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Josee Kennis 

e natuurtu in ligt in het Verrassend Oill j uist hier een natuur
Amsterdamse stadsdee l de ru in te vinden , verb org en tussen de 
Baarsjes. Het is een war hoge etagewo ningen . Een onopval

sorn bere wijk uit her begin van de lende deur in een war achterafge le
vorige eeuw met weinig groen. gen srraarje geeft toegang tot de tuin. 

Hier valr de stadse drukte van je af 
en opent zich een onverwachte 
wereld van wee lderig groen. Domein 
van vogels. k ikker s en wa r zoal 

krioelt. 
Verbaas t U. 

Voorgeschiedenis 
Begin vorige eeuw was hier het Wil
helrninapa rk. Een park met alles er 
op en er aan. een fontei n, een thee
huis, vee l zitbanken en brecle wande l
paden om te flaneren. Hoe het park 
verdween weer ik niet. Wei dat daar
na het stuk grond geruime tijd ge
pachr werd door de kwekersfami lie 

\l 

Tuin begin 1900, het Wilhelminapark 

Hendriksen C terrein Hendriksen"). 
Zeke r is dat vanaf de jaren tachtig de 
vergetel heid toesloeg en er zich een 
spontane sradse wildernis ontwikkel
de, ouland noernden ze dar toen. 
Bomen en struiken schoten op, vo
gels nestelden vei lig verscholen in 
ondoordringbare brarnenstru iken, en 
ja , ook het onverrnijde lijke afva l 
kwam van de balkons naar beneden. 
Zo gaar dat. Nu kan in cli t land na
tuur lijk niets zorn aar vee r langere 

tijd zij n gang gaan. Het moet naruur
lijk een bestem ming en een naarn 
hebben. Bij gebrek daaraan werd na 
een tiental j aren toch maar vast de 
bezern door het terrein gehaa ld. En 
de kettingzaag. Een veertigta l bomen 
ging om en een kaal terrein bleef 
over. Aileen aan de rande u werden 

war grote bomen gered. 
Omwonenclen vreesden een parkeer

terrein. beclrijventerrein of kinder
speelp laars. Ze richtten een werk
groep op om een bestemming voor 
her terrein te zoeken. Een natuurtui n 
lag voor de hand en na ja ren praten 
met het stadsd eel en buurrbewoners, 
waarin veel rapporten werden ge
schreven en bij eenkornsten georgani

seerd, kreeg de werkgroep subsidie 
voo r de inrichting van her terrei n. 
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Josee Kennis 

Aan dit voorbereidende werk heb ik 
behal ve her ontwerp weinig gedaan . 

Puin ruimen 
Op het natste gedee lte van de ruin 
werd een moeras gegraven . Een reeds 
aanwezige vijver en een oude sloot 
werde n uitgedi ept en schoongemaakt. 
Paden werden aangelegd. Grote hoe
veelheden puin, zwerfv uil, en afge
dank t rneubilair werde n afgevoerd . 
Het meest zonnige deel werd ver
schraa ld met kalkarm zand. 
Toen eindelijk voor mij het leuke 
werk kon beginnen bleek het uog ee n 
enorme klus. Er lag een wal vol met 
Japanse duizen dknoop, haag winde en 
zeve nbladwortels. Ook zat er nog 
steeds een gro te hoeveelheid stenen 
in de grond, en bij alles war je wilde 
plan ten moest je eers t puin ruimen. 
De grond was totaal omge woeld en 
verstoord en het zojuist door e ns 
opge brachte zand veranderde al snel 
in een kattenbak. 

