaronder 
valt de dijk. Een echte ze tstenen dijk, 
die geheel op authentieke wijze is aan
gelegd. Met versc billende grondsamen
stellingen, rij shout en afgewerkt met 
steen. 
Om re voorkomen dat de veenv ijver in 
de slappe ondergrond ineen zal klap
pen is een onderwaterbeschoeiing ge
plaatst; een enonne constructie van 
viereneenhalve meter lange houlen 

JOIO: W. Leufgen 

darnwandp alen die her en der ge
schoord worden met grondankers. 
In het buitendijkse griend is een grote 
vlonder boven water geplaats t, Hier
door kunnen de bezoekers van dichtbij 
kennismaken met alles war daar leeft 
en groeit: een echt spannende natuur
belevenis, 
Door de gehele tuin loopt een met kl ei
ne klinkers verhard pad. Hierdoor is de 
tuin het geh ele jaar goed te betr eden en 
ook voor rolstoelen goed te berijden. 
Voor het cunet is zoetzand gebruikt om 
verstoring van de padrandbeplanting te 
voorkomen . Aileen het pad door het 
buitendijkse griend is onve rhard. 

Toen de ruin zijn definitieve vorm had 
gekregen is een onderkomen voor de 
beheerder gebouw d. Het is een vrien

delijk ogende, houten schuur met een 
rieten dak. Hier heeft de beheerder zijn 
kan toor en een bescheid en wer kru irrue . 
Momenteel wordt in het gebouwtje ook 
een rnini-informatieruimte ingericht. 

Het beh eer 
De tuin wordt dagelijks beheerd door 
een professionele, full-time beheerder. 
Ron Kroesbergen. Hij wordt daarbij 
geassisteerd door een assistent-tuinman 
en soms door vrijwi lligers. 
Ron heeft meegewerkt bij de aanleg 
van de tuin en beheert hem dus al van
af bet allereerste begin. 

C ul tuurhis torische waarden zijn Waaf

den met betrekking tot de geschiedenis 
van het menselijk handeJ en dat van in
vloed is geweest op hel landschap. Om 

Oas e lente 1996 3 



dit na te kunnen bootsen is her tuinbe
heer gericht op het beheer in het verle
den. Het gevolg daarv an is verschra
ling. De effecten van het jarenlang vol
gehouden regeJmatige maaibeheer 
worden steeds meer zichrbaar. Soorten 
die geen concurrentie van andere soor
ten kunnen verdragen en zich in een 
voedselarm milieu thuisvoelen vesti
gen zich steeds vaker spontaan op de 
tuin. Velen daarvan zijn zeldzaam en 
staan op de Rode Lijst. 
Het strakke maaibeheer is gebaseerd 
op 'signaalplanten', Selectief wieden, 
waarbij dominante .soorten in toom 
worden gehouden garandeert elk jaar 
een grotere diversiteit aan soorten. Sig
naalplanten zijn voo r een land schapsty

pe specifieke plantesoorten, die door 
hun bloei aangeven wanneer een be
paald grasland gemaaid moet worden' 
om in stand te blijven. Sterker nog: 
door dit maaibeheer neernt het aantal 

soorten toe. 
Ieder jaar wo rdt slechts een deel van 
het knotwerk verr icht, 20 zijn alle sta
dia van het wilgenonderhoudsproces 
zichtbaar. 
Het waterniveau van het binnendijkse 
griend kan door een waterregime dat 
de beheerder in eigen beheer heeft, be
invloed worden. Het circulatiesysteern 
voorko rn t helaas niet dar het water op 
de tuin voedselrijker is dan wij wen
sen. 
Bij de aanleg waren verschi l lende 
soorten beschoeiingen geplaatst. De 
meesten konden de druk van de water
vogels niet weerstaan. Daarom zijn nu 
houten beschoeiingen geplaatst met 
daarvoor een onderwa terbeschoei ing. 
De ruimte tussen de twee beschoeiin
gen is een ideale groeiplek voor water
planten, die de bovenwaterbeschoeiing 
aan het oog onttrekken. 

