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nostalgische herinneringen aan 

vroeger. Van een afstandje hoor je 

al het gegons van de talloze hom-

mels, bijen en andere insecten op de 

bloemenzee. Geslaagd biotoop zou 

je zeggen.

Biodiversiteit
Is het de heemtuinbeheerder altijd 

te doen om de biodiversiteit, voor 

de boer van toen was dat, wat je zou 

kunnen noemen, ‘collateral profit’, 

een prettige bijkomstigheid. De 

boerengemeenschap van pakweg 

150 jaar geleden moest zorgen dat er 

voldoende opbrengst van het land 

kwam om alle monden te voeden. 

Telt in de heemtuin nu bovenal het 

ecologische belang, toen was het 

economische belang logischerwijs 

bepalend. 

Het credo van de soortenrijkdom 

dat ik tot nu toe ook op de akkertjes 

heiligde, werkt soms averechts op 

het beeld dat een akker zou moeten 

bieden - namelijk dat van een domi-

nant aanwezig te oogsten gewas in 

een weefsel van begeleidende akker-

kruiden. De balans tussen teelt en 

spontane soorten kan door het stre-

ven naar maximale soortenrijkdom 

zoek raken. Op sommige akkertjes 

is deze onbalans in de loop der ja-

ren zo groot geworden, dat het soms 

lijkt dat er bijvoorbeeld knopherik 

geteeld wordt!

Beperkingen en timing
Je zou zeggen: ‘Wat is er nu mak-

kelijker dan het beheren van één-

jarige vegetaties?! Wat gerommel 

in de grond, zaaien en de rest gaat 

vanzelf!’ Niet dus….  Als je én een 

mooi gewas én veel interessante 

soorten akkerkruiden wilt, zijn er 

allerlei hindernissen te overwinnen. 

Iedere teelt heeft zo haar eigen pro-

blemen, maar vooral bij granen als 

gerst, haver en spelt is de kans op 

mislukking aanzienlijk. Een combi-

natie van droogte, vraat en concur-

rentie met sommige akkerkruiden is 

hier debet aan.

De groeiomstandigheden op de ak-

kertjes van de heemtuin zijn maar 

zeer beperkt te beïnvloeden. De 

voedingstoestand en het humusge-

halte van de grond houd ik op peil 

door oude stalmest van de stads-

boerderij en eigen compost aan te 

voeren. Ook bekalk ik ieder jaar een 

akkertje. Wat betreft het water ben 

ik totaal afhankelijk van regen – er 

is geen mogelijkheid om de grote 

oppervlakten van water te voorzien. 

Door de zandige grond, de bolvor-

mige ligging en de enorm dorstige 

V.l.n.r. Steenhommel, volgende pagina grote wind-

halm, roggeakkeer.
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bomen zijn de akkertjes behoorlijk 

kwetsbaar voor droogte.

Vooral de keuze van het zaai-

moment is daarom kritisch. Niet 

alleen vanwege mogelijk gebrek aan 

water in de kiemingsfase, maar ook 

de vraatdruk van groepen kauwen 

en duiven, die feilloos de smakelijke 

‘zaaigoed-taugé’ weten op te rooien.

Het zaaimoment liet ik vaak af-

hangen van de weersvoorspellin-

gen. Hoe vaak ik niet aan de hand 

van ‘buienradar’ besloot te gaan 

zaaien, om vervolgens lijdzaam te 

moeten toezien hoe de regen toch 

uitbleef; of dat de voorspelde ho-

gere nachttemperaturen overgingen 

in nachtvorst. Het kiemingsproces 

vertraagde en het weerloze stadium 

van het jonge kiempje werd langer 

en langer. De vogels kregen alle tijd 

hun desastreuze vraatzucht bot te 

vieren. Ze zijn zo brutaal en onver-

schrokken dat alleen de wacht hou-

den afdoende is om ze te verdrij-

ven. En zoveel tijd heb ik uiteraard 

niet… Nee, dan de boer van vroeger 

– die handelde slagvaardig vanuit 

eigen waarneming en ervaring. Res-

pect!

ʻPlaagsoortenʼ
Op twee veldjes zijn knopherik en 

harig knopkruid erg dominant ge-

worden – de zaadbank lijkt onuit-

puttelijk. Bij de overdracht in 2007 

gaf de toenmalige beheerder Ruud 

Bokhove al aan dat knopherik een 

lastig te beheersen soort was met 

een groot aandeel in de akkerve-

getaties. Doordat de meeste teelten 

oppervlakte-gewijs zijn, is sturen in 

de soortensamenstelling zo goed als 

onmogelijk. 

Aan het einde van de winter worden 

de akkertjes geploegd. De veldjes 

met overmatig veel knopherik frees 

ik na een aantal weken, zodat een 

eerste lichting knopherik-zaailin-

gen verloren gaat. De combinatie 

van aardappels en schoffelen geeft 

één groeiseizoen de mogelijkheid de 

plaagsoorten op de huid te zitten. 

