
Ben van As

In het zomernummer van 1999 kon-
den we in Oase lezen over het ont-
staan en de ontwikkelingen van de
twee heemparken in Vlaardingen: de
Heemtuin in de Westwijk en het
Natuurpark in de Holywijk.
Wat opviel was dat beide parken
onder zware omstandigheden ont-
wikkeld waren: de Heemtuin had veel
last van vervuild vijverwater met tot
1983 regelmatig enorme pijlschom-
melingen. Als gevolg hiervan ont-
stond een explosieve groei van heer-
moes en andere storingsindicatoren.
De eerste twintig jaar van het be-
staan van de Heemtuin was er flinke
luchtvervuiling in de aan de industrie
grenzende Westwijk. Na de "Licke-
baert-affaire", nu ongeveer vijftien
jaar geleden, is de kwaliteit van de

lucht enorm verbeterd. Stank-explo-
sies en roetregens komen tegen-
woordig niet meer voor. Het Natuur-
park in de Holywijk ligt aan de noord-
grens van Vlaardingen, op de grens
van het veenweidegebied Midden
Delfland. De lucht is hier altijd scho-
ner geweest dan in de Westwijk. 
In het Natuurpark was het primaire
probleem dat het park niet als zoda-
nig was ontworpen en aangelegd,
maar dat pas in een later stadium
besloten werd er een ondergroei met
wilde planten in aan te brengen. Ook
het feit dat het een onderdeel van
een groter wijkpark is waar honden
vrij konden loslopen, de jeugd vrij
spel had en er ’s avonds veel pubers
kampvuren hielden, maakten het
werken en ontwikkelen van dit park
tot een taaie klus die veel geduld en
inzet vereiste.

Het 25 jarig bestaan van het
Natuurpark
Na de gemeenteraadsverkiezingen in
2002 kwamen veel nieuwe wethou-
ders in het gemeentebestuur. Ook
het openbaar groen kwam onder een
nieuwe wethouder die hierop
meteen flink moest bezuinigen. Er
werd daarom besloten in een van de
twee heemparken het beheer als
zodanig te stoppen. 
De Heemtuin was in 1968 met toe-
stemming van B & W en veel publi-
citeit speciaal aangelegd. De wet-
houder was hiervan doordrongen.
Het Natuurpark had een dergelijke
historie niet en dus leek het logisch
om hier het ecologisch beheer te
stoppen. Na 25 jaar noeste arbeid in
een park met verschillende kwelplek-
ken en zon-exposities en dus unieke
mogelijkheden (waardoor er meer
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dan 600 plantensoorten leven!) zag
het park het einde van zijn ontwikke-
ling tegemoet. Het moge duidelijk
zijn dat de betreffende wethouder op
dat moment absoluut niet op de
hoogte was van de enorme waarde
van het park.

Protest!
Gelukkig bleek dat het Natuurpark
lokaal meer bekendheid had dan wij
vermoedden: de SP en Groen Links
waren het niet eens met de bezuini-
gingen op het park en de bevolking
kwam ook in opstand. Eén vrouw
was zelfs een handtekeningenactie
gestart, vertelde ze ons later. 
We werden in die periode wekenlang
dagelijks zowel in onze pauzes als ‘s
avonds thuis door woedende parkbe-
zoekers gebeld! De arme wethouder
moet in die periode tuitende oren
hebben gehad van alle protesten…
Behalve de twee genoemde politieke

partijen heeft ook de KNNV afd.
Waterweg-Noord zich via de lokale
pers heel duidelijk geprofileerd. 
Wie en welke organisaties er precies
allemaal geprotesteerd hebben is ons
niet bekend. Als de woedende park-
bezoekers en natuurliefhebbers hun
toezeggingen zijn nagekomen, dan
zijn zelfs een aantal landelijk beken-
de natuurbeschermingsorganisaties
voor advies of steun benaderd. 
Ook bij VARA’s "Vroege Vogels"
werd er aandacht aan besteed.

Huidige omstandigheden
Nadat het Vlaardings gemeentebe-
stuur had ingezien dat deze bezuini-
ging niet de juiste bleek heeft de
wethouder het groenbeleid aan een
collega-wethouder met een ‘groen
hart’ overgedragen. Dat bleek een
zeer goede beslissing.
Van onze enthousiaste nieuwe wet-
houder moesten we meer samen-
werken met onze collega’s van
"Natuureducatie" en ons ecologisch
groen meer promoten. Ook kwam er
voor het eerst in een lange reeks van
jaren geld vrij om nieuwe projecten
aan te pakken en lopende ontwikke-
lingen te voltooien. En dat in een tijd
dat er overal bezuinigd wordt!

