
ten, meestal in gezelschap van gelijkedachten bij miin afsc el• gestemde zielen, in de 'vrije' natuur. 

Wim Kanbier 

Bij mi jn afsebeid als beheerder van 
de Leiderdorpse beemtuin was veel 
belangstelling. Op zo'n dag gaan er 
veel dingen door je been waarvan ik 
loeb enkele op wil sebrijven en 
geinteresseerden deelgenoot van wil 
maken. 
Ook wi! ik iedereen bedanken voor 
de inspiratie die in bet verleden uit 
diverse gesprekken is voortgekomen. 

Ja, inspiratie, je hebt het nodig. Zonder 
onderlinge beinvloeding zouden ont
wikkelingen in het natuurlijke groen 
nooit tot stand gekomen zijn. De spaar
zame groene ruimten zouden steeds 
uniformer worden, iets waarop in het 
verIeden 'het groen' ook al een aantal 
malen is stukgelopen. Een nieuwe re
naissance in de tuinkunst? 

Net zoals in de kunst hebben ook wij te 
maken met trendsetters of voortrek
kers, volgers en navolgers. Jac. P. 
Thij sse zie ik in ons geval als de man 
die een nieuwe lijn uitzette. Zijn idee, 
dat overal op loopafstand ruimte moet 
zijn voor natuurontwikkeling en -be
leving is nog steeds actueel. 
Uitgesproken volgers waren in mijn 
ogen L. Le Roy, C. Sipkes en K. Land
wehr. Alle drie met een zeer eigen, in
spirerende zienswijze. 
Ik heb ze persoonlijk een aantal malen 
gesproken en voor mij waren het 'pro
feten'. 

Als navolger heb ik mij ingezet, de 
ideeen van deze illustere figuren te 
combineren, waarvan de Leiderdorpse 
heemtuin het resultaat is. 
Van Le R9Y heb ik geleerd, dat elke si
tuatie een eigen ontwikkeling kent, 
veel hangt af van de bemvloeding v66r 
de start. 
Bij Sipkes was het heel anders. Hij had 
duinzand als uitgangspunt dat van na
ture een veel grotere spreiding aan 
soorten kent. Hij zag er geen kwaad in 
een duin 'plat te spuiten' en een nieuwe 
start te maken door vestiging van inge
zaaide (soms zelfs uitheemse) soorten. 
Het spuiten was Sipkes nauwelijks 

kwalijk te nemen: in die tijd wisten we 
nog niet veel van het kwaad dat zulke 
middelen aanrichten. Zijn doel was, 
bepaalde soorten een nieuwe kans te 
geven, waarin hij zeker slaagde. 

De invalshoek van Landwehr was weer 
anders, meer verfijnd: wilde planten 
kweken en uitplanten. Door het ophef
fen van concurrentie aarden de soorten 
(wat zich het eerst vestigt heeft de 
eerste kans) en aangenomen dat er vol
doende variatie in groeiomstandighe
den zijn, zullen ze zich handhaven en 
uitbreiden. 

In wezen is er volgens mij maar weinig 
verschil in benadering bij deze drie, 
maar toch zo groot dat de beleving van 
het publiek voor dit groen heel ver
schillend is. 

Het beoordelen van de natuur als ge
volg van ons optreden is een zeer per
soonlijke zaak. Om het extreem te stel
len: de een vindt alleen supergeculti
veerde rozen mooi (ze staan zo mooi 
op de vaas) en vindt al het andere maar 
ruigte, en de andere zweert bij b.v. 
bloeiend zevenblad met de achterlig
gende gedachte aan al het leven wat 

daaruit kan voortkomen. 
Uiteindelijk bergt heemtuinbeheren het 
gevaar in zich, dat we gaan soortenja
gen. Wat is er tegen de heel gewone 
planten? 
Het is dacht ik veel meer een kwestie 
van onderlinge verhoudingen, waarbij 
we altijd moeten bedenken dat onze 
beoordeling slechts een momentop
name is. Zelfs een brandnetel op de 
geeigende plaats kan aanleiding geven 
tot natuurbeleving. 
Natuurbeleving is, denk ik, het herken
nen van verhoudingen, zodat het later 
weer een voorbeeld kan zijn voor an
dere situaties. 
In optimale omstandigheden zijn er 
overal dingen te zien. Een geoefend 
oog (en oor) kan ook in ongunstige 
omstandigheden dingen ontdekken en 
doen verlangen naar gunstiger tijden. 
Zo af en toe zijn er van die hoogtepun-

Zoals Hein Koningen beschrijft in een 
van de vorige 'Oase's' over de natuur in 
Frankrijk. Het ontdekken van soorten 
in natuurlijke omstandigheden zijn mo
men ten die je niet licht vergeet. 

