
Nieuwe tuinen officieel geopend
 

Natuurtuin Hot ter Saksen 
in Beveren (B) 

Na rulrn twee jaar grondige voorberei
dingen , werd 26 mei j.1. in Beveren 
(Waasland) de eerste Belgische na
tuurtu in geopend, die door een Ge
meentelijke Groendienst wordt be
heerd. 
Ter gelegenheid van deze feestelijke 
gebeurten is nodigde de Gemeente Be
veren haar gasten uit voor een stud ie
middag "Natuur op maat" met aanslui
tende oftclele open ing en rondle iding 
door de jonge natuurtuin. 
Van 13.00-16.00 uur voncen in de mo
derne raadszaal van de gemeente drie 
lezingen plaats: Christa Maes, biologe 
en onvermoe ibare kracht achter de tot
standkom ing van de tuin, stelde in een 
uitqebreide dialezing inleidend de na
tuurtuin en de aangelegde landschaps
typen voor, gevolgd door Hein Konin
gen , beheerder hee mgroen uit het in 
heemtu inkringe n befaamde Amstel
veen , die heel toepasselijk een dia
lezing over 'ecolog isch groenbeheer in 
de gemeente' hield, waarin hij een vier
tal begroeiingen, te weten eenjarige 
b/oemenweiden , meerjarige gras/an
den en bermen, moeras-, water- en 
oeverbegroeiingen en bosachtige be
p/antingen aan de hand van prachtige 
praktijkvoorbeelden uit Amstelveen 
voorstelde . Hier en daar hoorde je tij
dens de inspirerende lezing naast ge
luiden van waardering ook zuchtende 
geluiden bij het aanschouwen van zo
veel schoonheid : zullen we dat hier colt 
gerealiseerd krijgen? 
Achilles Cools, natuurtuinpionier uit 
Geel en velen ondertussen ook bekend 
als liefhebber en kenner van kauwen 
slcot de rij van 'animateurs' met een 
verhaal over zijn imponerende particu
liere natuurtui n. 

Na dit sprekersgedeelte verplaatste het 
gezelschap van Belg ische en Neder
tandse natuurtuinvrienden (ca. 50) zich 
per bus naar de tuin en na de ofticiele 
opening door de burgemeester van Be
veren - hij knipte daarvoor met een 
heggeschaar een band van klimplan
ten, gespannen tussen twee takken
busse ls door - werden de bezoekers in 
vier groepen uitgebreid door de tuin 
rondgele id. VeeI intensieve gesprekken 
vonden plaats , complimenten werden 
gemaakt en suggesties voor de toe
komst aangereikt. Wie verbaast het dat 

Rondleiding in natuurtuln Holler Saksen , 26 mei 1993 

de buschauffeu r langer op zijn gasten 
moest wachten dan afgesproken . Tij
dens de afsluitende receptie werden de 
geanimeerde gesprekken in een gezel
lige en ontspannen steer voortgezet. 
De natuurtuin ligt in een uitgebreid do

foto: Willy Leufgen 

mein "Haf ter Saksen" te Beveren, 
waarin zich ook een befaamd arbore
tum, twee ijskelders (vleermuizenreser
vaat) , een bijenha l en educat ieve ten
toonstellingsruimtes bevinden . Bel voor 
meer tntorrnatie: 03-775 .28.51. W.L. 

Heemtuin d'D/de Have in Ze/hem (Ge/der/and) 
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Achter deze smaakvol gerestaureerde 
Achterhoekse boerderij, gelegen in een 
fraai landschap tussen Doetinchem en 
Zelhem bevindt zich sinds kort een par
ticuliere heemtu in, die op 15 mei j.1. 
voor het eerst haar tuindeuren opende 
voor het publiek. Nadat meneer en me
vrouw Siebelink verteld hadden hoe zij 
tot dit bijzondere initiatief zijn gekomen 
en iedereen bedankten die hen hierbij 
financieel of anderszins had gesteund , 
verrichtte mevrouw Van den Broek-La
man Trip, lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland en voorzitster van de 

Tuinenstichting, de otticiele open ings 
handel ing. Hierna kon iedereen aan de 
hand van een routebeschrijving en plat
tegrondje de kersverse tuin bekijken . In 
een rnooie, oude schuur met authentie
ke lemen vloer stonden de 'hapjes en 
drankjes' klaar en droegen ook een vi
deoband en een leestafel bij aan de in
tormatieve en prettig informele steer. 

Voor meer informatie over deze heem
tuin verwijzen we naar het lentenum
mer van Oase (bladzijde 24) of bel: 
08342-1429 (Fam. Siebelink). M.v.L. 
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Ook in Wijk bij Duurstede een heemtuin De Tuinen van 
Cammingha Hot 

In Wijk bij Duurstede zijn in de laat
ste decennia n ieuwe woonwijken 
ontstaan met de daarbij behorende 
voorzieningen , zo als het stadspark 
in de wijk 'De Horden'. Daarnaast is 
er een mooi bosgebied rondom de 
eeuwenoude kasteeltoren en donjon. 