Public relations
Nu het tij gekeerd was konden we
eindelijk eens flink aanpakken.
Samen met "Natuureducatie" zijn
we voor de bevolking excursies door

onze heemparken, het Vlaardings
openbaar groen en de omringende
polders gaan organiseren. Vorig jaar
was het eerste jaar. De excursies
werden in de lokale krant aangekon-
digd en aan het eind van het seizoen
bleken er zelfs al een aantal vaste
bezoekers te zijn. De excursiegan-
gers waren altijd erg positief en voor
2005 hebben we weer nieuwe excur-
sies georganiseerd.
Vanaf augustus 2004 zijn wij maan-
delijks artikelen over de Vlaardingse

(stads)natuur voor de gemeentelijke
website gaan schrijven. Hierbij trach-
ten we zoveel mogelijk over organis-
men, gebeurtenissen en ontwikkelin-
gen in onze heemparken te schrijven
en er mooie foto’s bij te plaatsen.
Hoewel ons aandeel aan de website
aanvankelijk vooral intern bij collega-
ambtenaren bekend was begint nu,
een half jaar na het eerste artikeltje,
de bekendheid gemeentebreed te
komen. Vanaf februari 2005 wordt in
de lokale krant telkens een uittreksel
van ons maandartikeltje opgenomen
waarin naar de website wordt door-
verwezen.
Door middel van flyers hebben we
onze heemparken en de website op
verschillende gelegenheden en tal
van locaties gepromoot. 
Met de gemeentelijke voorlichtings-
dienst, vroeger volkomen onbekend
bij ons, hebben we tegenwoordig
goed contact en we worden door
hen enthousiast benaderd.

Ontwikkelingen in het ecologisch
groen 
• Bloembermen
Gemeentebreed zijn de ontwikkelin-
gen in het ecologisch groen nogal
variabel. Hoewel er geld voor de
doorstart en ontwikkelingen van de
heemparken is vrijgekomen ligt dat
voor het wegbermbeheer deels
anders.
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Er is vanaf 2004 op verschillende
bloemrijke graslanden voor een
andere beheersvorm gekozen om de
maaikosten te drukken. Het gebruik
van zware tractoren op deze graslan-
den zal in de loop der jaren de
bloemrijkheid vermoedelijk doen ver-
minderen.
Daar staat tegenover dat er het afge-
lopen jaar ook weer grote nieuwe

stukken bloembermen in nieuw-
bouwwoonwijken in verschillende
stadsdelen zijn gerealiseerd. Voor
deze stukken is, in elk geval voor de
eerstkomende jaren, geld gereser-
veerd voor een maaibeheer met licht
materieel.

Bijzonder interessant is het experi-
ment met de ‘wadi’s’; grote ondiepe
opvangbekkens tussen de woonblok-
ken om het regenwater in te laten
bezinken en het wateroverschot af te
voeren. Deze wadi’s zijn met een
mengsel van grote kattenstaart, ko-
ninginnenkruid, heelblaadjes, gewo-
ne rolklaver, gewone margriet, brede
orchis, grote ratelaar, gewone brunel
en andere kruiden ingezaaid. Al het
gebruikte bloemenzaad is (uiteraard)
van in Vlaardingen inheemse plan-
tensoorten. 

• Heemtuin
Toen als experiment van het in de
tachtiger jaren bestaande "Openbaar
Lichaam Rijnmond" in 1983 een
waterval werd aangelegd, is het
waterpeil op de heemtuin beheers-
baar gemaakt d.m.v. in- en uitlaat-
pompen bij de aanvoersloot. Hoewel
de waterval tegenwoordig niet meer
in gebruik is is het waterpeil nog

