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Mans de long 

We schrijven 1977. Op het hoofd
kantoor van het Werkvoorzienlngs
schap Westelijk Noord-Brabant in 
Roosendaal (WVS) wordt besloten 
om de mogelijkheid te onderzoeken 
of een van de vierentwintig aangeslo
ten gemeenten bereid is om een tuin 
of park aan te leggen. 
Het doel van zo'n tuin of park moet 
zijn om vijf tot zeven mensen op 
jaarbasis passend werk te bieden. 
De gemeente Rucphen reageert als eer
ste en biedt een stuk grond aan ter 
grootte van 2 ha. Deze plek is gelegen 
in de nabijheid van het gemeentelijk 
sportcomplex De Vijfsprong. De ge
meente is tevens bereid om de aanleg
kosten voor haar rekening te nemen. 
In 1981 wordt een Werkgroep Heem
tuin in het leven geroepen. In deze 
werkgroep zitten vertegenwoordigers 
van de gemeente, de WVS en iemand 
van de plaatselijke Natuurwerkgroep 
Gemeente Rucphen. Hun taak is om 
telkens advies uit te brengen aan het 
gemeentebestuur. 
De aanle gkosten worden geraamd op 
j450.000.-. 

Ligging 
De toekomstige heemtuin ligt in bet 
meest kleinschalige stukje Rucpben dat 
nog over is. Het is een gebiedje dat zit 
ingeklemd tussen de kerkdorpen 
Sprundel, Rucpben en Sint Willebrord. 
Het wordt gekenmerkt door een stelsel 
van onverharde zandweggetjes, kleine 
landbouwperceeltjes die omzoomd 
worden door houtwaIIen, hakhoutbos
jes , braamstruwelen, verspreid staande 
eiken en boomgroepen. 

Gebiedsbeschrijving 
Het ter beschikking gestelde gebied be
staat uit droge zandgrond. Het is een 
voormalig heideveld dat ongeveer 35 
tot 50 jaar geleden is omgezet in land
bouwgrond. In de jaren voor de aanIeg 
van de tuin zijn er aardbeien en gras op 
verbouwd. 
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Het noordetijk gedeelte is niet ontgon

nen. Hier is bet beideveldje indertijd
 
met zeedennen beplant. Inmiddels heb

ben zich bier spontaan goed ontwikkel

de zomereiken en berken gevestigd. In
 
de nabijheid van het bas bevinden zich
 
enkele spontaan opgroeiende zomerei

ken die ongeveer 25 jaar oud zijn. In
 
dit gedeelte bevindt zicb een oude
 
landbouwscbuur en een graslandje dat
 
eerder als boerenerf in gebruik is ge

weest.
 
Het middengedeelie is zo'n 25 jaar ge

leden afgegraven voor zandwinning
 
waardoor bet maaiveld met ruim een
 
meter is verlaagd.
 
Het meest westelijk deel wordt ruimte

lijk afgescbeiden door een houtwal die
 
uit Amerikaanse eik bestaat ,
 

Het plan
 
Het plan bestaat uit een heel globale
 
schets. Hierin wordt het eiken-berken
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bos , het middengedeelte en een cul
tuurgedeelte aangegeven. De rest mag 
naar eigen inzicbt worden ingevuld. 
Het is de bedoeling dat de beemtuin op 
basis van plantengemeenschappen zal 
worden aangelegd. Dit zal beeI ruim 
worden opgevat. In totaal zullen 17 
verscbillende 'Ieefgebiedjes' worden 
aangelegd. 

- In bet eikenberkenbos zal de begroei
ing bestaan uit de soorten die van natu
re in deze gemeenscbap voorkomen 
(eik, berk, lijsterbes, krent, vuilboom, 
varens, bosbessen, lelie-van-dalen, dal
kruid, salomonszegel). 

- Voor het middengedeelte zijn ge
pland: een voedselarm Yen, een beekje, 
enkele poeIen, een moeras, natte , voch
tige en droge heide, bloemrijke gras
landjes, een heideschraallandje, een 
dijklichaam met soorten uit het rivie-
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Beek in de aanlegfase 

rengebied, een ruigtegebied en een
 
beekbosj e.
 