In dit verband hierinner ik me nog het 
ontdekken van het vrouwenschoentje. 
Na jarenlange vakantiezoektochten 
naar deze mooie orchidee vonden we 
op vermelde vindplaatsen aileen enkele 
in 'hokken' groeiende exemplaren. Ook 
op een krijtberg aan de Frans-Italiaanse 
grens vonden we er een - zij het dat 
deze geen hek om zich heen had. Afijn, 
fotograferen, bodem en watertoevoer 
onderzoeken enz. U kent dat weI. Vol 
aandacht verder, want vaak vind je op 
een plaats waar iets zeldzaams groeit 
meer moois, En ja hoor, enkele tiental
len meters verder een hele groep van 
weI honderden fraai bloeiende exem
plaren. Een momentopname, want 
meestal bloeien ze net nog niet of zijn 
uitgebloeid. Ik heb daar geleerd dat 
zeldzame soorten niet bestaan. WeI 
zeldzame milieus, want zo'n krijtberg, 
puur gips met een laag grove humus 
kom je niet zo vaak tegen. 
Dit soort belevenissen zijn vaak heel 
persoonlijk, realiseer ik me. Door erva
ring ontwikkel je gevoel voor dit soort 
dingen, misschien loopt een ander er 
zomaar aan voorbij, 

Mijn eerste ervaringen met de natuur 
gaan terug naar de kleuterschool. De 
geur van het viooltje dat we met het 
kIasje op de markt gekocht hadden om 
in ons schooltuintje te planten ruik ik 
nu nog. Ook de geur van gekneusd 
groot hoefblad roept herinneringen aan 
mijn jeugd op. Meer visueel van aard is 
de ervaring bij een schaatstocht waar 
een zanglijster tussen her dorre blad op 
een zonnig hellinkje bijzonder veel in
druk op mij maakte. 
Later zijn er nog vele positieve, maar 
ook negatieve natuurervaringen ge
weest in de 25 jaren die ik werkzaarn 
ben geweest als hovenier in cultuurtui
nen. Bij deze tuinen waren er toch weI 
enkele met wat natuurlijker sferen, die 
ik nu stinzentuinen zou noemen. 

Een hele nieuwe wereld ging voor mij 
open in de heemtuinperiode. Doordat 
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ik mij meer kon concentreren op een, 
zij bet wat grotere ruimte, werd je van
zelf betrokken bij bet proces datIeven' 
heet. Momentopnamen werden dage
lijkse opnamen en gingen later als een 
film door de seizoenen. Ik heb in de 22 
jaar veel geleerd maar ook dingen af
geleerd. Het belangrijkste dat ik heb 
afgeleerd is het 'plaatsen in een kastje'. 
Het scherp aflijnen van situaties is niet 
natuurlijk. Zoals collega's het nogal 
eens van mij gehoord hebben: "Scher
pe lijnen bestaan in de natuur niet, ze 
zijn door en voor mensen gemaakt", 
De invloeden van de ene situatie wer
ken door in de andere, dus zijn er altijd 
overgangen . Een bijzonder verschijnsel 
zijn de paden, maar bier heb je dan 
toch weer voornamelijk met mensen te 
maken . Net zo goed als rechte lijnen 
niet natuurlijk aandoen zullen hoekige 
materialen zelden een bevredigende 
oplossing zijn in natuurlijke tuinen. 
Ik beb geleerd, dat 
- natuurlijke ontwikkeling overal kan 
plaatsvinden. Aileen allerlei invloeden 

