
Samenwerking in Zuid-Limburg 

Marc Houben 

In Zuid-Limburg worden een groot aantal heem- , kruiden- en botanische tuinen door IVN-afdelingen be
heerd. Vier van deze tuinen onderhouden al sinds iets meer dan een jaar nauwere contacten met elkaar. 
Hierover meer in onderstaand artikel. 

Voordat ik meer over deze sarnen

werking vertel wil ik eerst de tuinen
 
voorstellen.
 
Als eerste de heemtuin van het
 
IVN , afdeling Geleen. Deze tuin is
 
gelegen in het prachtige Burge

meester Damenpark in Geleen.
 
Voor deze tuin geldt 'klein maar
 
fijn' . Vroeger werd de tuin onder

houden door de gemeente Geleen,
 
maar door bezuinigingen dreigde hij
 
verloren te gaan. Het IVN, afdeling
 
Geleen stelde voor, het onderhoud
 
van deze tuin voor haar rekening te
 
nemen.
 
Het resultaat is prachtig.
 
In deze kleine tuln is het centrale
 
punt (zeals in zoveel tuinen) een vi]

ver. Om deze vijver staan een aan

tal typisch Limburgse planten, zoals
 
gele helmbloem, wolfskers en tong

varen.
 
Het park en dus ook de tuin zijn el

ke dag grat is geopend maar er is
 
geen toezicht.
 
De volgende tuin is 'De
 
Boschhook' in de gemeente Stein.
 
Deze tuin is waarschijnlijk wat opzet
 
betreft uniek in Nederland. Want
 
welke tuin gebruikt nu de zitplaat

sen van een voormal ig openlucht

theater als plantenbakken? Nou ,
 
het IVN, afdeling Stein (dat beheer
 
en onderhoud van de tuin regelt)
 
doet dit. Het resultaat is verbluf

fend. Ais men op het podium staat,
 
met achter zich de muurflora, ziet
 
men voor zich in de voormalige or

kestbak een vijver. Kijkt men 'het
 
publiek in' , dan staan daar veel
 
plantensoorten, meestal geordend
 
naar groeiplaatsen. Random dit al

les is een bosvegetatie aangelegd
 
met daarin zeldzaamheden als een

bes en goudveil.
 
Oak in deze tuin aanwezig is de im

kersvereniging 'Ambros ius'. Dankzij
 

Zin in een fietstochtje langs deze Limburgse tuinen?
 
Let dan wei op de openingstijden:
 
*Het park in Geleen is altijd geopend
 
*'De Boschhook' in Stein op zondag van 14-16 uur (1 .5.-30.9.)
 
en iedere zaterdag van 10-12 uur 

*De Bot. Tuin in Eisioo op iedere zondag van 14-17 uur (1.4.-1.9.) 
*De heemtuin in Munstergeleen 's zondags van 9-18 uur (1.4.-1.9.) 
Nag een tip: Breng ter afwisseling een bezoek aan de prachtige helling
en bronnetjesbossen tussen Bunde en Eisioo (Bunderbos) 

deze vereniging is er in het inter
matiegebouwtje natuurlijk van al
les te zien, wat maar met bijen en 
hun honing te doen heeft. Daar
naast is er oak informatie over de 
natuur in de omgeving van Stein. 
De derde tuin die meedoet is de 
botanische tuin van het IVN, at
deling Eisioo. In deze tuin staan 
voornamelijk uitheemse planten . 

Ze staan hoofdzakelijk gerangschikt 
naar gebruik . Zo is er een perk met 
giftige/heksenkruiden , een perk met 
planten, die de Romeinen al ge
bruikten enz. 
De tuin is erg aantrekkelijk voor lief
hebbers van varens; er staan wei 
zo'n 200 soorten. 
De tuin is gelegen aan de rand van 
een prachtig hellingbos. Hierin staat 
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ondermeer de gele anemoon, 
goudveil en rapunzel. 

