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Heemtuinen van het relief 

Heemtuinen tonen ons gewoon
Iijk in het wild levende plante
soorten. 
Daarbij is veelal ook enigermate 
tot uitdrukking gebracht in welk 
milieutype zij thuishoren. Aldus 
krijgt men natuurlijk nog geen 
volledig beeld van de voor die 
milieutypen karakteristieke ken
merken. Dit geldt niet in de laat
ste plaats voor het relief. 
Hiervan meer in een tuin tot uit
drukking brengen zou educatief 
van groat belang zijn. 
De reliEHkenmerken verschaffen in 
hun sarnenhang met de bodemge
steldheid namelijk veel bcelende 
informatie over de ontwikkeling die 
een gebied onder invloed van de 
natuur (en mens) heeft doorge
maakt. 
20 kan uit de relief- en bodemken
merken van onze oudere landsde
len worden afgeleid cat ijs, smelt
water en de wind in het jongste ge
ologische verleden nu en dan een 
veel grotere rol gespeeld hebben 
dan thans. 
En in ons polderland is te zien, dat 
de grote rivieren, de zee en veen
vorming er van invloed waren. 
Door karakteristieke relief- (en bo
dem)kenmerken van bepaalde mi
lieus in het klein na te bootsen zou 
hun informatiewaarde op een zo
wei aanschouwelijke als overzich
telijke wijze duidelijk kunnen wor
den gemaakt. 
De relletkenmerken en hun ont
staan vormen het studieobject 
van de geomorfologie. Een ter
rein met modellen van karakteris
tieke reliefvorrnen mag men dus 
een geomorfologische tuin noe
men. In feite is het echter evenzeer 
een heemtuin als de terreinen die 
(vooral) een beeld geven van de 
wilde flora. Tenslotte betekent 
'heem' nlets anders dan (betrek
king hebbend op het) woongebied. 

Model Vat een ~omorfologische relieftuin met diverse soorten inheemse vormsys
t eme n 

Wenselijke amvang 

Wil men de vrij grote verscheiden
heid aan geomorfologische feno
menen van Nederland en omge
ving in een en dezelfde tuin tonen, 
dan lijkt ons hiervoor een opper
vlakte van minstens vijf ha. nodig. 
De modellen van de aardopper
vlaktevormen kan dan een zodani
ge omvang worden gegeven, dat 
ze tot de verbeelding spreken en 
ook het ervoor karakteristieke mi
croretiet tot zijn recht komt. 
Bovenstaande tekening geeft een 
beeld hoe een dergelijke relieftuin 
van de Nederlandse vormsystemen 
er uit zou kunnen zien. 
Enigszins onbevredigend is dat re
Iiefvormsystemen in geomorfologi
sene tuinen aanmerkelijk kleiner 
worden ge"imiteerd dan ze in wer
kelijkheid zijn. 
Wie geomorfologische fenomenen 
wat groter of zelfs natuurgetrouw 
wil nabouwen zal hiervoor echter 
onvoldoende ruimte ter beschikking 
hebben. Men zou dan kunnen vol
staan met de imitatie van slechts 
een beperkt aantal vormsystemen. 

Oak bruikbaar voor andere 
daelen 

Geomorfologische tuinen zouden 

tevens heemtuinen in de klassieke 
zin van het woord kunnen zijn. Er is 
tens lotte veel voor te zeggen om 
miniaturen van geomorfologische 
fenomenen te voorzien van een 
daarop behorende begroeiing. Al
dus verkrijgen wij tuinen met een 
zowel botanische als geomorfogi
sche educatieve waarde. 
Behalve als typische heemtuin zou
den geomorfologische reliefparken 
ook kunnen worden ingericht ats ar
boretum, pinetum en/of openlucht
terrarium. 
Het behoeft eigenlijk geen betoog, 
cat geomorfologische tuinen door 
hun natuurlijk aandoende relief, be
groeiing, aanwezigheid van water
partijen en de mogelijkheid er te 
wandelen als aantrekkelijk zullen 
worden ervaren. Aanleg ervan is 
dus eveneens interessant vanuit re
creatief oogpunt. 
AI met al zijn met de realisatie van 
een geomorfologische tuin uiteenlo
pende doelen te dienen, waardoor 
eerder bereidheid zal bestaan hier
voor tinanciele middelen ter be
schikking te stellen. 
Met name het aanbrengen van 
soortenrijke vegetaties kan overt
gens nogal kostbaar zijn, wat ook 
geldt voor het beheer ervan. 
Bij de aankleding en het beheer 
van een geomorfologische tuin 
dient verder rekening te worden 
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gehouden met het gevaar, dat de 
begroeiing de terre invormen die 
men wil laten zien , gaat maskeren. 
Hoog opschietende kruidenvegeta
ties en dicht struweel horen dan 
ook niet in een geomorfologische 
tuin thuis. 
Uiteraard dient te worden verme
den dat bij het grondverzet, nodig 
voor het creeren van een geomor
fologische tuin reeds aanwezige in
teressante terreinvormen zouden 
verdwijnen . 