(bierbij horen ook onze beinvloedin
gen) die ter plaatse beersen zijn bepa
lend voor het resultaat. Alleen bij ie 
grote verstoringen zal bet resultaat te
genvallen, maar een minimumsituatie 
voor natuurontwikkeling bestaat niet; 
- de tijd als belangrijkste groeifactor 
door ons werk gecompenseerd wordt. 
Een mooie wildeplantenborder, vooral 
met akkerkruiden, is in korte tijd te re
aliseren mits er voldoende arbeid te
genover staat. Ook een grasland kan 
door ingrepen soortenrijker worden. 
Een struweel kan alleen blijvend zijn 
mits er flink in gehakt wordt en een 
bos is pas een bos als je door de bomen 
het bos niet meer ziet; 
- de meeste vegetatietypen door ons 
toedoen versneld te ontwikkelen zijn, 
mits de situatie niet te tegenstrijdig is; 
- ingrijpen in natuurontwikkeling met 
beleid moet worden toegepast. Dat wil 
zeggen tijdig en met regelmaat. Tot on
ze beschikking zijn bet bekende rijtje: 
kappen, bakken, snoeien, plaggen, 
maaien, spitten, planten, zaaien en be

wust niets doen;
 
- bet bewust niets doen beel duidelijk
 
tot de beinvloeding hoort. Door plaat

selijk stukjes op plaatsen waar het min

der opvalt, vrij te houden van enige an

dere bemvloeding zijn er betere verge

lijkingsmogelijkheden;
 
- orde in het geheel - voorallangs pad

randen - voor de aantrekkelijkheid
 
voor bezoekers erg belangrijk is. Het
 
zwerfvuil en bet ophopen van materi

aal moet voorkomen worden;
 
- elke vegetatie in beweging is (succes

sie) . Een resultaat is niet blijvend maar
 
kan weI aanleiding geven tot een neg
 
soortenrijkere ontwikkeling. Voor mij
 
blijft het een droom, de ontwikkeling
 
van een vegetatie zo te maken, dat ze
 
kan wedijveren met hoogtepunten die
 
je kan tegenkoinen in de 'vrije' natuur.
 

Het werken in 'natuurlijk groen' beeft
 
mij erg veel voldoening gegeven en ik
 
hoop met dit verhaal anderen te inspi

reren ook hun belevenissen te publice

ren. 0
 

Koninklijke onderscheiding voor heemtuinbeheerder Wim Kanbier
 

bied van natuurlijk groenbeheer en de 
vele manieren waarop hij mensen en
thousiast maakte voor onze inheemse 
flora en het natuurlijk groenbeheer. 
Zo scbreef Wim Kanbier vele 'Heern
kijkers ' en heemtuingidsen, gaf bij le
zingen, publiceerde bij artikelen, ver
zorgde bij cursussen en leidde hij tal
loze excursies. 
Wim Kanbier - die naar bet gemeente
huis was gekomen "omdat de burge
meester wat meer informatie over de 
heemtuin wilde" - was zeer verrast en 
duidelijk onder de indruk van deze ko
ninklijke onderscheiding. 
Uit deze onderscheiding spreekt erken
ning voor zijn levenswerk en de manier 
waarop hij zijn kennis overbracbt op 
anderen. 
Maar tevens is het een erkenning van 
het heemtuinwerk en natuurlijk groenWim Kanbier ontvangt "an burgemeester Zonnevylle zijn onderscheiding. foro: Trees Kanbier 

Op vrijdag 29 april j .l. was bet op  onrving hij uit banden van de burge bebeer in bet algemeen. En dat is iets 

nieuw een feestelijke dag voor de meester, M. Zonnevylle, de ererne waar we samen met Wim trots op kun

heemtuin in Leiderdorp. daille verbonden aan de Orde van nen zijn . 0 

Was er op 30 oktober 1993 al op Oranje - Nassau in zilver. 
feestelijke wijze afscheid genomen In zijn toespraak haalde de burge
(VUT) van beheerder Wim Kanbier, nu meester zijn grate persoonlijke inzet, Theo van Schie 
stond bij opnieuw in het zonnetje. betrokkenheid en deskundigheid aan, de opvolger van Wim Kanbier als 
In de raadszaal van het gemeentehuis maar ook zijn pionierwerk op bet ge heemiuinbeheerder in Leiderdorp. 
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