
- Het keren van de grond, d.w.z. rijke 
grond omlaag, arme grond naar de op
pervlakte (zie Londo). 

- Hij maakt ondiepe bodems door over 
een golvende bodemoppervlakte een 
laag plastic te leggen en deze te bedek
ken met een laag aarde. Deze grond za1 
snel uitdrogen en biedt aan lage, 
droogminnende soorten een stand
plaats. Op sommige plaatsen maakt bij 
dan weer gaten in het plastic om daar 
soorten te planten die meer voedsel ei
sen, b.v. kattedoom of lavendel. 

- Ondiepe bodems maakt bij ook door 
houten schijven naast en op elkaar te 
plaatsen. De open ruimten vult hij aan 
met de gewenste grondsoort. Wanneer 
je een noordbelling zo bedekt met hout 
zal het verteerde bout zich aan de voet 
ophopen. Dit werkt als een spons; op 
dergelijke vochtige plaatsen doen 
goudveil en pinksterbloem het goed. 

- Houtschijven heeft bij ook gestapeld 
b.v. als erfafscheiding met open ruim
teo De open ruimtes worden opgevuld 
met mos en maaisel. Op den duur zaai
en zich hier allerlei soorten uit, zoals 
sedwns, thalictrum, veldbiezen. Ook 
paddestoelen doen he t hier uitstekend. 

- Het maaisel deponeert hij op bescha
duwde stukken met een ruige begroei
ing. Na een jaar is de grond mooi zwart 
en rul, na wat bijharken is hij gereed 
om ingezaaid en beplant te worden. 
Het maaisel kun je ook laten liggen zo
dat het verteert. Dit inplanten met bos
muur (eetbare plant). Deze vormt een 
gesloten dek. Hiertussen plaats je dan 
hoogopgaande soorten als monnikskap, 
engelwortel, beemdooivaarsbek etc. 

In 1986 kocht Rene net aanpalende 
weiland en vergrootte zo zijn tuinop
pervlak met 17 are. De door Rene be
dachte en uitgeprobeerde methoden 
werden bier verder verfijnd. Maar 
daarover een volgende keer meer. 0 

Ian-Laap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplantkwekerij De 
Beemd in Warffum, Oudendijk 25. 
Daarnaast legt hUtuinen aan. 

lijn adres: 
Oostervalge 44, 9989 EK v/arffum 
Tel.: 0595-424424 

Over het algemeen zljn bezoekers van heemtuinen echt geinteresseerd in de na
tuurlijke ontwikkeling en het rustgevend aspect van de win ofze komen b.V. 

voor de specifieke plantjes die er groeien. Maar veel beheerders van openbare 
tuinen krijg en tocli ook regelmatig te maken met bezoekers die op een of andere 
manier overlast veroorzaken. Misschien heeft niet iedereen last van vandalisme 
en/of diefstal in zij n/haar heem- of natuurtuin, loch wil ik iets vertellen over het
geen je hieraan lOU kunnen doen. Wellichl hebje er iets aan. 

Vandalisme en diefstal 
- Wat doe je er aan en hoe kun je het voorkome n? -

Ruud Bokhove 

Je kunt de categorie bezoekers waar we 
bet in dit ar tike l over willen hebben 
onderverdelen in de vo lgende typen: 

'" bezoekers die in het algemeen rustig 
komen wandelen, genieten van de tuin 
op zich, maar die zich buiten de paden 
begeven om bloemen wat beter te be
kijken of Ie plukken; 
:;< bezoekers die gewoon even de bond 
komen uitlaten in een mooie omge

. ving; 
'" bezoekers die doelbewust komen 
kijken (?) naar bijzondere plantjes; 
:;< jeugdige bezoekers die de tuin als 
speelobjekt zien; 
:;< jeugdige bezoekers die in groepjes 
hun frustraties komen botvieren. 

De overlast heeft in het algemeen een 
negatief effect op de ontwikkeling van 
de hee mtuin, zo wel binnen als buiten 
de omheining. 

