
Net als zijn kleren vertelt ook zijn tuin ons veel over de eigenaar en ontwetper en in welke tijd we leven.
 
We hoeven geen lange tuinwandeling te maken om te kunnen analyseren welk type mens huis en tuiti ge

bruiken.
 
Zo kun je ook in een oogopsleg aflezen of kinderen een rol spelen, in welke ricbtitig de interesse van de
 
beheerder gaat, of de estbetiek ofhet natuurgevoel de overhand heeft. Dat is ook overduidelijk het geval
 
bij de tuinen die Willem Iven heeft ontworpen en aangelegd, ook al verschillen ze onderling nogal.
 
In de votige artikelen van deze setie hebben we kunnen kennismaken met Willems ervaring als natuur

beheerder, als vertellet en als tuinarchitect. Ook in deze laatste "Gesprekken met Willem Iven II komen
 
deze aspecten aan bod. We zullen ook aandacht schenken aan actuele problemen, de ecologische beteke

nis en het maatschappelijk functioneren van de heemtuinen.
 
De totale oppervlakte aan natuurgebieden in Nederland is de laatste 10 jaar langzaam toegenomen, tet

wijl de kwaliteit van de natuur nog steeds achteruit gaat (De Levende Natuur, mei 2000). Het natuurbe

leid van de Nederlandse overheid ticbt zich zowel op het vergroten van natuurgebieden als het realise

ren van ecologische verbindingszones (EHS). Kunnen heemtuinen hierbij aanhaken, hierin kemen vor

men of blijven het getsoleerde eilandjes met een marginale ecologische en maatschappelijke betekenis?
 

Gesprekken m.et Willem. Iven 
deel 4: "En weinigen begrepen dat de wegen der natuur 

niet verbeterd moeten worden, maar aanvaard" 
Frank Townshend, 1934 

Ben 1. Veld 

- Wat is, behalve inkomsten verwer
ven, je motivatieom tuinen te ontwer
pen en aan te leggen ? Wi! je een ei
gen, andere wereldscheppen met ei
gen regelsen wetten? 

"Het is niet zozeer mijn eigen wereld 
scheppen, als wei de basis aanbrengen 
voor de verwondering waarvan ik ver
wacht dat die zal komen. Omdat je 
door ervaring veel kennis hebt opge
daan, weet je vaak wat je kunt ver
wachten als je op een bepaalde plaats 
op een bepaalde manier aan bet werk 
gaat . Tocb wordt het altijd een beetje 
anders danje bad gedacbt. Dat vind ik 
zo fijn! Bij de andere arcbitectuur krijg 
je precies wat op de tekening staat. Bij 
mijn architectuur niet. Dat zeg ik ook 
tegen de opdracbtgevers: het wordt 
nooit zoals ik bet teken. Ik beb tijdens 
de aanleg een beel brede marge van 
handel en nodig. Die maakt het j uist 
mooi! Ik maak vooraf altijd een teke
ning, ga danmet de opdrachtgever om 
de tafel zitten, luister goed en doe 
voorstellen: als we nou eens dit of dat 
en zus en zoo Naar aanleiding van dat 
gesprek maak ik een grove schets, nog 
niet precies ingevuld. Daar liggen de 
leidingen, hier komen bosplanten, daar 

een schaduwbelling, een zonnige plek 
en de praktiscbe dingen zoals de paad
jes, zitplaatsen, een lantaarn enz. Ik 
stuur die tekening met een toelichting 
altijd op. De schets moet zo duidelijk 
zijn, dat de mensen het makkelijk 
snappen. Dan bespreken we de ik-had
Iiever-dit-dingen en dan komt er een 
definitief ontwerp. Het hangt van de 

opdrachtgever af hoe gedetailleerd de 
tekening wordt. Er zijn doorsnedes en 
toelicbtingen bij. Bijvoorbeeld hoe 
maak ik een put, een muurtje of een 
bekje ." 