Cederappels en hopbellen 
In de win wil ik bij voorkeur aileen 
inheemse planten. toch ben ik niet 

altijd princip ieel geweest. Zo staat er 
een kiwi die vol hangt met kl eine, 
maar eetbare vruc hten, een gro te vij 
genboom, waa r de halsbandparkieten 
meestal eerder van genie ten dan ik, 
en er staan dru iven en zelfs een olijf. 
Ook zie je bij binnenkorns t een grote 
ceder, die werd gere d van de ketting
zaag . De ornwonenden zijn gehecht 
aan de boom en ook al vind ik hem 
war stij f, kappen is gee n optie na 
zo ' n lange tijd, Ik laat hem begroeien 
met een hop en de combinatie van 
cedera ppe ls en de hopbelle n heeft 
wei war. 

Zoek en naar balans 
In het eerSte deel van de tuin was 
vroeger de kwekerij , Het is het 
droogste gedeelte van de tuin met 
grote esdoorns, gra uwe- en schietwil
gen , slee- en rneidoorns. En aan een 
kant omheind met een grote gestape l
de wal van dikk e starnrnen en grote 
takke n. Daar groeien de zachte 
naaldvarens. hout knotszwamm en, 

schimrnels en paddestoelen. Langs de 
kant heb ik stapelmuurtjes gemaakt. 
Deze zij n in de schaduw begroeid 
met gee l helrnkruid, eikvarentjes, 
slanke sleutelbloem en vee l mossen. 
Toen ik hier begon groeide hier vrij
wei aileen maar zevenblad, Beetje bij 
beetje heb ik de wortels verwijderd, 
Nu vind je er muskuskruid , christof
felkruid en dalkruid, gele anemone n 
en gev lekte aronske lken. 
Ik probeer een balans te vinden tus

sen intensief en extensief beheer. Er 
word t op sommige plekken in de tuin 
niets gedaan, daar groe ien brandne-

Var ens op een muurtje in de Sla tuinen. 

tels, brarn en en zevenblad, er liggen 
bladeren en takkenbossen. De bruine 
kikkers, padden , heggenmussen, 
goudhaantjes en allerJei insecten vin
den hier hun plekjes. Op andere 
plaarsen wied ik juist heel minutieus, 
leg stenen en stronken net iets mooi
er nee r, maak mooie doorkijkjes en 
geef bijzondere planten extra aan
dacht. Maar ik pro beer toch steeds de 
illusie te wekken dar er nauwelij ks 
iets in de tuin gedaan wordt. 

Zonnig en zandig 
In het midden van de tuin ligt het 
zonnigste gedee lte. Hier is het kalk
arm zand opgebracht. Nu houd ik 
zelf niet zo van dat ges leep met 
grond en bovendien blij ft het op de 
natte veengrond in het beheer proble
men geve n. Zo is een flink deel in de 
loop del' jaren weggespoeld. Ook 
wordt het steed s voedse lrijker door 
bladeren en de onophoudelijke stadse 
kat tenstro nr. Vanaf de randen dringen 
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kartenstaarten en brunel weer op, 
maar ook rietorchissen, grote ratelaar 
en blauwe knoop. Ook groeit er nu 
veel gras en de pamassia is verdwe
nen. Toch is het nog steeds een kleur
rijk stukje, met net iets andere soor
ten dan in de rest van de tuin. Op het 
iets hoger en droger gedeelte van het 
zand groeien toortsen, veldhonds
tong, rapunzelklokjes, bont kroon
kruid, wondklaver en hokjespeul. Ik 
noem het nu een bloernenweide, aI
leen wordt er nooit gemaaid. Maaien 
doe ik behalve op de graspaden ner
gens in de tuin. Ik wied de hele ruin 
met de hand, schrepel en graskanten
knipper. Er bloeit altijd wei iets 
moois en de ruin is klein genoeg om 
selectief te wieden. Dit vind ik een 
ontspannend deel van het werk: met 
mijn neus dichtbij de grand nieuwe 
zaailingen ontdekken. 

