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Tekst en foto’s: Klaas Steenbergen

De uitgangssituatie was een paar-
denwei, omgeven door bospercelen. 
In samenwerking met Landschaps-
beheer Groningen en de Stichting 
Mensen zonder Werk, werd de 
paardenwei omgetoverd. De voed-
selrijke veenkoloniale grond werd 
afgevoerd en er werden verschillen-
de biotopen aangelegd die onderling 
mooie gradiënten vormen. Centraal 
ligt een grote vijver met witte water-
lelies. De oevers zien groen van de 
moeraswolfsklauw, met een rood 
accent van de ronde en de klei-
ne zonnedauw. Rondom liggen 
heischrale graslandjes, afgewisseld 
met voedselrijkere graslanden. Het 
moeras, met vooral veel wateraard-
bei en grote koningsvarens, vormt 
een overloop voor de vijver. Verder 
is er een stinzenbos met veel bolge-

wassen en veldjes met muskuskruid. 
Op de scheiding van de graanakker 
en de vijver ligt een oude muur met  
spouwen voor de vleermuizen en 
veel openingen voor een gevarieerde 
begroeiing. 
Dit alles wordt omgeven door bos -
stroken, die ooit machinaal zijn 
aangeplant. Sinds het ontstaan 
van de heemtuin is er een omvor-
mingsbeheer naar een natuurlijker 
eiken-berkenbos.

Beheer
Dit alles kan alleen in stand worden 
gehouden dankzij het beheer, dit 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met Werkpro, een reïntegratiebe-
drijf. De laatste tijd zijn er nogal 
wat medewerkers vertrokken voor 
een ‘echte’ baan  in het groen en 
er komen te weinig gekwalificeer-
de medewerkers voor terug. Door 

de lage personele bezetting is het 
lastig om alles naar wens te beheren. 
Nabij het bezoekerscentrum liggen 
een aantal thematische tuinen, zoals 
een kruidentuin een kleine beestjes-
tuin en een kindertuin. Hier wordt 
het beheer wel uitgevoerd door 
Werkpro. Daarnaast zijn er nog 
enkele vrijwilligers werkzaam in de 
kruidentuin.
De aansturing wordt sinds kort 
gedaan door een hovenier. Zelf was 
ik ooit beheerder van de heemtuin. 
Een paar jaar geleden schreef ik 
een leidraad voor het uit te voeren 
beheer, kort samengevat: ‘Wanneer 
doe je wat, wanneer en hoe’. Toch 
ging  er te vaak iets niet goed. 
Inmiddels heb ik zelf het beheer 
weer ter hand genomen, een middag 
per week. 

Natuur- en milieucentrum de Heemtuin in Muntendam

In 1982 kwam in het 
veenkoloniale gebied 
van Oost-Groningen, 
in Muntendam, een 
heemtuin tot stand. In 
een paar fasen werd de 
heemtuin verder uitge-
breid, intussen is aan-
sluitend een natuur-
gebied ingericht. Een 
verrassende plek in het 
Oost-Groningse land.

Niets doen is ook beheer
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Natuurontwikkelingsgebied 
Hoewel er in de heemtuin heel wat 
gewerkt wordt is er ook een uniek 
stuk waar juist niets gedaan wordt. 
Eerst even terug in de geschiede-
nis. Rond 1995 kregen we er, door 
een subsidie van de Veenkoloniale 
ruilverkaveling, zo’n 3,5 ha grond 
bij. Nadat de aardappelen voor het 
laatst geoogst waren, kwamen grote 
machines in actie om de rijke bouw-
voor te verwijderen.  Overal kwam 
het pleistocene, enigszins lemi-
ge zand te voorschijn. Er werden 
waterpartijen gegraven en de vrij-
gekomen grond werd op natuurlijk 
ogende heuvels geplaatst. Er zit een 

damwand aan de oostkant van het 
gebied, zodat er geen landbouw-
water het gebied in kan. Als het 
waterpeil in het gebied heel hoog 
staat kan het wel afstromen richting 
land   bouwsloten. De toen actieve 
Stichting Heemtuin besloot dat we 
in het zogenaamde Natuurontwik-
kelingsgebied geen beheer zouden 
plegen. De achterliggende gedachte 
was dat Nederland al diverse keren 
compleet op de schop is gegaan en 
dat het interessant zou zijn om een 
gebied te volgen waar de mens niet 
meer zou ingrijpen. Dat is nu al zo’n 
25 jaar het beheer, of beter gezegd 
geen beheer.