- Bij ontwerp en aanleg vande Water
tuin in het Spijkerkwartier in Arnhem 
hebben we twee vijversop verschil-

FOIO: B.J. Veld Het zuiveringsmoeras van de famille Dik te Helvoirt 
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lijkheden naast elkaar volgen . lende noogie als centraal orde
Het is geweldig leuk om te ervanend principe genomen. Dat 
ren hoe een gebied zich zonder wit zeggen de vormgeving van 
eigenwijze ingrepen ontwikde rest vande tuin staat voor 
kelt."een groot deel in directe relatie 

met de vijvers. De vijvers be
. vauen regenwater en kunnen - "Het aanleggen van netwer

zonodig aangevu ld worden met
 ken van natuurgebieden is de
 
grondwater door een pomp. JU
 oplossing voor een du urzaam
 
hebt veel geexperimenteerd met
 behoud vande diversiieit in een 

land waarde natuurzo sterk 
mogelijkheden kunnen noemen. 
water. Zouje enkele andere 

versnipperd is als in Neder
waarbij je waterals ordenend land." (Opdam 20(0). Over het 

principe in de tuin gebruikt? effect van versnippering op 
"Het voorbeeld van de z.g. lek planten is nog weinig bekend. 

Is het raadzaam, dat heemiuinkend e vijver. Dikwijls bevindt 
beheerders eens in de omgehet waterni veau van de vijver 

zich bo ven het grondwaterni ving goon rondkij ken, hoe hun 
veau. Je hebt dan een bak met tuin uit de eilandpositie ge
water. Men klaagt: mijn vijver is haald kan worden en deel kan 
lek! Wat echter vaak het geval gaan uitmaken van zo'n ecolo
is, is dat de vijver overstroomt gisch netwerk? 

"Da t lijkt me heel zinni g. Dan 
de grond door ingroe iende wor
of overhevelt naar de omringen

kunn en de heemtuinplanten en 
tels, Je krijgt daardoor een over dieren zich in het netwerk bege
gang szone (gradient) van nat yen en zich in de lege gebieden Het zulverlngsmoeras van de famille Dlk te Helvolrt. 

FOlo: s.: Veld
naar droog en dat moetje juist 
hebb en! Verder is er de mogelijkheid 
van de vlotter met een pompj e. In Oss 
wordt dat op mijn voorstel uitgevocrd. 
De vijver is daar gemaak t met folie en 
het grondwater bevindt zich drie meter 
onder het maaiveld . Ik raadde het vol
gende aan : maak een put van ringen 
van ges tapelde stenen, dieper dan drie 
meter. Hang daarin een zuigmond met 
een pompje. Het wordt bestuurd door 
een vlotter in de vijver. Zodra de vlot
ter aang eeft dat het vijverpeil teveel 
zakt, begint her pompj e uit de put wa
ter op te pompen . Dat koude water kun 
je eerst nog in een bak op buitentempe
ratuur laten komen. Bij grote regenbui
en loopt de vijver over en kan er weer 
een gradient ontstaan. 
Nog een voorbeeld. De wens van een 
opdrachtgever was een moeras. Hij 
had op z'n verjaardag moerasplantjes 
gevraagd en gekregen. Het moeras 
mocht nier bij de vijver die er al was, 
want daar waren eenden en ganze n die 
met hun mest het water zo groen als 
erwtensoep maakten . Ik heb het vol
gende bedacht: we pompen water uit 
de groene vijver naar het heuv eltje . 
Vanaf dat heuv eltje loopt een vij ftig 
meter lang namaakbeekje met lemen 
bodem naar het nieuwe moeras, alwaar 
het water verder gezuiverd wordt door 
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de plan ten. Het moeras loop t over in 
de oude vijver die nu niet meer groen 
is. Het werkt gocd. De eend-achtigen 
lopen er nog altijd maar worden bij her 
mocras weggehouden." 

- Van bosplanten is bekend, dat zi] 
zich in het algemeen uiterst langzaam 
verspreiden (soms maar enkele hon
derden meters in honderd jaar). In 
nieuwe bossen die als eco logische 
verbindingszone dienst moeten doen 
worden de potentiele leefg ebieden dus 
zonder hulp van de mens maar moei
lijk bereikt. Zou je hierbi] hulp bieden 
of maar rustig ofwachten? Hoe be
paal je of een gebied geschikt is voor 
een bepaaldesoon? 