steeds onder controle. Als gevolg
hiervan zijn de enorme waterplassen
die voorheen ’s winters op de tuin
stonden verdwenen en is het enor-
me aantal foeragerende wilde een-
den tot een minimum teruggebracht.
Helemaal weg krijgen zullen we ze
nooit, daarvoor ligt de dierenwei van
de kinderboerderij te dichtbij. 
Heermoes, een storingsindicator bij
uitstek, had zich de eerste twintig
jaar dat de Heemtuin bestond
explosief ontwikkeld en uiteindelijk
voor een belangrijk deel het aspect
bepaald.
De laatste jaren is een reeds lang
latent aanwezige schimmelziekte
onder het heermoes plotseling flink
uit gaan breiden. Deze ziekte heeft
de massale groei van heermoes
enorm de kop in gedrukt en, hoewel
het nog overal aanwezig is, is het

de laatste jaren zeker met 80 - 90
% afgenomen. We moeten wel
bekennen dat de (tot nog toe niet
schimmelgevoelige) lidrus op de
meest vochtige delen de niche van
het heermoes heeft overgenomen,
dus het visuele aspect is op die
plaatsen weinig veranderd.
De bloemrijkheid is de laatste jaren
behoorlijk toegenomen en een aan-

tal ruigere soorten,
zoals ridderzuring,
gewone berenklauw
en grote brandnetel
zijn flink terugge-
drongen tot een
beheersbaar niveau. 
Recent heeft het
duingedeelte een
gedeeltelijke facelift
ondergaan en is een
stuk natte heide
opnieuw aangelegd.
De vijftien jaar gele-
den ingeklapte amfi-
bieënstand is nog
steeds herstellende.
Hoewel de kikkers,
padden en salaman-
ders niet meer zo
massaal aanwezig
zijn als voorheen (je
kon in de zeventiger
jaren bijna geen stap
zetten zonder er

bovenop te staan…) zijn de vier soor-
ten allemaal nog aanwezig. Met
name de meerkikker is flink herstel-
lende, ondanks het feit dat er sinds
enkele jaren een blauwe reigerkolonie
met zeven nesten in de bomen aan-
wezig is.
Behalve dat de blauwe reiger broed-
vogel in het park is geworden, heeft
twee jaar geleden ook een paartje
sperwers hier gebroed én de jongen
groot gebracht. Daarnaast broeden
er tegenwoordig jaarlijks grote bonte
spechten. De groene specht is het
gehele jaar een bijna dagelijkse
bezoeker en af en toe zien we er de
kleine bonte specht.
Na jaren achtereen een populatie
konijnen in de heemtuin gehad te
hebben, is deze nu weer verdwenen.
Vermoedelijk hebben we er wezels
voor terug, want we vinden de laat-
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ste maanden regelmatig een vers hol
dat we aan dit diertje toeschrijven.
Na twintig jaar is hij vermoedelijk
weer terug. 
Heel bijzonder voor Zuid-Holland
was de ontdekking van een vrouwtje
tijgerspin. In sommige delen van
Nederland is deze oprukkende soort
al behoorlijk ingeburgerd maar in
onze omgeving is het (nog) een bij-
zonderheid.
Als gevolg van de vrijgekomen gel-
den hebben we de reeds lang aan-
wezige blokhut van binnen kunnen
verfraaien. Wanneer wij aanwezig
zijn is de buitendeur open en kun-
nen de bezoekers er de uitgestalde
natuurvondsten en het aquarium
met Vlaardingse slootvissen en
waterplanten bezichtigen.
Ook hebben we de afgelopen winter
een insectenhotel gemaakt dat met
de jaarlijkse openstelling van de
Heemtuin op 14 maart officieel door
de wethouder geopend zal worden.
Het met prikkeldraad gebarricadeer-
de hek zal deze zomer gelijktijdig
met de reconstructie van het belen-
dende Marnixplantsoen vervangen
worden en verschillende kleine ver-
anderingen worden spoedig ook
nog uitgevoerd.

• Natuurpark
Nadat eind 2003 besloten werd het
natuurparkgedeelte van het Holypark
in stand te houden is het beheer
weer met veel energie opgepakt.
Gelukkig kwam na enkele maanden
de personele ontwikkeling weer op
(bijna) volle sterkte. Het tekort aan
mankracht konden we verder com-
penseren met het inhuren van aan-
nemers. Een mogelijkheid die we nu
nog steeds hebben.
Als gevolg van een reeds lang
bestaand plan om een hondenbeleid
binnen de gemeente te gaan voeren
heeft één van de gazons de functie
van uitlaatplaats gekregen en is er
een hek omheen geplaatst. Om de
overlast van honden tegen te gaan
heeft het gemeentebestuur een aan-
lijn- en opruimplicht voor de hele
gemeente ingesteld, met uitzonde-
ring van duidelijk aangegeven plaat-
sen. Dat betekent voor het natuur-

