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en Haag: een drukke maar 
ook groen e stad. Midden in 
die stad Ji gt een druk be

zocht stadspark met twee oasen van 
rust: een oude ee ndenkooi , een do
mein voor voge ls, en de Heimanshof, 
ee n dome in voor rustzoekers en plan
tenliefhebbers. In 1935 was de aanleg 
van deze tuin voltooid, als onde rdee l 
van het Zuiderpark, destijds als park 
aan de rand van de stad. 
Zeals gezegd is de Heirnanshof een 
kJeine oase van rust. Hoewel klein , 
tijdens rondleidingen zijn bezoeke rs 
altijd onder de indru k van war er al
lernaal te vinden is. 
De ruin bestaat uit twee delen, een 
landschappentuin en een systemati
sche will . Over de naamge ving wordt 
nogal eens gediscussieerd, is het wei 
een systematische ruin, moet het bo
tanische tuin genoemd worden, of 
toch heernruin' Wellicht is dit mindel' 
van belang, het is een mooie tuin 
waarvan velen kunnen genieten . 
Bij het behee r is er de laatste jaren 
voora l op ge let dat meer mensen van 
de tuin gaa n genieten. zonder dat het 

historische en rustige karakter ver!o
ren gaat door te hoge bezoekersaan
tallen. 

Een beschrijving 
Ais de bezoeker het complex, waar 
ook de stadsboerderij en de school
tuinen zij n te vinden , heeft betreden 
is het even zoeken naar de ingang 

van de hof. Ge lukk ig leiden richting
aanwijzers naar het beoogd e doe!' 
De ingang wo rdt sinds enkele jaren 
gevo rrnd doo r beplanting die rropi sch 

aandoe t maar die wei degel ijk win
terhard is. Ook vinden we hier de 
kJeine diertjestu in waar kinderen / 
sc hoolk lassen allerlei insecten en 
andere beestjes kunnen ontdekken. 
Deze twee eleme nten werden moge
lijk toen de prachtige iepen verz arne

ling ten prooi viel aan de iepziekre. 
Een overb lijfsel hiervan is de Schub
worte l die zich nog steeds op een 
klein iepje (of ook nog een andere 
boom ?) weet te handhaven en prima 
past russen de exo ten. Ook de koe
pel-iepen bij de ingang zijn geluk kig 
in leven geb leven. 
Langs een aantal mooie coniferen 
komen we bij een splitsing. Linksaf 
ligt een pad waar nog veel rneer 
fraaie wintergroene bomen staan, 
rechtdoor kome n we in de sysrernati
sche tuin. 

Systematische tuin 
Van oorsprong staan de pl anren hier 
per fam ilie gerangschikt. Deze voor 

veel mensen wat saaie verzam eling is 
aantrekke lij ker gemaakt door roevoe
ging van een aantal elem enten. De 
rotstuin met vooral alpe npJanten is 
ruim tien jaar ge leden aangelegd, net 
als de vijver met vele soo rten water
planten en de pergo la met klimmers. 
Een Jeuk verhaal gaa t over de kiwi. 

Vijver in de systema tische tu in 
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Toen de vruchten voor het eers t in 
ons land genuttigd werden, werd tij
dens lessen en rondleidingen verteld 
dar die kiwivruchten helaas hier in 
Nederland niet aan de plant te vinden 
waren, ornda t her hier te koud zou 
zijn. Totdat een kind vroeg war die 
harige bol was aan de plant. Tot ie
ders verbazing bleken er diverse 
vruchten aan te hangen ! Sindsdien 
weten we beter. 
De bijenstal is al vanaf het begin van 
de tuin aanwezig. De bijen zijn on
misbaar voor de vruchtzetting van 
vele planten. Natuurlijk zij n de bijen 
en hun activiteiten ook educatief ge
zien van belang. De irnker is altijd 
bereid om uitleg te geven. 

De energie van de zon 
Vrij nieuw in de systematische tuin 
zij n de onderdelen van het Zo rine
energiepad. Totaal 15 onderwer pen 
en werkende voorbeelden zijn er op 
het complex en gedeeltelij k in de 
Heimanshof te zien. Hier treffen we 
o.a. de zonnefontein, de zonnebeek,
 
de zonnewij zer, de bloernenklok en
 
de zonnernuurtjes aan.
 
Op speelse wijze maken de bezoe 

kers kennis met de werking en het
 
nut van zonne-energie. Het is dan
 
ook erg leuk om tot de ontdekking te
 
ko rnen dat je de hoogte van de fon 

tein kunt regelen door je hand voor
 
het zonnepaneel te bewegen.
 

In de put, uit de put 
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Soms moet er iets mis gaan: nadat de 
oorspronkelijke veenput lek geraakt 
was, is besloten eerst een nieuwe te 
maken, alvorens de oude te ontrui
men en te herstellen. Deze nieuwe 
veenput ontwikkelde zich buitenge
woon . Zelden zij n zulke mooie stuk
jes hoogveen in Den Haag gezien! 
Wat is ervan geleerd: soms moer je 
veranderen om verrassende dingen te 
krijgen. De aanpak van de verwaar 
loosde taxushaag heeft velen ver
baasd doen staan betreffende de 
groeikracht van planten. a m de hoge 
(tot 2 meter) en brede haag die de 
tuin omsloot in proporties te krijgen 
moest er wei erg veel af. Gekozen is 
voor snoeien in twee fasen. Het eer
ste jaar werd een zijkant en de bo
venkant gekortwiekt. Het volgende 