"Bij het "makcn van de nieuwe na
tuur" gaan we uit van grotere gebie
den, b.v. bos. Je bekijkt de mogelijkhe
den van het milieu ter plekke, welke 
voorw aarden voor welke houtsoorten 
aan wezig zijn . Van die voorw aarden is 
al heel wat beken d, maar het is eigen
wijs als je meent alle voorwaarden te 
kcnnen, Ik zou open stukken laten die 
je niet bep lant, zoda t ze zich zclf kun
nen ontwikke lcn. Dat duurt wel wat 
langer. Ecrst de pioniervegeta tie enz. 
Da t is voor het publiek ook gruwelijk 
interessant. Men kan dan beide moge-

vestigen . AI moeten we ons er 
op korte termijn geen al te grote voor
stellingen van maken . De vestigiugs
voorwaarden moe ten ook maar ge
schikt zijn! We moeten het op lange 
termijn zien en de netwerken moeten 
zich ook over de landsgrenzen heen 
uitstrekken ." 

- Dr. Sybrand Tja llingii (1 992) heeft 
m.i. het zeer vruchibare concept van 
de ecologische stad ontwikkeld. Deze 
zg. ecopol is is een procesgerichte be
nadering die ricluing geeft aan het 
werken met ecologische processen bij 
inrichiing en beheer van een complete 
stad. Hierbij spelen ecologie en duur
zaamheid een centrale 1'01. 

"Dat doet me denken aan een midd el
eeuwse stad , waar boerderijen, tuinen , 
koeien en varken s in war en. De stad 
kon in bijn a alle s voorzien, ook in tij
den van belegering. De stad bood een 
zeer divers woonmilieu. Dat had voor
delen maar ook nadelen , zoal s slech te 
rioleringen, vieze straten, ratten en 
ziekten. 
De benadering van de vorm geving van 
de stad vanuit stromen spreekt mij zeer 
aan. De stad integraal bekijken lijkt me 
fantasti schl Niet zoals nu dikwijl s een 
kortetermijn ad-hoc beleid waar toe
vallig een parkeerplaatsje beschikbaar 
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Stapelmuurtje, gemaakt door Willem Iven in de tuin van de Camille Eysbouts te 
Sint-Michielsgestel. De beelden zljn afkomstlg ult Tenge Nenge, Zimbabwe. 

komt voor een tuintje. Dat is pruts
werk, dat levert geen ecbte bijdrage. Je 
proeft direct bet verschil, als je een 
groene gemeente als ass vergelijkt met 
de metropoolstad Rotterdam. Als je er 
komt voel je meteen: groen is veel be
ted" 

- Een heemtuin kan een betangrijke 
rol spelen bij de recreatie van de 
stadsmens. Tuin en recreatie kunnen 
met elkaar op gespannen voet staan. 
Dii kan ten koste van de vegeuuie en 
daardoor ook weer van de recreatie 
gaan. Welke verhouding is optimaal 
en welke maatregelen kunje treffen 
om win en recreanten posiiief te Laten 
samengaan? 

"Het hangt af van de soort mensen 
rue de tuin gaan gebruiken. De ene 
buurt is de andere niet. In een villawijk 
is bet anders dan in een volkswijk. Het 
risico dat er wat mislukt moetje inbou
wen. Zodra je merkt dat bet niet goed 
gaat moet je ingrijpen. Je leert op den 
duur wat de mensen waarderen en daar 
speel je op in. Je overlegt met ze. De 
wensen kunnen zeer uiteenlopen. De 
een wil vrucbtbomen, de ander wil 
klauterbomen, rozenperkjes of borders 
met mooie bloemen, een steile belling 
om te beklimmen. Het is de kunst van 
de beemtuinarcbitect de recreatie
doelstellingen in evenwicbt te brengen 
met de natuur-doelstellingen. In bet 
overleg met het tuin-comite moet je 

Foto: B.J. Veld 

duidelijk maken welke doelstellingen 
met elkaar in strijd zijn en dat je, 
vooral bij een klein terrein, keuzes 
moet maken. Probeer zo veel mogelijk 
de wensen van de mensen te bonore
ren. Kun je dat niet, probeer dan te 
overtuigen met jouw argumenten of 
laat het anders een ander maar doen." 

- Uit een onderzoek van Alterranaar 
net vrijetijdsgedrag van Turken, Ma
rokkanen en Surinamers blijkt dat de 
meerderheid van deze allochionen 
hun vrije tijd het liefst in de staddoor
brengen. Parken en andere groene 
ruimten zijn daarbij in trek. In jeite 
geldt dat oak voor de allochtonejon
geren van de tweede generatie.Je 
komt ze zelden in natuurgebieden te
gen. Mijn ervaring is dat Turksejon
geren alleen in de heemtuin komen als 
de walnoten rijp zijn. Moeten er voor 
deze bevolkingsgroepenplekken in de 
win aanwezig zij n als hangplek voor 
iongeren of omte barbecuen? 

