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Portret van 
Heemtuin Zaandam 

Tekst: Jeroen Buijs

 Heemtuin Zaandam bloeit! Er worden steeds 
meer educatieve activiteiten ontplooid en in 
juli werd de uitbreiding van het Heempark 
feestelijk geopend.

Heemtuin Zaandam maakt deel uit 

van het Burgemeester In ’t Veld-

park (21 ha), dat in het begin van 

de jaren ‘50 op een opgespoten 

terrein werd aangelegd. Toen aan 

één van de randen van dit opge-

spoten terrein een dijkje doorbrak 

en veel baggerspecie in de nabijge-

legen Gouw verdween, ontstond er 

een deltavormig gebiedje, waar het 

oorspronkelijke veen gedeeltelijk 

weer aan de oppervlakte kwam. De 

heemtuin is hieruit bij toeval ont-

staan.

In 1954-1955 werd de 1,2 ha grote 

tuin aangelegd. Bij het ontwerp van 

de tuin is gekozen voor het laten 

zien van biotopen uit verschillende 

delen van Nederland. De onder-

grond van de tuin was hier eigenlijk 

ongeschikt voor. Een heideterreintje 

en een stukje duingrond zijn door 

intensief wieden nog vrij lang in 

stand gehouden.

Nadat Zaandam opging in de ge-

meente Zaanstad en er in de jaren 

’80 moest worden bezuinigd, brak 

er een moeilijke periode aan waarbij 

zelfs sluiting van de tuin dreigde. 

Vanaf 1993 maakt de heemtuin 

deel uit van de stichting Natuur- 

en Milieu Educatie Zaanstreek (zie 

www.nme-zaanstreek.nl).

Drie jaar geleden zijn de twee hui-

dige (deeltijd) beheerders Jeroen 

Buijs en José Vormer aangesteld en 

worden er in de tuin steeds meer 

activiteiten ontplooid.

Uitbreiding
De afgelopen twee jaar is hard ge-

werkt om een aangrenzend stuk 

grond ( 0,3 ha) aan de tuin toe te 

voegen. Dit was een saai stuk gras-

land gelegen aan een grote vijver. 

Door afgraving is een natuurlijke 

oever ontstaan met een zich nog 

ontwikkelende oevervegetatie, die 

educatieve mogelijkheden biedt. Via 

een knuppelpad is de oever toegan-

kelijk. De afgegraven grond is ver-

werkt in een talud, dat door middel 

van een flinke laag zand weer ver-

armd is. 

Na het grondwerk zijn er verschil-

lende mengsels ingezaaid, varië-

rend van oever, vochtig- en droog 

hooiland. Het eerste jaar leverde dat 

natuurlijk vooral pioniersoorten op 

met onder andere veel blaartrek-

kende boterbloem. Niet echt spec-

taculair. Dit jaar ziet het er een stuk 

kleurrijker uit met wilde margriet, 

slangekruid en knoopkruid. Door 

maaien en afvoeren van de vegetatie 

hopen we dat het ook mooi blijft. 

Van de ingezaaide grote ratelaar 

verwachten we dat hij de grasgroei 

ook een beetje in toom houdt. Mis-

schien dat we over een aantal jaren 

het talud wel opnieuw moeten op-

hogen en verarmen met een laag 

zand. Het opgebrachte zand zal 

uiteindelijk wegzakken in het veen. 

“Zand zoekt zand”, zeggen we hier 

in de Zaanstreek. 

Op het verhoogde gedeelte zijn 

 De uitbreiding van het heempark krijgt gestalte. ( 2008)   (foto: Rob v/d Woude)Het heempark vanaf de ingang. (foto: Rob v/d Woude)
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drie voorbeeldtuinen aangelegd: de 

vijver-, vlinder- en vogeltuin met 

vogelbosje. Hier kun je inspiratie 

opdoen om je eigen tuin op ecolo-

gische en natuurlijke manier in te 

richten met inheemse beplanting. 

Ook is gebruik gemaakt van duur-

zaam Europees hardhout. De mei-

doornhaag die aanvankelijk de tuin 

aan de zuidzijde aan het oog ont-

trok is verwijderd. De heemtuin ligt 

nu veel meer in het zicht.

Om een gedeelte van de opgehoogde 

grond tegen te houden werd een 

graswal gemaakt. Dit is een gesta-

pelde wal met speciaal daarvoor 

gekweekte zoden. Helaas bleek deze 

wal niet bestand tegen gravende 

muizen en aan de noordkant wilde 

het gras ook niet echt groeien. De 

wal begon in te storten en is nu ver-

vangen door een gemetselde keer-

muur. Daarbij zijn oude metselste-

nen en speciale specie gebruikt. We 

hopen dat hierop een mooie muur-

vegetatie ontstaat. De gemetselde 

muur ziet er alvast goed uit en het 

onderhoud is een stuk eenvoudiger. 

