
Milieumonitor of 'vensters op het landschap' 
Wiert Nieuman 

In veel botanische tuinen staan borden 
met daarop uitleg over bepaalde zaken 
die men in de tuin kan waarnemen. Deze 
borden staan jaar in jaar uit op dezelfde 
plaats en het publiek krijgt daarmee 
haast het idee dat in de natuur geen ver
anderingen plaatsvinden, dat alles zeer 
statisch is. 
Niets is minder waar. Seizoenen wisse
len elkaar af en vooral in de gemati gde 
zone is het verschil tussen zomer en win
ter zeer groot. Maar daamaast is er ook 
een geleidelijke verandering in her land
schap waar te nemen. Bomen groeien 
op, wat vandaag nog een boompje is, is 
over 25 jaar een grote boom. Sloten ver
landen, struwelen groeien uit tot bosjes, 
en weitjes die niet gemaaid of beweid 
worden groeien op den duur dicht met 
struweel. En als de mens ingrijpt worden 
bomen geveld, weitjes gemaaid en sloten 
geschoond. 
Het landschap is al dan niet door toedoen 
van de mens constant in beweging. 
Bij de Botanische Tuinen van de Univer
siteit Utrecht worden deze veranderin
gen m.b.v. gemakkelijk aan te passen 
tekstborden zichtbaar gemaakt. Ditalles 
vindt plaats in de zogenaamde Milieu
monitor. 

De opzet van de Milieumonitor 
De Milieumonitor is een terrein op onge
veer 100 meter afstand van de hoofdin
gang van de BotaniseheTuinen. In 1989, 
met het 350-jarig bestaan van de Botani 
sene Tuinen, kregen we deze route ge
schonken door de Gemeente Utrecht. 
Een tot dan toe bedreigd gebied - in die 
zin bedreigd dat er bouwaetiviteiten op 
plaats zouden kunnen vinden - was daar
mee veilig gesteld en de noordwesthoek 
van de Botanische Tuinen blijft bopelijk 
tot in de verre toekomst grenzen aan een 
stuk Hollands polderlandscbap. 
Deze Milieumonitor bestaat uit een ge
varieerd terre in met weilanden,essen
hakbout, grienden, verlandende sloten 
en aangeplant cultuurbos (fig . 1). Er 
loopt een route door het terrein waarbij 
alle facetten gezien kunnen worden . De 
route loopt langs een weiland dat nog 
steeds als productieterrein in gebruik is, 

maar ook langs een stuk hooiland waar 
niet meer gemest wordt en waar ook 
geen vee meer geweid wordt. 
Andere, ook voor de leek duidelijke ver
schillen die naastelkaar voorkomen zijn: 
- een eultuurbos van eiken met daamaast 
een spontaan gegroeid struweel bestaan
de uit wilgen, Sleedoom en Meidoom;. 
- een deel van een sloot is twee jaar gele
den geschoond en het andere deel is 
langzamerhand volledig aan het verlan
den. De bagger uit de sloot is op de wal 
gezet en daar is nu, door de grote hoe
veelbeid nutrienten,een ruderale vegeta
tie met voomamelijk brandnetels ont
staan; 
- een klein griend is in drieen gedeeld en 
ieder jaar wordt een deel van het griend 
afgezet. 
De versehillen tussen ingrijpen en niet
ingrijpen en de effecten van de gefaseer
de beheersmaatregelen zijn daarmee ook 
voor de bezoeker ziehtbaar. 

Relatie met de Botanische Tuinen 
Universiteit Utrecht 
Zeals gezegd ligt de toegang tot de Mi
lieumonitor een ]00 meter van de hoofd
ingang van de Botanische Tuinen. De 
Milieumonitor is geen onderdeel van de 
tuinen, d.w.z. de bezoekers kunnen op 
ieder moment van het jaar en de dag het 
terrein betreden. Het is in feite gewoon 

openbaar toegankelijk terrein. Het ver

schil tussen de intensief onderhouden
 
botanische tuin met zijn exotische aspec

ten zoals een tropische kas, een rotstuin
 
en de architectonisch aangelegde sys

teemtuin en de extensiefonderhouden en
 
veel meer Iandschappelijke Milieumo

nitor is groot. Als Botanische Tuinen 

onderdeel van de subfaculteit Biologie
 
van de univer siteit - kunnen we onze
 
boodschap juist op dit terrein kwijt: war
 
is het resultaat van her ingrijpen van de
 
mens. In de Milieumonitor geen lang
 
verhaal door een wetenschappelijk on

derlegde gids, maar voorbeelden die ie

dereen kan zien en begrijpen. Naast in

formatieover b.v. de flora van de tropen,
 
de alpiene flora of een indeling van het
 
plantenrijk, bieden we als Botanische
 
Tuinen nu ook informatie over biologi

sche processen 'naas t de voordeur'.
 

Informatievoorziening
 
De informatievoorziening is een heel be

langrijk onderdeel van deze Milieumo

nitor. Sterker neg , aan deze informatie

voorziening heeft de Milieumonitor zijn
 
toegevoegdenaam 'Vensters op het land

schap' te danken .
 