"Tja. am te weten of je de doelstel
lingen van de beemtuin weI kunt balen 
en bandbaven, is het van belang om te 
weten, hoe de bevolkingssamenstelling 
van de wijk is en hoe de beboeften lig
gen. Kunnen de wensen in het plan in
gebouwd worden, dan lOU ik zeggen: 
Doen! De wereld is van iedereen. Een 
buurttuin is van de bele buurt en niet 
alleen van de plantenliefbebbers. Pro
beer de bewoners iets mee te geven, 

zodat ze niet alleen komen voor de no
ten of bet vuur of voor de handel in 
wat dan ook. Vertel ze iets van onze 
tuin, van onze manier van omgaan met 
elkaar en de planten en de dieren. Dat 
is een eeuwigdurend proces dat je 
steeds weer gaande moet houden. Laat 
zien boe en waarvan je geniet. Eigen
lijk heel boeiend, beel mooi en uitda
gend. Heel mooi is als ze ook een taak 
in de tuin op zich willen nemen." 

- Je hebt voor Staatsbosbeheer na
tuurterreinen aangekocht. Wanneer 
kwam een terrein in aanmerking voor 
aankoop? 

"Als je een terrein bad ontdekt dat je 
de moeite waard Yond, dan deed je een 
voorstel bij je chef. Het gebeurde vaak 
in ruilverkavelingsgebieden , Was je 
chef net ermee eens dan gingen wij het 
gebied inventariseren. Op de topografi
sche kaart gaf je dan aan welke delen 
je inieressant Yond. Daarna kwam de 
natuurwetenschappelijke commissie op 
bezoek, Die bestond uit botanici , vege
tatiekundigen, entomologen, zoologen 
en geologen. Zij beoordeelden het ter
rein en konden eisen dat het buiten de 
ruilverkaveling bleef. In die tijd kon 
het natuurbehoud vijf procent van bet 
gebied gratis in beheer krijgen in ruil 
voor het verlies dat de ruilverkaveling 
veroorzaakte. Dan kwam bet terrein op 
het aankoopplan. Staatsbosbeheer 
kocht meestal de moeilijk beheerbare 
terreinen, Natuurmonumenten en het 
Brabants Landschap de terreinen die 
ook nog wat konden opbrengen. Dat 
kon zelfs boerenland zijn. Toen ik be
gin jaren '60 in Brabant kwam werken 
bezat bet Brabants Landscbap 3 ha na
tuurgebied. Ons team Yond dat dat veel 
meer moest worden, want Brabant be
gon zich toen heel snel te ontwikkelen 
en dan zou er veel natuur verloren 
gaan. We besloten de aankopen van 
het Brabants Landschap te sti.muleren. 
Dat bestuur wilde er eerst nauwelijks 
aan. Bij aankoop betaalde bet rijk de 
helft, de provincie betaalde wat en het 
Brabants Landschap ook wat met geld 
uit leningen en legaten. Zo is het Bra
bants Landscbap een der grootste eige
naren van natuurgebieden in de provin
cie Noord-Brabant geworden." 

- Natuurherstel is tegenwoordig popu
lair. Ook al is het project geslaagd, 
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het is namaak. 
want tie: is niet op 
natuurlijke wijze 
LOt stand gekomen. 
Kan de herstelde 
natuur even waar
devol worden als 
het origineel? 

"Natuurlijk niet, 
want het origineel 
is weg. AI is het re
sultaat in het begin 
soms spectaculair, 
hoe gaat het op de 
lange duur? Kun je 
de nadelige invloe
den (verdroging, 
vermesting, verzu
ring) blijvend uit
schakelen? Door 
een gebied weer 
onder water te zet- . 
ten heb je niet au
tomatisch weer een 
rijke natte natuur. 
De rivier de Beerze 
in midden-Brabant 
is een goed voor
beeld van hoe met Een hoekje in de tuin van de familie Eysbouts te Sint
een modeme aan- Michielsgestel. 

pak door natuurontwikkeling de rivier 
haar oorspronkelijke loop zoveel mo
gelijk heeft teruggekregen. De tijd zal 
ons leren of het 55 ha grate overstro
mingsgebied een hoge natuurwaarde 
zal krijgen en de oorspronkelijke waar 
de kan evenaren." 