Veranderende inzichten 
De eerste jaren wilde ik een zo'n 
groot mogelijke diversiteit van plan
ten. Er is toen veel gezaaid en ge
plant. Nu vind ik het belangrijk om 
een zo natuurlijk mogelijk geheel te 
maken. Aile planten die ooit in de 
tuin gebloeid hebben, bijna vijfhon
derd soorten zijn gefotografeerd, van 
tekst voorzien en op geplastificeerde 
kaarten gezet. Deze zijn bij de in
gang te zien zodat je weer wat er op 
dat moment in bloei staat. 
Nu ben ik geen fanatiek verzarnelaar 
meer van soorten. Alhoewel ik er nog 

steeds spijt van heb die prachtschub
wortel die ik in de Pyreneeen zag 
niet uitgegraven te hebben. Ik las hoe 
goed hij het bij anderen doet en dacht 
verdomme. die had ik ook kunnen 
hebben. Wel heb ik zwarte peper
boompjes meegenornen en die heb
ben het erg naar hun zin. Het hoogte
punt van de soortenrijkdom lijkt in 
mijn ruin 'nu wel voorbij te zijn. 
Grotere oppervlaktes worden nu 
bedekt met minder soorten. Zoals 
hele stukken met paarbladig goud
veil. Tijdens de bloei licht her donke
restuk mooi op en als de eenbes er 
doorheen komt en het randje boswal
stro bloeit, is het een prachtig plaatje. 
Achterin de ruin is een lange stapel
muur. Deze ligt in de zon en is be
groeid met muizeoortjes, grasklokje, 
rnuurleeuwenbek, zwartsteel en 
sreenbreekvarentjes. Ook zijn er na
tuurlijk tongvarenzaailingen, die 
zoveel opkomen in de tuin dat ik ze 
nog eens ga wieden. 

Dodemansvingers 
Omdat dit achterste gedeelte van de 
tuin altijd vol water stond is daar een 
vijver gegraven met zo geleidelijk 
mogelijk oplopende oevers. Deze vij
vel' wordt gevoed door kwelwater en 
hij vaIt dus nooit droog zelfs niet 
hartje zomer. Hier voelt de kleine 
watersalamander zich thuis tussen 
waterviolier, grote boterbloem en 
krabbescheer. Aan de rand is een 
dodemansvingers geplant. jaren gele

den en deze zaait zich massaal nit. 
Heel mooi met het rivierkruiskruid 
en de gagel. Ook mijn favoriet de 
moesdistel waar altijd we] insecten 
op zitten breidt zich hier flink uit. 
De ruin is gelukkig niet openbaar 
anders zou de dodernansvingers van
wege zijn giftigheid vast moeten wij
ken. 

De vijvers in de win groeien in een
 
seizoen helernaal dicht, in her najaar
 
trek ik, gehuld in waadbroek, de
 
planten er met de hand uit. Vanafdit
 
deel van de ruin stroomt het water
 
onder een paadje door naar het mid

dendeel van de tuin dat veertig centi

meter lager ligt. Via een poeltje met
 
slangewortel stroomt het naar een
 
moerasgebiedje. In het voorjaar
 
warrnt het water hier snel op waar

door de parende bruine kikkers en
 
salamanders hier al vroeg te vinden
 
zijn. Van hieruit klatert het anderhal

ve meter naar beneden in een slootje.
 

Sorns dendert een hele schoolklas
 
met net iets te drukke kinderen door
 
de tuin. Natuureducatie heet dat dan.
 
Zelf zie ik liever hoe de oude me

vrouw van drie hoog achter in aile
 
rust haar boekje leest op het bankje
 
bij de vijver.
 
Een stukje natuur in hartje Amster

dam. Het zal altijd wel schipperen
 
blijven.
 

Losee Kennis 
Natuurtuin de Slatuinen 
Slatuinenweg 45 
/057 KB Amsterdam 
020-6/69355 
e-mail: Slatuinentie ronnet.nl 
\vebs ite: \V\V\ v.natuurtu ill- 51atu ille11.111 
openingstijden: 
donderdag 9-16 uur ell elke eerste 
iondag van de niaand 13-16 1I1ir 
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