Voor de overgang van en naar bet eul

tuurgedeelte zal een hoile weg worden
 
aangelegd.
 

- In bet eultuurgedeelte zullen komen:
 
een beekje met een beekdal, een poel,
 
een hoogstam fruitboomgaa rd met vlin

derweitje, een kalk grasland, s truwelen
 
en houtwallen, een karrespoor en rwee
 
korenakkers.
 

De aanleg
 
1981.
 
Een hekwerk en een dee l van de houti

ge beplantin gen worden aangebraeht.
 

fo to: Willy Leufgen 

De beplantin gen worden periodiek ge 

sehoffeld.
 
1985.
 
In augustu s wordt bet ven aangelegd.
 
Hiervoor wordt leem gebruikt die vrij

gekomen is bij een voormalige steenfa

briek. Er wordt 800 m' leem gebruikt.
 
De leemwanden van bet ven zijn 60 em
 
dik. Een groot gedeelte van bet vrijge

komen zand wordt gebruikt als op

boogzand bij een nieuwe bouwlocatie.
 
1986.
 
In her voo rjaar wordt ra ndom een ge 

deelte van bet ven een 35 em dikk e
 
leemIaag aangebraeht om voehtige tot
 
narte milieus te sebeppen. De versehil

lende grondsamenstellingen worden
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De oranjetip 

Als mens heb ik oak altijd verlange ns. 
Als j e net als ik het voorrecht hebt om 
samen mel eel! groepje mensen een 
heemtuin Ie mogen aanleggen en ont
wikkelen , komen er naar mal e de ant
wikke ling voo rtsc hrijdt de verlangens. 

Een van mijn verlange ns was het om 

hier ooit nog ee ns de oranjetip en het 
groentje te mogen begroeten. In mijn 
leefomgeving kom t de oranje tip nauwe

lijks vaal'. 

Het is 1994 en ap ril ri t er wee r bijna op. 

Al dage nlang is het mooi voo rjaars
weer. Tijden s de we rkr aamheden p raten 
we regelmaiig ove r de mogelijke komst 
van de oranje tip. De kal ender geeft 1 
mei aan en het m ooie voo rjaarsweer 
dUU/1 1'001'1. Het loopt tegen twaalven 
wanneer ik mij vanuit de ruin naar 'I 
Gebouwke begeef. Op de stoep vaa l' het 
gebouw zil een mannetje van de oranje 
tip , mel wijd uitgespreide vleugels . Het 

lijk: te mooi am waar te zijn. Jkkan hem 
op m indel' dan een meter afstand bena

deren en bewonderen. Nadien laat ik 
hem begaan. Ik heb het gev oel dar hij 
1'001' m ij is gekomen. Ik ben iruens ge
lukkig en vind de aanleg van de w in nag 

meer de moeite waa rd. 

Op 2 mei 1995 ontmoe tte ik op bij na de 
zelfde plek wee r een mannetj e van de 

I oranj et ip. In 1996 heb ik ze ge mist. 

IHet groentje 

lk vond het een gemis dat dit vlindertje 

Iin de w in ontbrak . Deze soo rt is een 
lrouwe bewoner van de natuurgebieden 

I in mijn streek. 

I Beg in april 1993 'dwarrelde ' e r een 
I groen blaadj e boven ons 'blau wgras

landje'. Terwijl ik met voll e teugen ge 
noot en me nauwelijks realiseerde dai 
het echt zover was, verscheen er een 

tweede vlindertje. Enkele dag en daarna 

mocht ik getuige zijn van twe e groentjes 
die de liefde bedreven. En ofdat alles 
nog niet genoeg was, mo ch t ik getuige 

zijn bij de ei-afzetting op de struikhe ide. 
Bij ons noemen ze zo ietna nd een bof

kont. 