park dat we moeten afwachten of de
mensen zich hieraan gaan houden
(het beleid is deze maand inge-
voerd), maar ook dat de gevolgen
van vermesting door urine zullen blij-
ven. Er zal een strenge controle uit-
gevoerd moeten worden wil het enig
effect sorteren voor het onder zware
vermestingsdruk verkerende park. 
Vorige winter hebben we de laatste
fase van de ophoging van het park
voltooid. Na de eerste fase in 1995,
waarbij vierduizend kubieke meter
grond opgebracht was, is vorige win-
ter de resterende negenhonderd
kuub aangevuld. Deels betreft dit
een grote plek van het gazon en ver-
der vooral een gedeelte bosplant-
soen. Beide plekken moesten nog
een halve meter op de toplaag heb-
ben. Op deze plaatsen is met schel-
penzand opgehoogd en een zaad-
mengsel uitgestrooid. 
In het bosgedeelte met de velden
bosanemonen en vingerhelmbloe-
men is de grond met vette klei 10
cm omhoog gegaan. In dit bosge-
deelte is de afgelopen tien jaar om
de paar jaar een dunne laag aange-
bracht zodat de planten er door kon-
den groeien. De puinheuvel waarop
het park ligt voldoet nu aan de
gestelde normen van de milieu-
dienst. Slechts hoogst zelden wordt
er nog een stuk puin gevonden.

In het natuurpark heeft de amfibie-
ënstand recent een flinke deuk opge-
lopen. Niet vanwege luchtvervuiling
maar vanwege een snoek! Tijdens de
enorme regenval in september 1999
is een gedeelte van Vlaardingen plus
vrijwel alle polders rondom onder
water gelopen. In het natuurpark
stonden de beide dammen die het
amfibieënslootje van de ringsloot
afschermen een halve meter onder
water, met als gevolg een jonge intri-
gant… Deze snoek heeft zich ruim
drie jaar lang weten te handhaven en
zich tegoed gedaan aan de amfibie-
ën. Hij groeide als kool! Niemand
kreeg het dier gevangen (twee keer
heeft hij aan een hengel gehangen)
en uiteindelijk hebben we januari
2003 het slootje leeggepompt, maar
geen snoek gevonden.

Toch hebben we sindsdien van de
snoek niets meer gemerkt en geluk-
kig telden we vorig jaar weer dertien
jonge meerkikkers. 
De libellenstand lijkt van onze aktie
ook niet geleden te hebben.
Behalve de al ongeveer vijftien jaar
aanwezige bunzing hebben we sinds
de afgelopen winter zeer waarschijn-
lijk ook weer een wezel in het
Natuurpark. Ook hier, terug van
weggeweest.
Net als in de Heemtuin broeden er
spechten in het park en vorig jaar
voor het eerst een paartje sperwers.
Ook is vorig jaar de vijfhonderdste
vlindersoort genoteerd en, net als in
de heemtuin, een nieuwe
Vlaardingse diersoort ontdekt: een
kleine populatie van de pyamawants. 

Hoe verder
Het is voor het Vlaardings publiek
en ons als beheerders natuurlijk ont-
zettend fijn dat de politiek zich
bewust is van een goed ecologisch
groenbeleid en dat de beide heem-
parken daar een prominente rol in
spelen. Omdat wij er goed van door-
drongen zijn geraakt dat een veilige
toekomst voor het Vlaardings ecolo-
gisch groen staat of valt met de
voorlichting die we geven, doen wij
ons uiterste best om overal binnen
de gemeente ons werk, zowel bij de
excursies als ook met lezingen en via
onze website: www.vlaardingen.nl/groen
te promoten.
In 2006 zijn er weer gemeenteraads-
verkiezingen en we hopen dat wij
met steun van de nieuwe gemeente-
raad het huidige ecologisch groenbe-
leid kunnen voortzetten in de
Heemtuin en het Natuurpark.

Ben van As
Hovenierstraat  6
3123  EH  Schiedam

Ton Tobé
Kethelweg  204 D
3135  GP  Vlaardingen

Alle foto’s zijn gemaakt door
Ton Tobé.
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