Ontwikkeling
Doordat er geen beheer plaatsvindt, 
kent de successie een min of meer 
natuurlijk verloop. Natuurlijk zijn er 
wel beperkende factoren, zoals het 
relatief kleine oppervlak en de nega-
tieve invloeden van buitenaf. De 
hoogste toppen zijn het schraalst, 
doordat bij harde wind de kleinste 
gronddeeltjes die ook nog eens het 
meeste voedsel bevatten gaan stui-
ven. In de veenkoloniën is dat geen 
zeldzaamheid. Op die kale toppen 
stond een aantal jaren achtereen 
veel klein viltkruid. Lagere gedeel-
ten raakten na een groene algen-
begroeiing bezet door met name 
zandhaarmos. Het was verbazing-
wekkend te zien hoe snel en ook hoe 
veel moeraswolfsklauw zich rond de 
vijvers vestigde. Daarnaast hebben 
we in een veel kleiner aantal ook 
de dennenwolfsklauw gehad. Zo’n 
tien jaar terug zagen we de eerste 
exemplaren van de grote wolfs-
klauw. Een prachtige plant die met 
zijn lange veters vele meters kaal 
zand weet te bedekken. De sporen 
worden gevormd aan mooie aartjes. 

Het beheer geeft 
stof voor interes-
sante discussies

Het natuurontwikkelingsgebied Grote wolfsklauw
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De grote wolfsklauw breidt zich 
nog steeds uit, in oppervlakte en 
aantallen planten. Lavendelhei heeft 
zich waarschijnlijk vanuit de oude 
heemtuin gevestigd, op de vroege-
re plek is het inmiddels niet meer 
teruggevonden. 
Zelf heb ik me niet helemaal aan de 
afspraak heb gehouden wat betreft 
geen beheer. Een paar jaar geleden 
heb ik wat zaden van beenbreek 
uitgestrooid langs een oever. De 
prachtig geel bloeiende plant staat 
nu op een paar plekjes, met in de 
nazomer oranje zaadhoofden.
Inmiddels begint de heide behoor-
lijk stakerig te worden. Ook zijn 
er plaatsen waar de berken zo 
dominant zijn dat de heide daar 
is verdwenen. Maar na zo’n dertig 
jaar niks doen is de diversiteit aan 
mini-biotopen behoorlijk groot. Op 
termijn zou het gebiedje van slechts 
drie hectare zich kunnen ontwik-
kelen naar een eikenberkenbos op 
schrale zandbodem. De zomerei-
ken zijn al aanwezig, maar in veel 
mindere mate dan de berken.
Natuurlijk zijn er ook mensen 
die er moeite mee hebben om dit 
gebied met rust te laten. Zo zijn er 
in het verleden wel eens wat berken 
afgezet. Ook is het riet een keer 
compleet gemaaid. Tijdens de rond-

leidingen is het beheer altijd een 
leuk discussiepunt tussen voor- en 
tegenstanders.

Paddenstoelen
Voor paddenstoelenliefhebbers is 
het een interessant gebied. We zijn 
lid van de paddenstoelenwerkgroep 
Groningen en al jaren worden de 
paddenstoelen nauwgezet in kaart 
gebracht. Vele jaren zie je dezelfde 
soorten verschijnen. Bijvoorbeeld 
de in symbiose met berk levende 
gele berkenrussula, die na een flin-
ke zomerse donderbui al vrucht-
lichamen vormt. Ook soorten van 
heel schrale bodems, zoals het 
heideknotszwammetje kunnen we 
vinden. Voor de kinderen is het in 
het najaar extra genieten door de 
ongelooflijke hoeveelheden vliegen-

zwammen, vooral bij jonge berken. 
Soms heb je leuke primeurs, zoals 
de armbandgordijnzwam, die een 
rode band vormt rond de steel. Voor 
de paddenstoelenrijkdom lijkt het 
een groot voordeel dat het gebied 
totaal met rust wordt gelaten. 

Uitbreidingen
Heemtuinen in ons land hebben 
vaak een beperkte oppervlakte. In 
Muntendam zijn we in 1982 begon-
nen met 3,5 ha. Daarna kwam het 
Natuurontwikkelingsgebied met 
weer zo’n 3,5 ha. Educatie werd 
steeds belangrijker, er kwam een 
bezoekerscentrum. Dit betekende 
uitbreiding met nog eens 1,5 ha. 
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer 
aansluitend een natuurgebied van 
ruim 40 ha ingericht, genaamd 
“Tussen de Venen”. Dit aangren-
zende terrein bestaat uit heischrale 
graslanden afgewisseld met water-
partijen op een pleistocene, zwak 
lemige zandbodem. Inmiddels 
maakt de Heemtuin dan ook deel 
uit van haast 50 ha natuurgebied. 
Kortom, er is heel wat te zien in het 
voormalige veenkoloniale land-
schap.

www. heemtuinmuntendam.nl

De paddenstoelen 
worden nauwgezet 
in kaart gebracht

Ook het ree is een 
regelmatige bezoe-
ker