Vanafdie tijd kome n er ieder jaar weer 
enke le groe ntjes in de heem tuin . 
1k ervaar het als heelfijn am mel ande
ren te mogen werken aan de instandhou
ding van plekj es waa rin an dere levens

V0 17l1en zic h kunnen en mogen vestigen. 
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IDe appelvink 

Eind november zUn er voo r het eerst ap 
pelvinken in de tuin verschenen. Soms 
was hel er een, dan waren er weer twe e 
en soms vier. 
De appelvink is op de kop af de hon
derdste vogelsoort die de tuin be zoekt. 
Naas t de algemen e soorten verschenen 
er in de ruin ook niet -alledaagse soor
ten . Zomaar een g reep: watersnip, bok

je, houtsnip, boomleeu werik , aals chol
ver, goudvink , wielewaal, bosruiter, 

sperwer, havik, boomvalk; barmsijs, bef

lijster, kleine kareki ei. bosrietzanger, 
rode wouw, blauw e kie kend ief, zwarte 
spechi, kleine bonte specht, witgatj e. oe 

verlope r. 

gescheiden in depot gezet en later apart 
op het leem aangebracht. De begroei
ing, bestaande uit Engels raaigras 
wordt machinaal verwijderd. Het zee
dennenbos wordt gekapt. In september 
wordt gestart met de aanplant van de 
25.000 heideplantjes .
 
1987.
 
Het geheel wordt geschoffeld om een
 
zadenarme bovenlaag te laten ontstaan.
 
De eerste rogge wordt gezaaid.
 
Om de te rechtlijnige singelbeplanting
 
te doorbreken worden 'speelse' beplan

tingen gemaakt, waardoor de verras

sing in de tuin groter wordt . In het na

jaar krijgen de eerste kruida chtigen
 
hun plekje . Deze kruidachtigen zijn
 
voor het overgrote deel opgekweekt in
 
de gemeentelijke kwekerij. Door
 
plaatsgebrek op de kwekerij moesten
 

we eerder dan gepland overgaan tot de
 
aanplant.
 
1989.
 
Het eerste beekje wordt aangelegd. Ge

brek aan voldoende geld noopt ons om
 
ditbeekje in oude stoeptegels en met

selspecie uit te voeren . Om de vesti

ging van water- en oeverplanten te be

vorderen worden op de beekbodem
 
heiplaggen gelegd .
 
1990.
 
In het cultuurgedeelte wordt het Iaatste
 
deel van het beekje aangelegd. Deze
 
beek wordt samen met het vochtige
 
beekdaI in leem uitgevoerd. Hiervoor
 
wordt 300 m' leem gebruikt.
 
1992.
 
De oude boerenschuur valt onder de
 
slopershamer. Een gedeelte van de ste

nen wordt gebruikt om aan de zuidzui

de een muurtje te metselen.
 
In november wordt het nieuwe "Ge

bouwke" betrokken .
 
1993.
 
In de omgeving van 't Gebouwke ver

schijnen een "kapellenweike" en een
 
"puitekuil" (kapellen zijn vlinders en
 
een puitekuil is een kikkerpoel).
 
1995
 
Op het dak van het gebouw worden
 
zonnepaneIen geplaat st .
 

Het moedersysteem
 
Het moedersysteem houdt in dat wij
 
het overgrote deel van de planten heb

ben aangeplant. Wij gaan er van uit dai
 
de moederplanten door zaadversprei

ding nakomelingen zullen krijgen.
 

De bovenloop van de beek fot o: heemtuinarchiefRu cphen 

Bet spechtennest 

Achi er in de ruin staat een oude dode 
kn ot -els . In het najaar van 1994 kreeg 
"ons" groene spechtenpaar belangstel
ling voo r deze dode bo om . Op een 
kleine "proefboring" na werd de boom 
wal het hakk en betreft mel rust ge la ten. 

In het voo rjaar van 1995 bezochten de 
g roene sped /len mel een grote regel 

maat de knotboom. Hun voo rjaa rslac h 

vulde de tuin. 
Eind maar! werd gestart mel het uithak

ken van de nestholte. Het waren prach

tige dagen om steeds opnieuw getuige te 
mogen zijn van deze mooie vogels en 
hun hakwerk . Regelmatig verscheen hun 
moo ie, rode kop door het gat. Bekkenvol 
spaanders we rden naar buiten gewe rki. 