Doelstellingen
• Een educatief en recreatief aantrekkelijke 

tuin creëren voor algemeen publiek en 
kinderen in het bijzonder;

• Voorlichting geven over natuurrijk tuinie-
ren met inheemse beplanting;

• Een aantal biotopen zo authentiek moge-
lijk proberen te maken.

Beheer
In onze heemtuin staan de educa-

tieve doelstellingen bovenaan, het 

beheer ondersteunt dat. 

Het beheer bestaat uit het bekende 

wieden van ongewenste kruiden als 

brandnetel, heermoes en haagwinde 

maar ook het maaien en afvoeren 

van riet en gras.  

Dor middel van het maaibeheer 

proberen we een natuurlijke ont-

wikkeling tot stand te brengen. Een 

eigen waterhuishouding met sluisjes 

levert een redelijke waterkwaliteit 

Een moeder helpt mee 

tijdens de speurtocht in de 

tuin. (foto: Jeroen Buijs)

Dankzij een knuppelpad is de oever goed bereik-

baar. (foto: Rob v/d Woude)
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met veel libellen, waterdiertjes en 

vissen. De sloot en vijver zijn recent 

uitgebaggerd, dit heeft de water-

kwaliteit ook goed gedaan.

Wilde bijen en wespen worden ge-

lokt door nesthulp te bieden, zoals 

in de insectenmuur. 

Naast onze eigen ervaring en waar-

neming gebruiken we de vakli-

teratuur om het beheer zo goed 

mogelijk uit te voeren. Daarnaast 

wordt soms advies gevraagd van een 

plaatselijke ecoloog. Het onderhoud 

wordt uitgevoerd door drie betaalde 

medewerkers en een enthousiaste 

groep vrijwilligers. Bij publieksac-

tiviteiten wordt ook een beroep op 

deze onmisbare vrijwilligers ge-

daan.

Wat is er te zien
• Voorbeeldtuinen en kruidentuin.

• Droog en vochtig hooiland (op 

talud). 

• Rietlanden, vijver en sloot met 

oevervegetatie.

• Limburgs loofbos met eik, beuk 

en haagbeuk.

• Fraaie jeneverbesstruiken

• Dennenbosje en gemengd bos

• Insectenmuur en aquarium.

• Bijenstal.

• Stinzenplanten. 

• Reigerkolonie (behalve reigers 

broeden er nog 20 andere vogel-

soorten in de tuin).

• Grondwatermeter.

Natuureducatie en voorlichting
Omdat de heemtuin onderdeel uit-

maakt van de stichting Natuur- en 

Milieu Educatie Zaanstreek vormen 

educatieve activiteiten een belang-

rijk onderdeel van ons werk.

Voorbeelden
• Speurtocht voor wat oudere ba-

sisschoolleerlingen.

• Lessen voor kleuters.

• Kikkerpad; in het tuinseizoen 

wordt 6 keer op zondagen een 

kikkerpad uitgezet. Houten kik-

kers met verschillende ontdek-

opdrachten staan in de tuin. 

Dit idee is overgenomen van de 

heemtuin in Leiderdorp en is een 

succes.

• Eten uit de natuur. We maken 

kruidenboter en brandnetelsoep, 

bakken broodjes en de kinderen 

mogen hun eigen vuurtje maken.

• De Kunstmarkt. Eens per twee 

jaar wordt een kunstmarkt in de 

tuin georganiseerd.

• Rondleidingen met thema’s als 

stinzenplanten, vogels in de tuin 

en heksenplanten.

• Verkoop van en voorlichting over 

inheemse beplanting.

• Voorlichting over de aanleg van 

een natuurrijke tuin.

Inlichtingen
Jeroen Buijs of José Vormer, Tel. 075-
6352185
e-mail : stichtingnme@cs.com
www.nme-zaanstreek.nl/heemtuin

Haasjes
Al een paar jaar komen er 
hazen in de tuin. Ze heb-
ben het veenweidegebied 
verruild voor de stadse 
tuin en daar voelen ze 
zich blijkbaar thuis. Er 
lopen nu dus ook twee 
jonge haasjes rond. Erg 
leuk!

Kleuters op kikkervisjesvangst. (foto: Jeroen Buijs)Fleurig eerste jaar op het verhoogde talud. (foto: Tom Kisjes)
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