De informatie is voor iedereen toeganke

lijk. Op een aantal panelen worden aile
 
zichtbare versebillen toegelicht. Het
 
open bare karakter van bet terrein geeft
 

¢~ 

Fig. 1: De rnilieumoni tor ligt ten noordwesten van het central e dee l van de Botanische 
Tuinen op Fort Hoofddijk te Utrecht 

Oase lente 1994 13 



al aan dat op ieder momentbezoekers her 
terrein kunn en betreden die informatie 
willen hebben . Uitleg via een rondleider 
die meegaat is gez ien de tijdsinves tering 
niet baalbaar. Folders hebben bet nadeel 
dater relatief veel tekst in staat die men
sen vaak alleen lezen als het mooi weer 
is, of als ze al lang weer thuis zijn . 
Daarnaast kan de informatie in derge
lijke folders met snel genoeg aan veran
deringen in het land schap worden aange
past. Juist omdat de Milieumonitor op
geze t is om veranderingen te illustreren 
is da t weI noodzakelijk . 

Informatie snel aan te passen 
We kozen daarom voor een bordensys
teem waaro p de informatie zonodig per 
week veranderd kan worden. 
Het standaar d bordensysteem bestaat uit 
een lessenaar met daarop een trespa
plaat , die wordt afgedekt met een plaat 
perspex (zie foto hiern aast ), De perspex
plaatkan gemakkelijk worden weg geno
men en dan kunnen op de onderligger (de 
trepaplaat) gelam inee rde tekstvellen 
worden aang ebracht. In de meeste geval
len zijn per informatiebord twee tekst-

Naast tekstborden zijn er zg. 'vensters op 
het landschap '. Aantekenlngen op de 
rand van het 'venster' verduidelijken het 
beeld dat de bezoeker , kijkend door het 
venster , ziet. f oro: I aap Vos 

Voor de basisinformatie zijn borden in gebruik waar op de teksten snel kunnen worden 
aangepast foto: Jaap Vos 

vellen aangebracht, bijvoorbeeld cul

tuurbos en struweel: menselijke activi

tei t naast een voomamelijk natuurlijke
 
onrwikkeling. De andere borden bestaan
 
uit zogenaamde vensterborden (zie foto
 
Iinksonder) waarbij in het trespa een
 
vens ter gezaag d is. De bezoeker kijkt .
 
door het venster en over hetgeen hij dan
 
ziet is uitleg gege ven op de Iijst rondom
 
het vens ter. Deze inform atie wordt door
 
midd el van een viltstift op het perspex
 
geschreven en kan gemakkelijk en snel
 
worden gewijzi gd . De bedoeling van dit
 
f1exibele infomatiesysteem is dat de be

zoeker meer betrokken raak t bij wat er in
 
het landschap gebeurt.
 

Ontwikkelingen
 
In 1992 en 1993 hebben we geexperi

menteerd met deze directe vorm van in

formatievoorziening.De ervaringen zijn
 
dermate positief dater in 1994 allerlei fa

cetten aan worden toegevoegd. Zo wordt
 
de informatievoorziening door tekstd ra

gers en vensterborden uitgebreid . Pro

fielku ilen worden gegraven om de op 

bouw van de bodem te illustreren en er
 
zal een lakprofiel van de bodem worden
 
opges teld.
 
Een eerste proef met geplagde naast ge

maaide en bemeste proefveldjes zal op
 
een veel voedselarmer deel van het ter

rein opnieuw worden opgezet.
 
De Milieumoni tor is nooit af. Ieder jaar
 
passen we teksten aan, diepen onderde

len uit en brengen kleine veranderingen
 
aan. We streven er bijvoorbeeld naar om
 

ook inventarisati es te maken van o.a. 
korstrnossen, mossen en paddestoelen. 
We hebben biologen benaderd om de ef
fecten van de dive rse beheersmethoden 
op flora en faun a toe te Iichten en te ver
klaren . 

De Mil ieumoni tor is een gratis toegan 
kelijk onderdee l van de Botanische Tui
nen van de Universiteit Utrecht. U vind t 
de tuinen in het universiteitscomplex De 
Uithof in Utrecht, aan de Budapestlaan 
17. Naast de Milieumonitor vindt u na 
tuurlijk e vegeta tie in de heemtuin en de 
ieder jaar ingezaaide (on)kru idenakker. 
Daarnaast kunn en de Utrechtse Tuin en 
zich o.a. bero emen op Nederlands groo t
ste rotstuin , een unieke sys teemtuin en 
tropische kassen . In Doom is een sate 
Iiettuin te vinden: het 27 ha grote Van 
Gimbom Arboretum . 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Wiert Nieuman, 030
531674, of met de voorlichter van de 
Tuinen, mevr. Akkie J oosse, 030
537787. Postadres: Po st bus 80 .162, 
3508 TD Utrecht. 

Oase lente 1994 

0 

14 