De relatie met de natuur 
In de tuin zijn een keur aan inheernse 
planten bijeengebracht. Het is een klein 
reservaatje: een toevlu chtsoord voor 
wilde planten. In de stad is dat hard no
dig, want daar is nog maar heel weinig 
plaats voor ze. Ook in het aangrenzen
de agrari sche gebied zijn wilde planten 
uiet gewenst. Boer en tuinder z.ien im
rners kwali teit en kwant iteit van hun 
produkten niet graag door de aanwe
zigheid van wiIde planten aangetast 
worden. 

Rondleiding 

De grote diversiteit aan planten trekt 
een grote verscheidenheid aan insekten 
aan. Deze trekken op hun beurt weer 
talrijke vogelsoor ten 33n. In de winter 
zijn het voomamelij k doortrekkers, die 
tijdens hun reis de tuin aandoen om 
hun dagelijkse kosi te bemachtigen. In 
de lente wordt de tuin de woonplaats 
van diverse broedvogels. Ze vinden 
hier rust en voedsel om voor nakorne
lingen te zorgen. Om dit neg te stimu
leren zijn voor de holenbroeders nest
kasten opgehangen. In de stad ontbre
ken immers de dode bomen, die een 
natuurlijke broedplaats voor deze soor
ten zouden kunnen bieden. Met name 
de oudere bomen bieden hen een goed 
leefmilieu. Matkoprnees, staartmees. 
bosuil, ransuil, groene specht, zwarte 
roodstaart, grauwe vliegenvanger, to
renvalk en bonte .specht worden gerc

foto : R Oil Kroesberg en 

geld waargenornen. Zelts het ijsvogel

tje vertoont zich soms. 

De bezoekers 
De tum is uitermate geschikt om di cht 
bij hui s van de natuur te genieten, ken
ni s over flora en fauna op te doen of de 
al aanwezige kennis te verrijken. 
De bezoekers kun nen de schoonheid 
van de natuur hier aan den lijve erva
ren. Men vindt hier rust, in een bijna 
sprookjesachtige atrnosfeer. Ze kunnen 
er prima planten. vogels en vlinders fo
iograferen of tekenen, een krantje lezen 
of gewoon ontspannen een omrne tje 
maken. Hieruit zal de interesse voor de 
natuur opbloeien. Deze houdin g zal 
wellicht uitmonden in een beter gedrag 
ten opzichte van de steeds schaar ser 
wordende natuur en het bedreigde mi
lieu. 
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De openstelling in het weekend is uit
slui tend rnogelijk door de geweldige 
inze t van een aantal vrij willigers, die 
bereid zijn hun vrije tijd in her ontvan 
gen van bezoekers te investeren. Deze 
vrij willigers kunnen de bezoekers ook 
op deskundige wijze over de natuur 
voorlichten. 
Door de week zijn veel bezoekers wijk
bewoners en met name ouderen. Dit 
komt omdat de wijken rond de tuin ver
grijsd zijn. Het aantal ouderen binnen 
deze wijken groeit vanzelf explosief. 
Daarnaast liggen op loopafstand van de 
tuin een aantal centra voor ouderen. In 
her weekend nemen de ouderen hun fa
rnilie , die bij hen op bezoek komt, mee 
naar de tuin. 
Natuurlijk is de ruin niet aileen in trek 
bij de ouderen, de tuin wordt ook be
zocht door jongere wandelaars, die de 
ruin vaak zeer regelmatig bezoeken. 
De Cultuurhistorische plantentuin ge
niet ook landelijke bekendheid. Steeds 
vaker constateren we dat ook natuur
liefhebbers van buiten Rotterdam vol 
interesse door de tuin lopen. 
Het IVN, de KNNV, het NIVON en de 
vrijwilligers organiseren geregeld goed 
bezochte excursies. 
De natuur in de tuin vonn t een mooie 
achtergrond voor bruidsreportages en 
was zelfs decor voor een film over een 
mannetje op de inaan! 
Vanuit het aangrenzende centrum voor 
natuur- en milieu-educatie worden les
sen voor het wateronderzoek voor 
groepen van het basisonderwijs op de 
ruin georganiseerd. 

