
Wanneer Oase-vrienden elkaar ontmoeten wordt er vaak gesproken over "het eigen koninkrijkje" of "het beheer
 
van de eigen bloempot", In Lisse zijn we de koning te rijk met onze bloempot. Heemtuin Lisse is echt een kleine
 
heemtuin. Toch is ook hier: een vijver met kikkers, padden en salamanders. Ook hier: een akker met korenbloem,
 
klaproos en bold erik. Ook hier: een bloemenweide met ...
 
Waarom dan loch vermeldenswaard? AUeen het feit dat het een heemtuin is, is toch genoeg?
 

Heemtuin Lisse: een jonge tuin Op oude fundamenten 

Marianne Stelder - Houben 

De oude fundamenten 
In 1971 vroeg bet toerunalige bestuur 
van de Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde (K.M.T.P.) 
afd. Lisse en omstreken aan de ge
meente Lisse om een perceel grond ter 
beschikking te stellen om aldaar een 
beemtuin aan te kunnen leggen. Het 
was de tijd waarin men zich bewust 
werd van de schadelijke gevolgen van 
onkruidbestrijdingsmiddelen. De nieu
we heemtuin moest een levend protest 
gaan vormen tegen de bestrijding van 
wilde planten. 
Tegen een gering bedrag aan huur stel
de de gemeenteeen stukje drassig wei
land van ongeveer 100 bij 25 meter ter 
beschikking. Het was een "overgescho
ten" stuk grond dat bij de aanleg van 
een nieuwbouwwijk te nat was geble
ken voor huizenbouw. Het lag inge
klemd tussen de Rijnsloot, een vroeger 

druk bevaren sloot, een parkachtige 
prive-tuin, en weiland behorend bij een 
boerderij en een klein gemeeteplant
soen waarin een poldermolen. Het 
"landje van niks" had een schitterende 
locatie! 
Met veel kennis (van leden) en veel 
middelen (uit de kas) werd een zeer 
doordacbte aanleg gerealiseerd. De we
tenschappelijke achtergrond van de ini
tiatiefnemers was een waarborg voor 
veel inventarisaties, water- en grond
onderzoek en vele bijzondere planten. 
Maar een heemtuin als inzet bij een 
conflictsituatie bleek geen lang leven 
beschoren. Er vonden al gauw buiten
sporig grote vemielingen plaats. Het 
animo van de initiatiefnemers nam 
sterk af en na 5 jaar waser geen sprake 
meer van structureel onderhoud. De 
goed onderhouden tuin werd een 
broekbosje vol riet, brandnetels en el

zen. Er was echter een aspect van de
 
heemtuin dat langer een bloeiend be

staan leidde. In de eerste jaren van de
 
aanleg werd er zoveel zaad gewonnen
 
van bijzondere planten, dat een leven

dige verkoop en ruilhandel ontstond,
 
Tot ver over de landsgrenzen Yond uit

wisseling plaats. Deze was zo Iucratief
 
dat op een andere locatie een perceel
 
grond werd gehuurd voor een zaad

kwekerij . Het succes had echter een
 
keerzijde. Het vele werk was niet meer
 
door de twee vrijwilligers op te bren

gen en het materiaal werd noodge

dwongen verkocht, Het diende o.a. als
 
startmateriaal voor "Cruydt-hoeck" te
 
Groningen.
 

Geen rupsen maar rupsbanden
 
Na twintig jaar is er dan iemand die het
 
nog eens wit proberen.
 
Op hetzelfde stukje grond een heem


tuin realiseren. 
Nu niet vanuit 
een weten
schappelijke 
achtergrond, 
maar vanuiteen 
persoonlijk 
streven. lemand 
die als acbtjarig 
meisje een ge
heirne tuin bad 
en daar werd 
betoverd door 
rood guichel
heil, gewone 
spume en zand
blauwtje . Die 
zich plotseling 
realiseerde dat 
ze weer zo'n 
plek nodig had. 
Maar die niet 
geheirn zou 
blijven. Heemtuin Lisse 
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Interesse kweken 

De gemeente gaf zijn toestemming, 
. De K.M.T.P. ging aarzelend accoord . 

Het verruigde terrein met zijn vele 
brandnetels had toch zijn waarde voor 
rupsen? Er had toch wei eens een 
zwaan gebroed? 
Het waterschap kwam inspecteren. Er 
werd een onveilige situatie geconsta
teerd . De wilgen die 20 jaar geleden op 
de scheiding tussen water en land wa
ren geplant zouden bij omwaaien en 
uitbreken tot overstroming kunnen lei
den. Bomen rooien, dijk ophogen: gro
te machines met rupsbanden namen be
zit van her terrein . De K.M.T.P. rea
geerde verschrikt op deze ingrijpende 
acties. Het wantrouwen groeide. Er 
verscheen een ingczonden brief in her 
huis-aan-liuis-blad omdat er een hon
derd jaar oud bosje zou worden ge
rooid (daaruit bJeek dat er dringend be
hoefte was aan het leren tellen van 
jaarringen ...). Het was moeilijk te be
grijpen dat het veldje waar ik rollen ta
pijt, een fietskarkas, een beddespiraal 
en andere onduidelijke rommel uit had 
gesleept, nog werd verdedigd als een 
heemtuin. Het dwong me tot een de
fensieve manier van aanleg. De over
gebleven bomen werden uitgangspunt 
voor de padenloop. Geen tak durfde ik 
nog af te zagen . Maar de tuin zeue de 
tegenaanval in. 