Enke le jaren gelede n ontstond bij de 
gemeente het plan om tussen deze 
twee gebied en een 'groene verbinding' 
te maken met waterpart ijen en in het 
land schap passend e bomen en strui
ken . In overleg met de gemeente en de 
plaatselijke Vereniging Natuur en Milieu 
ontstond het idee in die verbinding ook 
een heemtuin op te nernen. 
Vori g jaar zijn met gro ot materieel 
hoogteversch illen aangebracht waar
door vers chillende deelgebieden zijn 
ontstaan, zeals: 

rivierdijk op kleine schaal, dode ri
vierarm, graanakkers , nat hooiland , 
griend, stinzenplantengebied , rivier
duin, vijver en moerasgebied , krui
dentuin en vogelbosje. 

En dan gebeurt het wonder! Dan blijk1 
da t de stell ing 'scnep de juiste omstan
digheden en de planten komen' in de 
praktijk werkelijk opgaat. Niet overal, 
want de klei 'ige bodem is in pr incipe 

Heemtuin Wijk bij Duurstede 

Legenda 
A. Vogelbos je 
B. Observatiehut 
C. Kruide ntuin 
D. Vijver 
E. 'Oude' walmuur 
F. Wie\ I moeras 
G. Griend 
H. Essenhakhout 
I. Oude mea nder 
J . Dijk I talud 
K. Boomgaard (oud e Iruitrassen) 
L. Bloemenwei I graanakker 
M. Knuppelbrug 
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nog te voedse lrij k, maar toch zien we 
diverse plant en spontaan komen die in 
de flora met 'z' 01zelts 'zz' gekenmerkt 
zijn. 
Dit jaar is door de heemtuingroep van 
de Vereniging Natuur en Mili eu Wijk bij 
Du urstede met hulp van enkele and ere 
mensen ee n muur gebouwd , die ge
deeltel ijk uit oude kloostermoppen be
staat. Die muur is ook een herinnering 
aan de eeuwen oude walmuur die Wijk 
bij Duurstede besch ermde tegen hoog 
water in de Rijn I Lek. Die oorspronke
lijke muur, met al zijn moore begroeiin
gen , is enkele jaren geleden vervangen 
door een nieuw strak gemetseld exem
plaar in het kader van de dijkverzwa
ring. 

In een jaar tijd is een ruig stu k grond 
omgevormd in een veelheid van klein
schalige bioto pen waarin het heerlijk 
toeven is. 

Op 12 juni 1993 were de heemtuin offi
cieel geopend. 

De tuln ligt aan de Hoge Hoffweg , vlak
bij het kasteel en de dijk naar de pont. 

TonVerburgt, namens de Verenig ing 
Natuur en Milieu , Wijk bij Duurstede. 
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INog deze zome r za l in Ferwerd (Fr.) , 
de ecologische leeftuin van Manja 
en Arie van Herpen voor het pub liek 
officiee l worden geopend. 

!De HoI bevindt zich grotendeels op 
I het anderhalve hectare grote , do or 

een gracht omsloten hooldterre in van 
I de voormalige Camm ingha State . Te-
I za men met de voorte rreinen is het I 

huidige oppervlak van de HoI ruim 3
 
ha. Sinds 1976 werd hier, in eta ppes,
 

I een ring van be sc hutt ende tuine n
 
aangelegd , die een volg end e reek s 

I tuine n insiuit, welke uitei nd elijk sa-
I menvloeien in de open ruimt e rend I 
I huis en bebouwing , I 

Door de HoI kan nu een ong eveer I 
I 1,5 km lange wandeling lang s een ! 

reeks in elk aar overgaand e tuinen 
worden gemaakt: heemtuinen , moes- . 
en kweektuinen , kruiden in droge- , I 
natte- en vijvertuinen , boomgaard jes , 

I en vruchthoven . Opvallend zijn ook i 
hagen van.snoeiatval, di e voor zo'n I 
350 m lange als cheid ing tussen de 1'

vers ch illende tuinen zorgen en oo
vend ien ideale nestgelegenheid aan I 

I voge ls en bes ch utting aan klein ere 
I zoogdieren bieden. 

I 
"In een Ecologische Leeftuin worot 
gestreefd naar optimale harmonie 
tussen scnoonneia, nut en natuur en 
wordt teetruimte en voedsel gebo
den aan haar beheerders en de ne
tuurlijke fauna uit neer omgeving, " 

De Cammingha HoI is open van
 
29 mei tIm 26 september, din sda g !
 
tim zondag van 12.00 tot 17.00 uur ,
 
entree I 5,
Ad res: Ljouwerterdyk 14, 9172 PE
 
Ferwerd , tel. 05181-2727.
 
De HoI is met het openbaar vervoer
 
bereikbaar vanuit Dokkum 01 Leeu 

warden, lijn 54 , bu shalte op 50 m al - I
 
stand van de ingang.
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