Een aantal docenten van middelbare 
scholen uit de orngeving gebruikt de 
kwaliteiten van de ruin bij hun biolo
gielessen. Helaas gooit het weer hier 
soms roet in het eten, maar daarvoor is 
een kleine schuilgelegenheid bescbik
baar of kan het nabijgelegen centrum 
uitkomst bieden. De scholieren vinden 
het werken op de tuin in bet algemeen 
een festijn. Lekker buiten doe-lerend 
bezig zijn. 
Tijdens de middagpauze van de scho
len wordt de ruin vaak gebruikt door de 
leerlingen van scholen in de nabijheid, 
die her rondhollen erg spannend en uit
dagend vinden. Het is te begrijpen dat 

ze een dergelijke uitlaatklep nodig heb
ben, maar voor de beheerder is het een 
probleem want in hun enthousiaste ge
drag beschadigen ze helaas de planlen. 
De beheerder moet dan aI zijn tact in
zetten om dit in goede banen te Ieiden. 
Uit ondervinding blijkt dat bezoekers 
die planten of zaden mee naar de tuin 
brengen of zaden of plantendelen mee
krijgen een speciale band met de tuin 
krijgen. Ze helpen graag mee de tuin 
verder te ontwikkelen en te bescher
men. Vooral bij het aanbreken van de 
lente worden emrners vol kikkerdril, 
padden en salamanders uit kleine stads 
tuinvij Vel'S naar de ruin gebracht. Toen 
in een aangrenzende wijk huizen afge
broken werden is een actiegroep bezig 
geweest aile kikkers en salamanders te 
vangen; deze zijn in de tuin weer uitge
zet. Bij deze actie zijn ook leerlingen 
van de basisscholen in de omgeving be
trokken geweest. Zowel het plaatselijke 

Sfeervol uitzicht over het wat er fo to: Ron Kroesbergen 

Aigemene informatie 

Cultuurhistorische plantentuin
 
Adres: Brammertsiraat 10
 
3084 RV Rotterdam (Charlois)
 
Telefoon: 010-4281036
 

Openingstijden:
 
rna. tim vrij.: 8.00 - 16.00 uur. zat.
 
en zon.: 11.00 - 16.00 uur.
 
De toegang is gratis.
 

Bereikbaarheid met o.v .: Vanaf
 
het eindpunt van tramlijn 2 aan de
 
Boergoense Vliet is het slechts
 
100 meter lopen.
 

TV-station als de Onderwijs-TV heb
ben hieraan aandacht besteed. Een aar
dig gegeven is dat een jongetje dat de 
ruin vanuit de kinderwagen heeft leren 
kennen, nu een van de bek waarnste na
tuurkenners is die gedurende het week
end de ruin bemand en voorlichting 
geeft aan de bezoekers. 

De Inforrnatievoorziening 
Bij de ingang staat een plattegrond met 
summ iere infonn atie over de land
schapstypen. Bij het gebouwtje hangt 
een mededelingenbord met uitgebreide
re informatie. Helaas zijn de kleinere 
informatieborden die vroeger bij de ve
getatietypen en landschapstypen ston
den het slachtoffer van vandalisme ge
worden, maar de bezoekers kunnen met 
hun vragen altijd bij de beheerder of de 
vrijwilligers terecht. 

Tot slot 
Het is bijzonder lastig gebleken om op 
een dergelijk kleine oppervlakte een 
verscheidenheid aan landschapstypen 
Ie ontwikkelen en in stand te houden. 
Toch bleek bet uiteindelijk mogelijk 
om van een oude tramremise een schit
terend stukje natuur te maken. De vak
kundige en ook ideeIe inzet van de be
heerder en zijn hulpen is daar vanzelf
sprekend mede debet aan. 

Luuk Hopkooper is als specialist 
natuur- en milieu-educaiie wetk
zoom bij Dienst Recreatie Rotter
dam. 

Mel tekstbijdragen van Ron Kroes
bergen. beheerder van de Cultuur
historische pla ntentuin 
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