
fn khuizen is een aantrekkelijke siad >'oor toeristen die per 
boot de haven >'an de oude Zuiderzeestad aandoen ofop 
'ontdekkingstocht' zijn langs de historische driehoek Hoorn, 
Medemblik, Enkhuizen. fen dagje naar het Zuiderzee
museum of Sprookjeswonderland. Toeristen ... >'an Nieuw 
Zeeland tot Marokko ofgewoon >'an de campings. Velen 
lopen, a! dan niet uit een boekje, de wandeling o>'er de 
vestingwa'. Op de route >'an het cuttuurhistoriscne Zuider
zeemuseum naar het prachtige Sprookjeswonderland, treffen 
zij het hertenkamp aan. De heemtuin kan zich niet met deze 
highlights meten, wordi ook niet met hoofdletters aangegeven 
en ligt tussen rijen bomen en struiken verborgen. Maar >'oor 
de menigte die wei om de hoek kij'kt, wachi een verrassing. 
f en ware avontuurliiice ontdekking. Niet zelden spenderen 
ouders en kinderen meer tijd in het Milieu Educatie Centrum 
De Witte Schuur en de aangrenzende heemtuin dan aan>'an
kelijk bedoeld was... 

De heemtuin in het 
Wilhelminaplantsoen van Enkhuizen 
- een plek voor natuureducatie bij uitstek -

Liesbeth de Vries 

Het Wilhelminaplantsoen is als 
wer kversch affingsproject in 1934 
aangelegd in de Engelse landschaps
sti jl. Sterke landel ijke elementen 
worden afgew isseld met zeldzame 
aanplant en exotische bomen . Een 
hertenkamp met glooiende graaswei
de en een waterpartij geeft een 
exclusieve uitstraling aan het park . 
Tussen de stra k gelijnde beplanting 
en waterpart ijen, ligt het Milieu 
Educatie Cent rum De Witte Schuu r 
en de heemtuin met een oppervlakte 
van circa een halve hectare. 

Grote variatie 
De aanleg van deze heemtuin (1996) raszone, (graan) akkert jes , kalkr ijke op me ns en dier. Door de diverse 
is ste rk afgestemd op natuurontwik muurtjes, bloemenweitjes , tak kenril bi ot open en begroeiingen, 'huist' er 
keling. De tuin geeft een bescheiden len, dode boomstammen , kruiden in deze tuin een rijke leefgemeen
beeld van de inheemse natuurlijke tuin, stinzenbosje, rui gere tu indelen schap. Veel soorten insecten, 
biotopen en de veelzijdige flora en etc. De vele elementen dragen geza vogels, vi inders, klei ne zoogdieren, 
faun a uit de regio. Er wordt gepro menlijk zorg voor een gevar ieerd mossen , varens, zwammen etc. voe
beerd een zo groot mogelijke variatie beeld van paddestoelen , bloemen, len z ich hier dus prima thuis. 
aan te brengen door diverse elemen planten , struiken , gewassen , bomen, Weldra zal ook de reactie van moe
ten : een zandcirkel met verschraalde etc. Vooral bloe iend oefent de heem der natuu r op de herinrichting van 
grond, een poeltje met kleine moe- tu in een grote aant rekki ngskracht uit de kruidentuin te zien zijn ! 
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Eenfeestelijk tochtje door de seizoenen 
De heemtuin verandert met het jaar 
getij van gedaante. Ais de zomer 
naar kortere dagen gaat ruiken en de 
bladeren donkerder dan donker
groen zijn , is het najaar in aantocht. 
De week van het brood (le volle 
week van oktober) hebben wij nag 
beter kunnen benutten , dankzij de 
graanakkertjes in de tu in. I<inderen 
die zelf graan oogsten, deeg maken 
en brood bakken zu llen niet gauw 
vergeten hoe belangrijk de natuur 
ook op die manier voor ons is! 
Ten tijde van dit schrijven , het is 
inm iddels eind oktober, is het 
gedaan met de zomer en is het 
herfstfeest al in volle gang. Het weer 
wordt natter en natter en doet de 
poel weer iets voller stromen. De 
resterende noten en kastanjes wor
den door de laatste gastenjbewo
ners opgeborgen . De m ispel- en 
perenoogst was nihil dit jaar, maar 
des te groter is de verwachting voor 
volgend jaar! De natuur trekt zich 
terug. Vogels en insecten bereiden 

stammetjes geworden zijn. Maar de 
Oranje druppeltjeszwam heeft o.a. 
zijn int rede gedaan en wij wachten 
geduldig op meer plaatsvervangers. 
Gez ien het grote aantal Judasoren, 

zich voor op de winter of trekken 
naar warmere oorden . De bloemen 
hebben hun 'werk' gedaan . Zaad en 
wortels maken zich klaar voor het 
lange wachten op de lente, terwijl de 
paddestoelen en zwammen niet lan
ger wachten , maar doen. Hun soor
ten en aantallen lijken af te nemen 
doordat de dode boomstammen 'uit 
den beginne' intussen vermolmde 