Vijversfeer in de Bot. ruin te Eisioo 

De laatste tuin - tevens 'mijn' tuin 
is de heemtuin van het IVN, at
deling Munstergeleen. Deze tuin 
is gelegen in een oude hoogstam
boomgaard in het recreatiegebied 
'De Hondskerk', 
De planten staan er grotendeels 
gerangschikt naar groeiplaatsen. 
20 is er een voedselarm yen aan
wezig , waarin zonnedauw zich 
langzaam begint te vestigen, zijn 

er twee vijvers , waar de kikkers kwa
ken, een stukje heide , kalkrijke hel
lingen, krijt-, zink- en muurflora en 
een boerengaard. 
In deze boerengaard staan veel krui
densoorten en oude veldgewassen. 
Sedert twee jaar is de heemtuin ook 
in het bez it van een groot aquarium 
met daar in diverse insectenlarven en 
kikkervisjes , zodat in de heemtuin 
het kikkerbestand op peil bljft. 
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Buitenaquarium in Munstergeleen 

Dit zijn dus de vier tuinen die nauwe
re contacten onderhouden. 

...en in Noord-Brabant 
Wim Niemantsverdriet 

De beheerders van de tuinen en 
enkele mede-IVN-ers komen 3 tot 
4 maal per jaar sam en. Tijdens de
ze bijeenkomsten wordt over de 
problemen gepraat, die er in de 
verschillende tuinen zijn. 
Er wordt informatie over aktiviteiten 
uitgewisseld en er wordt door de 
tuin gewandeld met de kritische 
blik van kenners . Tijdens deze 
wandeling door de tuin worden al
lerlei tips en adviezen uitgewisseld 
over tuinbeheer en onderhoud. 
Hierdoor leert iedereen er weer 
iets bij . Hoewel het slechts een 
kleine vorm van samenwerking is 
blijkt deze toch wei zeer nuttig . Dit 
komt misschien, orndat er practi
sene, voor iedereen bruikbare in
torrnatie wordt uitgewisseld. Maar 
een ding is zeker : Ais tuinen willen 
samenwerken is dit de manier om 
te beg innen. D 
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In de provincie Noord-Brabant is er 
sinds enkele jaren contact tussen 
de ca. 20 heem- en natuurtuinen. 
Het initiatief voor dit samenwer
kingsverband werd in 1987 geno
men door de Helmondse natuurtuin 
"De Robbert" . 
Vertegenwoordigers van een aan
tal tuinen uit Noord-Brabant kwa
men toen in Helmond bijeen. 
Er werd besloten voorlopig verder 
te gaan met een jaarlijkse thema
dag , georganiseerd door een of 
meerdere tuinprojekten. 
In de afgelopen jaren was er op 
zo'n themadag een rondleiding 
door de tuin van de uitnodigende 
groep, een spreker met betrekking 
tot het gekozen thema en aanslui
tende discussiemogelijkheid. 

Het was een goede gelegenheid
 
voor uitwisseling van ervaringen en
 
materialen.
 
Maar wat zou samenwerking ver

der nog kunnen inhouden?
 
Wolter Kornet , coordinator van het
 
Milieu Educatie Centrum in Eindho

ven en heempark-vrijwilliger, om

schreef het eens zo:
 
"Samenwerking is geen doel op
 
zich, maar is een middel om een
 
gemeenschappelijk doel gemakke

lijker, sneller of goedkoper te be

reiken. Samenwerking kan dan lei

den tot een beter resultaat ; door
 
samenwerking kan er wat toege

voegd worden, het kan een meer

waarde krijgen."
 
De Brabantse tuinen hebben dus
 
ondertussen goede contacten met
 

elkaar, maar gemeenschappelijke
 
doelen zijn tot nog toe niet bereikt .
 
Daarom zal dit opnieuw ter discus

sie worden gesteld als we dit jaar
 
te gast zijn in de Botanische tuin
 
"D'n Hot" in Overloon .
 
Na 25 mei valt hier meer over te
 
berichten.
 

Wij zijn overigens in dit verband
 
zeer benieuwd naar berichten en
 
reacties ult andere regio's ot pro
vincies. D
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