Het ligt in de bedoeJing om creatief 
met overlast om te gaan, voor zover dat 
in je vermogen ligt. 
Hieronder volgen een aantal ideeen om 
te voorkomen dat bezoekers overlast 
gaan veroorzaken en tevens enige idee
en om iets te doen als de overlast reeds 
aanwezig is. 

Om overl ast te voorkomen kun je: 
'" bij iedere ingang van de tuin een in
formatiebord plaatsen met daarop dui
delijk vermeld de regelgeving van de 
betreffende tuin. Vermijd, als dit enigs
zins kan bet woo rd 'verboden' . De op
merking 'is niet toegestaan' werk t veel
al beter en is niet zo wijsvingerachtig; 
:;< het informatiebord goed zichtbaar 
opstellen; 
:;< geef een folder uit waarin de functie 
van de tuin uiteengezet wo rd t, dit kan 
natuurlijk per locatie verschillen; 

Duid elijke pad en en boogjes va n bra rnenta kken als a fscheidi ng JOIO : Willy Leufgen 
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* bordjes 'niet belopen' plaatsen op 
kwetsbare plekken in de tuin; 
* boogies van bramentakken o.i.d. in 
de grond steken ter voorko rning van 
betreding van het betreffende stukje 
grand; 
* een duidelijk zichtbaar padenstelsel 
aanleggen; 
* takkeruillen neerleggen van ca. 1,20 
m hoogte (eventueel bovenste Iaag met 
mei- of sleedoorn); 
* bij fietsoverlast fietssluizen aanleg
gen; 
* zeldzarne planten en bloemen niet 
vlak langs de paden planten, maar wat 
meer acbteraf. 

Als preventie niet genoeg helpt 
Indien deze preventieve middelen de 
bezoeker nog steeds niet doen inzien 
om op de daarvoor bestemde paden te 
blijven kan ik je de volgende ideeen 
aan de hand doen: 
- Mochten er ondanks regelgeving op 
het bord, toch nog bezoekers zijn die 
zich buiten de aangegeven paden be
vinden, dan k.'1111 je een zachte drang 
uitoefenen d.m.v. uitleg waarom die re
gels zo strikt zijn. MeestaJ gaat dit 
goed. Wanneer bezoekers hieraan niet 
willen voldoen zul je een volgende stap 
moeten nemen n.!. deze bezoekers be
leefd en vriendelijk doch zeer dringend 
te verzoeken zich weer op het pad te 
begeven; dit met enige stemverheffing, 
Dit werkt zeer goed wanneer er andere 
mensen aanwezig zijn, die zich wei 
keurig aan de regels houden, 
Ga nooit in discussie en wijk nooit at 
van hetgeen je van deze bezoekers bebt 
gevraagd. 
- Dit bovenstaande geldt natuurlijk ook 
voor de bezoekers die ondanks de in
formatie bij de ingang, toch gewoon 
zijn/haar hondje uit komen laten, Hon
den zonder baasje kun je weren door 
bij alle ingangen van de tuin een goed 
wildrooster te plaatsen . 
- De bezoeker die .alleen komt, een 
plastic tasie bij zich draagt, zich erg 
schichtig gedraagt of overdreven de 
onbenul uithangt en zich regen de be
heerder uitspreekt, dat hij er niet zo
veel van weet, moet je over het alge
meen goed in de gaten houden, vanwe
ge eventuele diefstaJ van planten. 
De betreffende persoon zal jou altijd 
goed in de gaten houden. Is hij/zij uit 
het zicht verdwenen, dan zul je er snel 

Normen en waarden veranderen en 

vervagen. De gevolgen vall dit alge
melle maaischappelijk vers chij nse l 
houden uiieraard niet hal l voor het 
heemtuinhek. 
Ruud Bokhove vall heemtuln Presik
haaf in Arnhem, ill rij n lange carriere 
uitgebreid mel all erlei uit ingen van 
'ongewenst gedrag' geconfrontee rd, 

gooit de berocmde knuppel in het 
hoenderhok. 