Vogelnesten, Zwavelgele schijfzwam
metjes, en ander schijf- en tril 'ma te
riaa! ', voldoet de bodem aan vol
doende voer ter voortplant ing van 
paddestoel- en zwammenvolk. Mede 
dankzij het prachtig gekleurde tap ijt. 
Het ligt bezaaid met afgevallen bla
deren . Aile rood schakeringen zijn 
vertegenwoo rd igd ... Rozenbottel s, 
de bessen van de Ko rnoelje en ande

re vruchten gloeien op als een rag
fijn zonnestraaltje tussen de laatste 
bladeren van de bomen hen heeft 
bereikt. Menig klein en kriebelig 
gespuis heeft zich tegoed gedaan 
aan de gevarieerde maaltijden van 
de heemtuin en ligt nu onder de 
giond, hangend aan de onderkant 
van bladeren of nestelend in de 
oksels van takken, heerlijk uit te 
rusten van hun feestjes. De Veld
mu izen hebben het graanakkertje tot 
op de laatste halm afgekloven en 
moeten nu iets meer conditie dan de 
Spitsmuizen hebben om uit de klau
wen van de kat van de buren te blij
ven... De vogels die dit jaar niet weg
trekken, scharrelen er lustig op los. 
Het Winterkoninkje prikt in het mos 
op de schuur in het wilde weg, zo 
lijkt dat althans ... Ais je ook maar 
even in de grond zit te wroeten, 
komt er al gauw een klein bietsertje 
(meestal Roodborstje) in je buurt, 
smachtend naar wat lekkers. Er is 
zat, zouden ze dat niet doorhebben? 
Toch wei, want het voerbuisje van de 
vorige winter is nog niet eens leeg 
en divers zaad ligt nog op de grond! 
Kikker, pad en salamander laten zich 
nauwelijks of helemaal niet meer 
zien en in de poel is het dan ook eng 
stil. Het riet dat een steeds groter 
deel van het water opeist, staat er al 
even stil bij. We zullen volgend vcor
jaar merken welk een stil te dit, voor 
wat voor soort 'storm' dan , is 
geweest... Her en der bloe it onder 
andere nog een laatste Smeerwortel, 
Lavatera, Stokroos en iets wat op 
kruiskruid lijkt... En tja , dan valt er 
verder ook niet aan te on tkomen (tot 
in ieder geval mijn grote vreugde), 
dat als ook dit feest voorbij is, de 
afterparty (winter) er achteraan 
komt... Het zal niet de eerste keer 
zijn, dat kaardenbol de sneeuwvlok
ken aan de prikkers rijgt! Vele sporen 
zijn te onderzoeken en het licht tus
sen de kale bomen en struiken heeft 
iets magistraals als de zon onder
gaat. De laatste jaren verschuilt de 
winter zich een beetje in de herfst en 
het voorjaar, maar of de winter in de 
heemtuin nou wintert of niet ; het is 
gedurende deze wintermaanden een 
beetje een tamme boel. Niet onder 
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de grond natuurlijk en ook niet in de 
lucht, waar menig trekvogel de last
minute vlucht naar warmere oorden 
neernt, maa r voor het zicht is het 

tam. Nu zijn de bomen en struiken 
kaal en de vele vogels zijn goed 
zichtbaar - zo ook hun kwetsbaar
heid in deze kale boel .. Zowel thuis
blijvers als gasten kunnen in de tuin 
uitrusten en zich te goed doen aan 

het vele voedsel dat nog steeds in de 
tuin aanwezig is: bessen, nootjes, 
zaden , wormpjes etc. 
Afgelopen jaar was een topjaar voor 
de mezen; zowel 1<001-, Pimpel- als 
Staartmezen hebben met succes de 
volgende generatie grootgebracht. 
Heggenmussen , Vinken , Groen
lingen, Goudhaantjes , I<ramsvogels 
en I<operwieken betreden het territo
rium van de Merels en andere vaste 
inwoners, maar alles lijkt in harrno