Kansen gemist 

De afgelopen decennia zijn diverse 
vlakke terreinen van ons land ge
transformeerd in rellefrijke wandel
recreatieoorden. 
Het er aangebrachte relief doet 
over het aJgemeen echter niet of 
slechts ten dele aan natuurlijke 
opervlaktevormen denken . Voorzo
ver het laatste nog wei het geval is, 
worden trouwens hoogstensenkele 
geomorfologische fenomenen van 
de Nederlandse landschappen 
door het kunstmatig reliEH weer
spiegeld . 
Omdat het met ongeveer dezelfde 
kosten mogelijk was geweest relief
rijke wandelparken te creeren, die 
wei het predikaat geomorfologische 
tuin verdienden , zijn in dit opzicht 
dus kansen gemist. Er is dan ook 
aile aanleiding enkele van de nag 
in ons land te realiseren nieuwe 
wandelparken zodanig aan te leg
gen, oat zl] tevens als geomorfolo
gische tuln kunnen fungeren. 

Mogelijke locaties 

Een geb ied waar een geomorfolo
gische tuin zou kunnen worden 
aangelegd is bijvoorbeeld de gor
del van het taekamstige ringpark 
om de nieuwe wijk Oasterbaer in 
Meppel. Een op het westelijk deel 
van de gordel aanwezig grondde
pot Iijkt ons daarbij een goede uit
gangssituatie voor een goedkope 
creatie van een imposant vormsys
teem . 
Parken die al bepaalde kenmerken 
van geomorfolagische tuinen bezit
ten en daardoor met relatlet weinig 
grondverzet als zodanig zouden 

kunnen gaan fungeren , liggen on
der meer tussen Rijswijk en Delft. 
Het relief van het Eisenburgerbos 
roept er namelijk herinneringen op 
aan de geomorfolagische gesteld
heid van gebieden als de Belgische 
Condroz, terwijl het wat zUidelijker 
te vinden Wilhelminapark doet 
denken aan streken waar ijs en 
smeltwater veel zand verplaatsten. 
Enkele kilometers verderop wekt 
het nieuwe park De Uithof aan de 

zuidwestrand van Den Haag asso
ciaties met delen van net rivieren
gebied langs de Gelderse IJssel. 
Ook elders in ons land zijn er als 
geomorfologische tuin geschikt te 
maken parken en plantsoenen met 
min of meer natuurlijk aandoende 
vormsystemen. Zo liggen er in het 
nieuwe Wielwijkpark van Dar
drecht enkele ptateautjes , die sterk 
lijken op de overstoven veenlenzen 
van de Overijsselse Vechtstreek. 

Twee modellen van reliettulnen, concrete Nederlandse landschappen 
verbeeldend: 

Drents Plateau tuin 
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Plateau landschap met ondiepe dalen en talrijke dobben 
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1. Relatief haag deel van het plateau 2. Dal 3. Smeltwaterheuvel 
4. Relatief haaggelegen, naar verhouding relil:!frijke zandgranden met een 

rug, trog en bekken 5. Dobbe 

Uiterwaarden tuin 
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Buitendijkse zone van het jonge rivierengebied met richels en troggen 

1. Rivier 2. Oeverwal 3. Kom 4. Dijk 5. Drassige stroombedding 
6. Deels ·met water gevulde stroombedding 7. Kronkelwaardruggetje 8. Wiel 
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Plattegrond relieftuin van het Nationaal Landschapskundig Museum 

1 Systeem dijkachtige ruggetjes (smettwaterruggen)
 
2 Rond bergje (smeltwaterstortbergje, koppelduintje, grafheuvel , vlied


berg) 
3 Lage, sterk asymmetrische terreinverheffing (stroom- of stuifbank) 
4 Door ruggen geflankeerde geul (dalachtige laagte tussen zandruggen ; 

stroom- of kreekrug met bedding) 
5 Richels en geultjes (smettwater- of windvormingen; uiterwaardenrel lef) 
6 Omheuveld yen (reliefrijk dekzandgebied) 
7 Ovale en (permanent met water gevulde) ronde kom (smeltwater- of 

windkolkgat, pingo, wiel) 
8 Welving (kolkwal) 
a Buitenmuur museumpand 
b Tuinterras 
,?\Aanbevolen en gemarkeerde wandelroute 
JC Fraai uitzicht 
De hiernaast afgebeelde stadstuin is 36 m diep en 9 m breed. De maxi
male hoogteverschillen bedragen ruim 1 m.

b ~ De tuin ligt achter he! woonhuis van de au
~ ~	 teu~, fysisch ,geogr~af d,r. H.A.Visscher. 

In dit oak architectomsch Interessante 
Jugendstil-pand is sinds 1985 het Nationaal 

Landschapskundig Museum gevestigd. In zeven expositieruimten kunnen 
ge'interesseerde bezoekers voorallandkaarten, plattegronden , prenten, 
foto's, maquettes en beeken zien. Samen geven ze een beeld van de 
karakteristieke en bijzondere kenmerken van de Nederlandse landschap
pen, waarbij men tevens over hun geschiedenis wordt ge'informeerd, 
Met de exposities in het museum word! vooral beoogd duidelijk te maken 
hoe boeiend en inspirerend de diverse typen Nederlandse landschappen 
kunnen zijn en derhalve als zodanig bewaard moeten blljven, 
Museum en tuin, Reeweg Oost 145 te Dordrecht, zijn te bezichtigen 
op zaterdag van 14-17 uur en volgens afspraak (078-147476). De toe
gang is gratis. Vanaf Dordrecht CS kan men het museum en de tuin 
bereiken met stadsbus 2 en 5. 

Relieftuin achter het woon
huis van de auteur. Duidelijk 
te zien zijn de ova Ie en ron
de korn (zie plattegrond 
tuin, nr.7). 

Foto: Dr. J.A. Visscher 
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