We i ijn heel benieuwd naar reacties 
vall colleg a-beheerders ell van heem
tu inbezoekcrs. War helpt e ll mel welke 
maatregelen be reik j e onbedoelde , on
gunstige neveneffecten ? 

bij moeten zijn om hem/haar te obser
veren. Als je deze, meestaJ regelmatige 
bezoeker, op heterdaad kunt betrappen, 
dan kun je het best zo luid mogelijk de 
persoon ervan betichten diefstal te heb
ben gepleegd, zodat andere aanwezi
gen in de tuin hiervan op de hoogte 
worden gesteld. Indien de persoon ge
woon doorgaat met het verzarnelen van 
planten dan is je Jaatste redding een fo
to met fIitslicht te maken; dit schrikt 
waarschijnlijk zo goed af, dat de per
soon niet meer terugkomt. 
- De jeugdige bezoeker die de tuin als 
speelobjekt ziet en de paadjes, brugge
tjes en verstophoekjes als spannend er
vaart kan allerlei katt ekw aad uithalen 
zoals b.v. bordjes uittrekken, slootje 
springen, vuurtje stoken, door hoog 
gras lopen, kikkervisjes vangen, racen 
met de crossfiets etc. Het meest ge
beurt dit uit onbenulligheid en niet met 
voorbedachte rade. 
Om te voorkomen dat bordjes of etiket
ten worden uitgetrokken, kun je de 
achterkant insmeren met kogellagervet 
tot aan de grond. Dit vet houdt onge
veer drie maanden . Indien door sommi
ge gedeelten van de tuin heengelopen 
wordt of stukjes worden afgestoken en 
dit gebeurt structureel, dan is het vaak 
beter om daareen pad aan te leggen. 
Laat de kinderen weten wie je bent en 
dat ze gesignaleerd zijn . Stuur ze des
noods de tuin uit. 
- De jeugdige bezoeker die zich in 
groepjes ophoudt in de tuin (dit zijn in 
de regel jongens) wil met zijn verniel
zucht en zogenaarnde flinkheid een an
der de loef afsteken. Vanwege het feit 
dat iets niet mag of da t ze wellicht al 
eens eerder van de tuin zijn gestuurd, 

zijn ze vaak rancuneus tegen de be
heerder en uiten dit dan door her ver
nielen van bordjes, bank en , fietsen en 
b.v, door het belopen van pas ingezaai
de akkers. 
Het is zaak om deze groepen constant 
in de gaten te houden, ze kunnen in een 
half uur zoveel vernielen dat je er weer 
twee dagen werk aan bebt om alles te 
herstellen. Laat ze weten dat je er bent, 
verwijder ze bij wangedrag van de 
tuin. Indien je dit niet doet, word je 
niet serieus genomen en komen de dag 
ema bun vriendjes ook mee om verder 
de boel te vemielen. Vooral in de grote 
steden lijkt deze groep jongeren steeds 
groter te worden. Misschien werkt ook 
hier de fototactiek . 

Overlast door dieren 
- Verdere overlast van b.v , konijnen 
kun je tegengaan door b.v. geplastifi
ceerd kwartjesgaas ca. 50 ern in de 
grond te graven rondom je tuin. 
- Katten die rondzwerven op de tuin 
zijn moeilijk te vangen;misschien in 
overleg met het plaatsel ijke dierenasiel 
de dieren vangen door middel van 
vangkooien. 
- De overlast van kippen, eenden, tam

me konijnen (doordat de tuin vaak 
grenst aan een kinderboerderij) komt 
ook door het overvloedig voeren door 
de bezoekers. In overleg met de be
heerder van de kinderboerderij probe
ren tot een oplossing te komen b.v. 
door reductie van de aantallen dieren. 
- Ook het plaatsen van meidoomtakken 
langs slotenen beken op de tuin heeft 
veel effect. 

Dar de meeste ideeen veel tijd en ener
gie kosten zal delezer zeker niet out
gaan zijn, maar het is nog steeds mijn 
overtuiging dat de meeste bezoekers 
zich prima volgens de regels gedragen 
en de natuur in totaJiteit weten te res
pecteren. En voor hen wil je toch graag 
dat de tuin er goed bij lig!. 

Ruud Bokhove is beheerder van 
Heemiuin Presikhaaf in Arnhem. 

Zijn werkadres: 
Ruit enberglaan 4 
6826 CC Arn hem 
026-3642233 
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