Op een vroege morgen hoorde ik wee r 
eens hakken. Ik besloot me Ie verschui
len in een wat verderop staand "akker
kotje ". Mijn verbazing was g root toen 
niet de rode kop van de groene spechten 
verscheen maar de zwan -wiue kop van 
de grote bonte specht . Ook hij hakte en 
we rkte de spaan ders naar buiten. 
Bij afwezigh eid van de ene spechten 
500rt verscheen de andere en omge

kee rd. Naannate de tijd voortschreed 
ging ik me er zorgen over maken dar uit
einde lijk maar een van beide soorten het 
nest to u kunnen gaan gebruiken. Ik gun
de ze allebei zo 'n nestholt e in de tuin . Ik 

we rd er relfs een beetje te nuwachtig 
van . 
Zo plotseling als de grote bonie spechi 
gekomen was, zo plotselin g verdween 
hij ook weer. De groene spechien had
den pLOIS ook geen belangstelling meer 
voo r de knot-els. De g ree ne spechten 

bleve n de ruin zoals in al die vooraf
gaandejaren dagel ijks bezoeken om 
mieren en hun poppen te verga ren. Eind 
juni verschenen ze in de tuin mel hun 
vier jonge g roene spechten. 
Zulke voorvallen Lijken som s wei dr o

men. 

Een werktuin 
De tuin heeft onder andere als doel 
passende arbeid aan vijf tot zeven men 
sen te bieden . Tijdens de aanleg is hier 
nadrukkeIijk rekening mee gehouden. 
We kunnen de bezoekers tussen de 400 
en 450 soorten wilde planten tonen en 
laten bewonderen. 

Het beheer 
De zeven medewerkers, goed voor 
5500 manuren op jaarbasis hebben een 
sturende functie. Die bestaat voor een 
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Het veenmos 

Ik had net als alle andere collega's dro
men en wensen bij de aanleg van een 
heemtuin. Een van mijn stoutste dromen 
was dar er zicn in de poelen en op de 
venoever veenmos zou goon vestigen. 
Mijn vreugde was dan ook groot toen 
ik begin 1989 in een van de poelen en 
op de venoever de eerste plantjes van 
het veenmos ondekte. Ik hoef waar
sehijnlijk niet te vertellen war er op zo'n 
moment doorje heengaat; in mijn ogen 
wrijven en in mijn vel knijpen hielp niet. 
De eerste ontwikkeling van veenmos 
was een feit. Nu liggen er voor ons doen 
al mooie veenm osbulten langs een ge
deelte van de veno ever. Inmiddels wordt 
het fr aaie veenmosgroen afgewisseld en 
opgefle urd mel de donkerrode kleur van 
slierten veenbes. 

In een van de ondiepe poelen heeft her 
veenmos reeds de poel verlaten en zicn 
al zo' n 80 em op het land gevestigd. 

Ik genierer dagelijks van als ik zie dar 
een aanralplantensoorten her nieuwe 
veenmosmilieu op de voet volgt en in
middels ook het land op gekomen is. 

groot gedeelte uit het handmatig wie
den , maaien, afvoeren, spiuen en 
schoffelen. Periodiek worden waar no
dig struiken handmatig afgezet. 

Opmerkelijke zaken 
We hebben alle struiken in groepen ge
plaatst. Volgens ons biedt dit aanmer
kelijke voordelen. De concurrentie van 
de soort onderling is o.i, minder groot 
dan in een gemengde beplanting. Het 
in blad komen, de bloei, de vruchten en 
de bladverkleuring zijn veel opvallen
der en worden door de bezoekers vaak 
sneller opgemerkt. De soort behoudt 
min of meer het eigen karakter. Wij 
hoeven minder snel tot afzetten over te 
gaan. 

Op verschillende plekjes in de tuin zijn 
vanuit zaden klimopk.lokje, parnassia, 
klein tasjeskruid, zandblauwtje, moe
rashertshooi, dwergbies, zonneroosje, 
koningsvaren en kleine en ronde zon
nedauw verschenen. Het verschijnen 
van veenmos was voor ons tot nu toe 
de grootste verrassing. 