nie te gaan . Egels slapen in de tak
kenril onder de resterende bladeren 
door de herfst achtergelaten, de 
mezen blijven loeren op de voerkorf 
en menig I<auw lijkt het ook wei wat. 
(AI is de behendigheid op zo 'n smal 
stokje niet echt hun ding...) Bij het 
ochtendgloren maakt de gevallen 
sneeuw die op zelfs de kleinste tak
jes blijft hangen, een mysterieuze 

indruk. Je waant je in een sprookje, 
waar een wegspringende muis zijn 
(of haar) b ijdrage aan levert. Je ziet 
de knoppen ontwikkelen en met een 
ijzige kou en minne wind, sluimeren 
de heerlijkste wintergeuren in en 
rond je neus ... 

Na de winter ontwaakt de tuin lang
zaam uit de slaap ... De dagen len 

gen. de koude grond is nog steeds 
koud en vrij kaal, maar de eerste 

voorjaarsboden bloeien in de meest 
prachtige kleuren . AI vroeg in het 
voorjaar bloeien de stinzenplanten 
en zelfs de zeldzame Bostulp is te 
ontdekken. Er is nog niet zo veeI 
blad aan de bomen en struiken te 
bekennen, maar knoppen worden 
dikker en dikker en de ogenschijnlijk 
sluimerende tuin veranderd stiekem 

van kleur. Begin april , een paar zon
nige dagen en ... voor je ogen veran
dert te tuin van gestalte. Elke dag 
iets groener, lets voller, tot de knop-

Gehakkelde aureliaAgrimonie 

pen tenslotte openbarsten ... De 

vogels zi ngen de natu ur nog verder 
wakker. Ze zijn druk in de weer met 
partners en nest. Reigersjonkies 
oefenen inmiddels al hoog in de 
bomen met klepperen en nog voor 
de zomer begint, qua datum dan , 
zijn die kleine klepperaars al zelfv is 
aan het vangen ... Staartmezen heb
ben 'het geheime pad ' (doet het erg 
goed bij de kleuters) in de heemtuin 
ontdekt en geschikt genoeg bevon
den om in te nestelen . De jonkies 
doen zich tegoed aan de stippelmot
rupsjes in de I<ardinaalsmuts, die 
intussen door al dat gekluif in een 
spookboom is veranderd. En hoe 
verbaast staan we met z'n allen , als 
diezelfde ' mut senboom' later in vol 
ornaat staat?! 
In de zomer is het een waar geur- en 
kleurenfestijn. De Gehakkelde aure
lia is meermalen gesignaleerd en 
vindt het net als de Atalanta, I<leine 
Vos en de koolwitjes bij ons gezellig 
genoeg om te blijven . Een van de 
laatste activiteiten voor de zorner
vakantie is het ' kikkerpad ' voor de 

kleuters, waarbij de levenscyclus van 
de kikker aan bod komt, de bloe

men, insecten en de bodem waar dit 
alles mee te maken heeft. Wie op 
zo'n dag in het plantsoen wandelt , 
moet even f1apperen met de oren, 
want hoor en zie ik het goed? [awel, 
een kudde kleuters die met een bloe
menkrans op het hoofd de 'zeven 

kikkertjes' zingt. Dat is toch 
prachtig? ! 

Educatief programma 
leder jaar organiseert Milieu 
Educatief Centrum De Witte Schuur 
voor de basisscholen uit Enkhuizen 
en omgeving, activiteiten in en rond 
het centrum. Met name de heemtuin 
is de plek voor natuureducatie bij uit
stek! De schoolactiviteiten zij n de 
zogenoernde praktijklessen , waarin 
leerlingen de op school verkregen 
theorie aan de praktijk kunnen toet
sen. Met materiaal onder de arm 
gaan ze bijvoorbeeld bodemdiertjes 
zoeken , determineren en bijzonder
heden over het gevonden beestje 
opzoeken . Er worden schilderijen 
gemaakt van een bepaald deel van de 
tuin en soms wordt er aileen maar 
even op boomstammetjes gezeten 
om de omgeving - letterlijk - van aile 
kanten te bekijken . In het voorjaar 
worden knoppen en bloemen uitvoe
rig onder de loep genomen. Op het 
kikkerpad beleven de jonge leerlingen 
samen met de kikkerkinderen 