- Door het EG-Iandbouwbeleid in het 
eind van de vorige eeuw zijn veel 
landschappen genivelleerd en is IW

lura vernietigd. De landbouw vorm t 
nog steeds een vall de grootste bedrei
gingen van de natuur (Duinhovcen, 
1997). Acfuje de agrarische sector nu 
in staat LOI reservaatbeheer, ook als 
het grondeigendom in handen van de 
betreffende agrariers blijft ? Is hun 
kennisen mentaliteiiadequaat voor 
het natuurbeheer? Kun je aan de boe
ren zelf overlaten hoe zij de gewenste 
doelen, b.v. op netgebied van sloot
kantbeheer, willen bereiken? 

"Daar heb ik ervaring mee . In de om
geving van Oirschot had je boeren die 
een bepaald gebiedje beheerden en 
claar een vergoeding voor kregen. Er 
was een omschrijving van wat ze 
moesten doen en laten , b.v. bemesten . 

FOlo: SOl. Veld 

Maar het heeft m.i . alleen betekenis, 
als het in het groot gebeurt. Niet dat 
prutsveldje of slootkantje, dat is niet 
genoeg. Het moet deel van een net
werk zijn . Er moet vertrouwen opge
bouw d worden , er moet voorlichting 
en overle g zijn. Dan kan de boer ook 
zeggen: dat vind ik niets; want wij de
den het vroeger zooJa, maar toen was 
de doelstelling anders. Nu willen we 
graag bereiken, dat als je twee keer 
maait of later maait de koekoeksbloe
men terugkomen. 
Dan zegt de boer: 0 , ja, die stonden 
hier vroeger zat. Ais de boer dat dan 
leuk vindt dan kan het wei wat wor
den . Maar hoe het op de lange duur 
zal gaan?" o 

Ben]. Veld is o.a. mede-initiatief
nemer van de Werkgroep Ecologi
sche Tuinen Arnhem. Hi] geeft ook 
regelmatig lezingen en adviesop het 
gebied van de stedelijke ecologie. 

lijn adres:
 
ParkSlraat 72, 6828 iL Arnhem
 
lei. 026-4450786.
 

Met de zachte g 

Spekzoekende vliegen 

Het valt op dat er bij vochtig 
(naizomerweer altijd bromvliegen 
in huis konien. Het zijn vlugge, 
glantende dieren. blauwig van ui
terliik. Ze zijn vooral vlak boven de 
begonegrond haastig op zoek naar 
dood vlees om daar eitjes op te leg
gen. Gejaagd 'schaatsen' ze snel 
door huis en keuken met een duide
lijke voorkeur voor net laagbijde
grondse. Eigenlijk hadden ze on
mogelijk binnen kunnen komen, 
deuren en ramen zijn dichi. Toch 
zij n ze er. 
Men noenu ze spekvliegen omdat ze 
graag hun eitjes leggen in rokende 
blokken spek en 'schenk-' of 
'knook'hammen in de SC I1OUW. 
N.B. rokend spek rookt niet. maar 
het wordt gerooki ill de rook vall 
brandend of - betel' nag - smeulend 
hout van een open haardvuur. Te
gen spekvliegen moeten rokend 
spek en hammen dan ook worden 
ingepakt in l innen zakjes of vlie
genkastjes van horregaas. 
Ik heb een theorie over spekvliegen 
in huis ook als daar geen spek is. 
Spekvliegen zijn op zoek naar dood 
vlees. Ze hebben daar een 'neus' 
1'001'. Eigenlijk worden ze aange
trokken door de geur van een ver
brand bos. In 2O'n niet meer be
staand bos liggen immers altijd 
smeulende en verkoolde stukken 
fWUI en geblakerde krengen van 
dieren die de bosbrand niet konden 
ontvluchten. 
De schouw waar mijn Harrie-Leen
derskacheltje op aangesloten is 
ruikt net 20: als een smeulendbos 
dat geen bos meer is. Vooral bij 
vochtig weer. "Ge ruikt de 
schouW ", zei mijn moeder, "het 
weer zal omslaan". Ik weet nu hoe 
die brommers die niet binnen kon
den komen toch binnenkomen: via 
schoorsteen; schouw en kacheltje, 
gelokt door de typische schoor
sleengeur. De spekvliegen worden 
bedrogen door hun aangeboren 
'neus' 1'001' brandlucht. Wanter is 
hier spek noch ham. 

Willem Iven 
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