De oud e plattegrond van de "Wetenschappelijke Tuin Zuiderpark" naar 
een ontwerp van mevr. AJ . Gorier-te l' Pe lkwijk uit de beg injaren '3 0 van 
de vorige ee uw, Mevrouw Go rter-ter Pelk wijk liet zich hierbi j inspi reren 
door de ideeen van de veld bioloog en peda goog Eli Heimans. 

jaar de tweede zijkant. Ongeloofl ijk 
dat een dergeJijk kale haag in zo' n 
korte tijd weer helemaal groen was, 
binnen een half jaar, Prachtig om te 
zien hoe het frisse groen uit de kale 
takken ontsproot! Nu is het een fraaie 
haag, mooi in model. Over de haag 
heen kun je de tuin nu uitnodigend 
zien liggen , als het ware roepend 0 111 

bezocht te worden. Want mooi is de 
tuin, natuurl ijk vooral in her voorjaa r, 
zomer en na-zomer, dan is het een 
prachtig kleurenpalet van bloernen, 
aangevuld met vele bonte vlinders. 

De Iandschappentuin 
Is de systematische tuin in de winter 
wat kaal en saai, de landschappen 
van de Landschappentuin zij n het 
hele jaar de moeite waard. Hier vin
den we 15 Nederlan dse landschap sty
pen op een verhoudingsgew ijs zeer 
kleine oppervlakte: een eikenberk en
bos, beukenbos, eikenhaagbeukenbos 
en een elzenbroe kbos. een verian
dingsreeks van open water tot bos, 
een Limburgse helling, een heideveld 
en een mooie laaglandbee k wisselen 
elkaar af. 
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In ju ni is her genieten van de orchi 
deeen op het blauwgrasland en bij 
her rivi erdijkje is her al sneJ heerlijk 
warm op her bankje in de zon. 
Deze Nederlandse landschap pen zij n 
uniek, de meeste heemtuinen her ber
gen planten uit de naaste omgeving. 
Uniek zij n de landschappen ook van
wege de leeft ijd van de ruin: hoewel 
sommige delen om voortdurende ver
nieuwing vr agen, geven vele ruim 70 
jarige bornen de landsch appen iets 
extra's. Zo gaf een oude, inmiddels 
gesrorven berk, dit jaar weer een 
mooie nes tge lege nheid voor de bonte 
specht! 

De lieide sraat e r dit jaar prach tig bij . 
Nadat er op de torale oppervlakte nog 
maar 10-20 % heideplanten te vinden 
waren, is er een aantal jaren ges tekt 
en opnieuw beplant. Er zijn dennen
naalden gestrooid en gras verwijderd. 
Enke le stukjes zij n afgeplagd . Naast 
de stekke n die goed aangeslagen zijn 
kwarn er op diverse plaatsen spon
taan hei op. er zij n zelfs twee jonge 
jeneverbessen gesignaleerd! Nu is 
weer meer dan de helft van de hei 
met heideplanten bedekt en de groe i 
zit er nog steeds in. 

Op het blau wgrasland is geex peri
menteerd met afplag gen . Gedurende 
vijf jaar zij n enkele stukjes van de 
boveulaag ontdaan. dit geeft op het 

oog Ieuke ontwi kkelinge n weer. Na
 
evaluati e zal gekeken worden of er
 
meer geplagd gaa t worden.
 
Ook zijn er in het najaar enkeIe scha

pen losgelat en voor de nabeweiding,
 
ook leuk voor her publiek .
 
Heel apart blijft het Lim burgse deel .
 
De holle weg , omzoomd door bornen
 

met klimop en bosrank heeft een bij 

zondere sfeer. Gelukkig heeft de bos

rank zich hersteld nadat een onbe

kende "beheerder" bij na alles in een
 
keel' verwijderd had. Nu wordt iedere
 
winter zeer selectief gekeken waar de
 
klimrners verwijderd moeten worden
 
om zowel de pl anten die niet op ei

gen benen kunnen staan, als de bo

men voldoende kansen te geve n.
 

Beheren met visie
 
Nog even iets over het beheer. War is
 
er de laatste jaren voora l geleerd?
 
Her is vaak lastig te zeggen welke
 
methode van behee r de beste is, veel
 
factoren zijn van invloed . Maar geef
 
je een methode een aantal jaren een
 
kans, dan zijn de resultaten meestal
 
verrassend in positieve zin.
 
Een goed beheerplan moet er vooral
 
voor zorgen dat er een eendu idig
 
beheer kornr, met daarnaast ruimte
 
voor nieuwe ontwik kelingen. In het
 
verleden is er helaas een en ander
 
verdwenen door (tijdelijke) beheer

ders die het doel van de tuin en zijn
 
onderdelen niet voldoende kenden .
 

We zijn nu op de goede weg, de tuin 
kan met trots aan bezoek ers getoond 
worden. Onmisbaar op die goede 
weg zijn vrijwilligers. In het verle 
den , heden en toekomst zij n zij het 
die de tuin net even meer (hebben) 
kunnen geve n. Omgekee rd geeft de 
ruin mensen een hoop rerug. 

Li gging en bereikbaarheid
 
Het Zu iderpark heeft diverse ingangen .
 
De Heirnanshof is te vinden bij de
 
ingang aan de Vreeswijk-straat, o.a.
 
met buslijn 25 te bereiken.
 

Openingstijden
 
Maand ag tim vrijdag: 8.30-16.00 uur.
 
Tevens van hal f april tot half augustus
 
iedere zondag van 13.00-1 7.00 uur.
 

Toegang is gratis. Honden aan de lijn.
 
Groep srondleidingen zij n na telefoni

sehe afspraak mogelijk: 070-3887392
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