I<areltje en I<arolientje bijzondere 
avonturen . Met kikkersprongen 
springen ze de heuvel op en bij de 
poe I leggen ze de levenscyclus van 
de kikker in de juiste volgorde op de 
buik van mevrouw kikker. In het 
najaar beleven de konijnenkinderen 
Lars en Lineke konijnenavonturen op 
het konijnenpad. Bessen, paddestoe
len, appels, peren , de wolken ... 
Ineens is er zoveel te zien en te bele
yen! Dit is nog maar een heel kleine 

greep uit de activiteiten en opd rach
ten die in de heemtuin plaatsvinden! 
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De 'Spookboom' 

Het centrum organiseert ook kinder 
doe-excursies. Tijdens deze zaterdag
middagen worde n de act iviteiten zo 
veel moge lijk buiten uitgevoerd , om 
de kinderen nog meer te stimuleren 
'de natuur bewust te beleven en di rect 
contact te maken met hun eigen leef
m il ieu' . (Bovendien zweer ik bij elke 
dag een uurtje buitenl) Centraal staan 
in deze activi teiten: zelf ontdekken, 
voelen en ervaren. Ook deze kinderen 
(in hun vrije t ijd) doen in de heem
tuin kennis en ervaring op. 
Regelmati g kome n er verzoek en 
voor een geor gan iseerde excur sie 
door de heemtu in of andere activi tei 
ten in en rond het centrum. 
Bijvoo rbeeld voo r een groepsuitje 
van de Plattel andsvrouwen, de 'zus 
sendag', persone elsveren igi ng, kin

derpartij t jes en dergelijk e. Tevens 
worden er elk jaar een aantal wo rk
sho ps/excursies gegeven over krui
den, vogels of planten. En, last but 
not least, tot de bezoekers horen 
ook de burgers uit de buurt. Er zijn 
er een aantal , d ie moeten ie-de-re 
dag even zien hoe de t ui n er bijst aat 
(somm ige doen dat meerdere keren 
per dag). AI met al wo rdt er du s heel 
wat door dat tu intje gebanjerd en 
gedenderd. Tuint je ja, want echt 
groot voor zoveel publiek is het niet. 
AI met al een halve hectare. 
'Tuintje?! Je zu lt het m aar als achter
tuin hebben!' , hoo r ik u zeggen , en 
ja, ook rk zou daar jaloers op zij n! 
Het is goed te merken dat meer 
men sen interesse voo r mee r ecolo
gisch tu ini eren hebben gekregen . 
Naast de klassieke tuin, waar veel 

onkruid wordt gewied en de grond 
zwart moet zi jn, wordt de waarde
ring voor de 'wild e tuin ' steeds gro 
ter. Deze manier van tu in ieren 
brengt de natuu r met al haar verras
singe n di chter bij huis . Plezierig 
voo r de men s en een nieuwe kans 
voor de natuur in een verstedelijkte 
omgeving. 

De Witte Schuur 
Sind s de oprichti ng neemt het cen
trum een groeiende educati eve en 
sociaal -ma atschap pelijke functi e in 
binnen de regio West-Friesland. De 
Witte Schuur groeit en ontwikkelt 
zich nog steed s, wat zonder geenga
geerde medewerkers en vrijwill igers 
niet zou kunnen! Zo kan de 'toevalli
ge' passant in het centrum een grote 
hoeveelheid aan info rm at ie krij gen 
mi ddel s boeken, fol ders, t ijdschri f
ten , video's en internet. In de 'wi sse
lende' vitrine is de natuur van dicht
bij op aile gem ak te bekijk en. 
Bezoekers kunnen eenvoud ige 
inst rume nten en zoekkaa rten lenen 
en zel fstand ig de hort op gaan. 
Zowel binnen als bui ten het centr um 
kan men zo info rrnatie vergaren, 
ervaringen opdoen en ander plezier 
beleven. Voor de peute rs en kleuters 
zijn er d iverse boeken, cd-rorn's en 
ander materiaal aanwezig , waar zij al 
dan niet zelfstandig hun eigen bele
ving kunnen ervaren. Voor school
kinderen is er materiaal voor spree k
beurt of werk stu k. 

Wilt u per e-m ail op de hoogte 
geho uden worden van het doen 
en laten van De Witte Schuur? 
Stuur ons een beri cht en u on t
vangt het meest recente 
nieuwsbulletin . Voor bezoek, 
informatie, vragen, suggesties 
etc. kun t u on s ma tIm vr van 
9 .00-16 .00 uur vinden in het 
centrum : Wilhelm in aplantsoen 
2 , 1601 LS Enkhu izen. Tel. 
0 228 -320310 I mec.dewi tte
schuu r@zonnet.n l 

Liesbeth de Vries is medewerkster 
bij De Witte Schuur 
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