De openstelling 
Op 12 juli 1988 is de tuin, zij bet 
slechts op drie middagen, voor het pu
bliek opengesteld. Wij waren (en zijn) 
van oordeel dat de burger getuige 
moest kunnen zijn van de aanleg. Zij 
draaien tenslotte uiteindelijk op voor 
de aanleg- en onderboudskosten. 

Inmiddels is de ruin van 1 januari tim 
31 december op werkdagen geopend 
tussen 10,00 en 16,00 uur, Per jaar be
zoeken tussen de 7000 en 8000 mensen 
de tuin. 
Voor de 22 zondagmiddagopenstellin
gen beschikken we over 25 vrijwilli
gers. Dankzij hun inzet is op die zon
dagen de tuin van 13.00-16.00 uur te 
bezoeken. De data zijn te vinden in de 
rubriek "Agenda" . 0 

Mans de long werkt als beheerder 
in de heemtuin van Rucphen. 

Ret adres: Baanvelden 12 
4715 RH Rucphen 
Tel.: 0165-343014 

voorjaarsbericht voor komende winters 

Preservatieven tegen ijsvijververdriet 

De voorbije strenge winter heeft heel wat slachtoffers ge
maakt in (tuin-jvijvers, Ik zag enkele - te ondiepe - vij
vers met tientallen doodgevroren kikkers, in bun winter- . 
slaap verrast door het erg dikke ijs dat een abnormaal 
lange tijd bet water bedekte en van de buitenwereld af
sloot. Zo zijn er ook vee I vissen bevroren of gestikt door 
zuurstoftekort. 
Er zijn enkele maatregelen aan te bevelen om het water
leven te redden dat tuineigenaren met zulke goede bedoe
lingen naar vijver of poellokten en het de kans gaven 
zich te vermeerderen en er te overwinteren. Eigenlijk is 
het een vanzelfsprekende plicht dat leven ook de winters 
door te helpen. 

Wat kunje doen? 
- Allereerst zorgen voor een behoorlijke waterdiepte. Er 
moet ergens een plek zijn waar zeker een meter water blijft 
staan , 

- Sneeuw van het ijs vegen, zodat er licbt door de ijszolde

ring valt en de ondergedoken waterplanten, zwevende wieren
 
en aan de vijverrand vastzittende algen en mossen nog wat
 
zuurstof kunnen maken.
 
- Zorgen voor een plekje open water waar de waterbewo

ners kunnen komen ademen door bet kappen en steeds open

houden van een wak. Maar dit mislukt nogal eens doordat de
 

vorst bij onze afwezigheid van een paar dagen bet wak weer 
dichtvriest. 
Beter is het v66r er vorst kan komen te zorgen dat er een of 
meer plekjes zijn waar het water niet bevriest. Dat kan bij
voorbeeld door een dikke takkenbos (mutserd) of een los sa
mengebonden bundel afgemaaid riet of ruigte rechtop in het 
water te zetten op een niet te ondiepe plek. Een verzwaring 
onderaan (steen, tegel) boudt de bundel overeind. . 
- Ik zag een bandige oplossing met tempex. Het ging om een 
stuk dakplaat van het bekende Unidek (van "bouwen en iso
leren ineen") van ongeveer 40x4() em. Deze dakplaten be
staan uit twee lagen beel stevig bard board met daartussen 
een laag van 8 a10 em tempex (piepscbuim). In bet midden 
was door en door een gaatjegesneden of geboord van enkele 
centimeters diameter. Het stuk Unidek drijft op bet water, 
een touw met een steen eraan boudt bet op zijn plaats. Bij 
vorst vriest de plaat vast, maar bet centrale plaatie blijft 
open ; bet water bevriest daar niet en kan dienen als ademgat 
voor het vijverleven. De plaat met bet antivriesgaatje is ja
renlang herbruikbaar. Wie zo'n drijvend stuk binnendak le
lijk vindt, kan er een dunne zode op leggen. WeI dan rondom 
latjes aanbrengen tegen bet afschuiven van de 'dakbedek
king'. 0 

Willem Iven 
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