Ook heb ik een jaar pompoenen 

verbouwd – op de droge, relatief 

arme zandgrond niet echt een suc-

ces.

Toen in voorjaar 2013 met een 

kraantje een nieuwe beekbedding is 

gegraven, heb ik van de gelegenheid 

gebruik gemaakt en het centrale 

akkertje met veel harig knopkruid 

diep laten spitten.  Alle kleine beet-

jes helpen, toch ….?

Genoeg te genieten
Natuurlijk ga ik positief afsluiten 

– er is in heemtuin Presikhaaf zo-

veel te genieten. De akkertjes blijven 

ook voor leuke verrassingen zorgen. 

Zo zijn er de laatste jaren jonge rog-

gelelietjes verschenen, uit broedbol-

letjes. Eerst één tulpenloof-achtig 

blad, de volgende jaren steeds meer. 

Uit zaaigoed afkomstig van een ak-

kerreservaat in Overasselt hebben 

dreps en naaldenkervel zich blij-

vend gevestigd. Ook de akkerboter-

bloem heeft zich met een handvol 

kleine exemplaren aangediend. Al 

met al vormen de akkertjes een 

aantrekkelijke binnenkomer bij een 

bezoek aan heemtuin Presikhaaf.

Rob Graat is beheerder van heemtuin 

Presikhaaf, onderdeel van Natuur-

centrum Arnhem.

Heemtuin Presikhaaf is gelegen bij 
Natuurcentrum Presikhaaf,
Ruitenberglaan 4
6826 CC Arnhem
www.natuurcentrumarnhem.nl
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Zes jaar geleden kocht ik een huis 

in de woonwijk Elderveld in Arn-

hem-Zuid. De wijk schurkt  tegen 

de Drielsedijk aan, waarachter het 

uiterwaardenpark Meinerswijk ligt. 

Wilde Koniks en donker kijkende 

Gallowaykoeien bevolken deze ui-

terwaard langs de Nederrijn en hou-

den de ruwe vegetatie kort. Bijna 

dagelijks wandel ik vanuit mijn huis 

dit vlakke rivierenlandschap in. In 

het verleden met de kinderwagen, 

zigzaggend tussen de koeienvlaaien 

en paardenvijgen die er rijkelijk te 

vinden zijn. Tegenwoordig struinen 

mijn twee zoontjes zelf door het ter-

rein. Ons bezoek eindigt altijd op 

het idyllische zandstrandje tegen-

over de oude steenfabriek, waar ze 

uren kunnen spelen met water, zand 

en een paar takken. Meer heeft een 

kind blijkbaar niet nodig. 

Bijzonder zijn de resten van de IJs-

sellinie in Meinerswijk. Deze ge-

heime linie werd tijdens de Koude 

Oorlogsjaren aangelegd en was be-

doeld om een aanval van de Russen 

over land te voorkomen, door een 

enorm stuk land onder water te zet-

ten. De afloop van de geschiedenis 

kent u. De linie verloor haar functie 

en is uiteindelijk nooit gebruikt. 

Een paar bunkers gemaakt met 

oude Shermantanks, een dijkje, een 

sluis en het markante doorlaatwerk, 

zijn de zichtbare overblijfselen. 

Aan de rand van de woonwijk El-

derveld, binnendijks, ligt park de 

Steenen Camer. Niet zomaar een 

park, want verspreid over het wan-

delgebied liggen meer dan honderd 

volkstuinen van de Biologische 

Tuinders Vereniging (BTV). De 

tuintjes zijn slechts door een lage 

beukenhaag van de wandelpaden 

gescheiden, wat uitzicht geeft op 

ijverige tuinders die in de weer zijn 

met spaden, mest, plantjes en em-

mers water. De zware rivierklei 

geeft de oogst niet cadeau! De BTV 

werd in 1975 opgericht en groeide 

uit tot een vereniging met 200 le-

den. Voor de kinderen uit de buurt 

zijn er speciale kindermoestuinen. 

In de oude boerderijschuur is elke 

zaterdagochtend plantmateriaal te 

koop. In het park groeien biologi-

sche fruitbomen, waaronder peren 

en mispels. Ook hebben de tuinders 

takkenrillen gemaakt, bedoeld als 

schuilplek voor insecten, vogels en 

egels.. Voor de bestuiving van alle 

bloemen in het park en de tuinen, 

worden er bijen gehouden. 

Groene oase in Arnhem-Zuid
Tekst: Mirjam Koedoot

V.l.n.r. Knippen! (Foto: Barend van Gemerden), langs 

de Nederrijn, terrein BTV. (Fotoʼs Mirjam Koedoot)
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