Veel op een klein oppervlak 
De Lisser heemtuin is geen grote 
heerntuin. Maar wanneer je aileen be
gint en slechts een dagdeel per week 
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tel' beschikking hebt, heeft een grote 
heemtuin geen kans van sJagen . En her 
kwam er nu op aan om de levensvat
baarheid van de heemtuin te bewijzen. 
Achteraf heb ik er spljt van dat ik me 
door de negatieve reacties van de om
geving heb laten leiden . Het weerhield 
me van ingrijpender veranderingen bij 
de aanJeg. Om de publieke opinie posi
tief te bemvloeden waren we de eerste 
jaren uit op snel effect. (lk schrijf nu 
met opzet "we", want al snel trok de 
heemtuin vrijwilJigers aan) . Dagkoe
koeksbloemen en klaprozen zorgden al 
snel voor grote kJeurgroepen en ont
lokten waarderende reacties aan de eel'
ste bezoekers. Maar het sortiment werd 
uitgebreid . EnkeJe leden van de 
K.M .T.P. kwamen met dozen en doos
jes vol planten en zaden uit de eigen 
achtertuin; nazatcn van pJanten die ooit 
in de heemtuin hadden gestaan. Ook 
bij andere heemtuinen werd niet tever
geefs om plantmateriaal gevraagd. 
Door de inzaai en aanplant werden de 
verschillen tussen de voorbeeldbioto
pen steeds duidelijker zichtbaar. We 
gebruiken expliciet de term voorbeeld
biotopen, omdat de oppervlakte te 
klein is om van biotopen te spreken. 
Doordat ze echter zo dicht bij elkaar 
liggen , werken ze wei heel illustratief 
en instructief, De sterke verschillen no
digen de bezoekers uit om er echt naar 
te kijken in plaats van er aileen maar 
even langs te lopen. Ook kleinschalige 
elementen zoals de demonstratiekast 
bij de bijenstal, de slakkenbak en de 

steeds weer geactualiseerde naambord
jes bij de planten maken dat er regel
matig iets is om bij stil te staan. Zo zijn 
er een graanakker, een stinzestrook, 
een vijver, een slootje (zo genoeind 
naar de vorm maar niet echt in verbin
ding met open water), een "Limburgs" 
bosje voor de zeldzaamheden, een dro
ge zeer soortenrijke bloemenweide, 
een naue bloemenweide, een duinbos
randje, een kleidijk en een gemetseld 
muurtje waarachter ruigtkruiden. Zo
veel op zo'n kleine oppervlakte bete
kent wei dat er intensief beheerd moet 
worden. Zo ligt de akker naast de vij
ver, Maar klaprozen worden langs de 
vijver consequent weggewied. 

Interesse kweken, interesse koeste
ren 
Was de opzet van twintig jaar geleden 
wetenschappelijk van aard, nu stond 
voorop dat her een heemtuin voor een 
breed publiek moest worden. Na drie 
jaren van aanleg Yond de officiele 
openstelling plaats. Dat deze werd ver
richt door de heel' H.N.T. Koster, di
recteur van Lisser trots "De Keuken
hof", heeft zeker bijgedragen tot de 
grate belangstelling voor deze gebeur
tenis , 
In dat jaar werd ook gestart met de ex
tra openstellingen op de eerste zondag 
van de maand. Het is de opzet om door 
aantrekkelijke publieksaetiviteiten aan 
te bieden de beiangstelling voor de 
heemtuin te doen toenemen. Extra 
openstellingen worden georganiseerd 
rond een bepaald thema. 
Veelal zijn er zelf ontwikkelde natuur
werkbladen voor de jeugd waarbij er 
opdrachtjes en proefjes kunnen worden 
uitgevoerd op verschillende loeaties in 
de tuin. Zo mogelijk wordt er een in
formatietafel over het onderwerp inge
richt en zijn er kleine demonstraties. 
Onderwerpen die hiervoor in aanmer
king komen zijn o.a . bodemdiertjes, de 
akker, honingbijen, zaadverspreiding 
en paddestoelen. Soms wordt het the
rna iets vrijer gekozen. "Creatief in de 
natuur", waarbij kunstenaars de bezoe
kers uitnodigen potlood of penseel tel' 
hand te nemen, trekt weer een heel an
del' publiek. 
Inmiddcls beschikken we over een 
(nog niet afbetaaldc) tuinblokhut die 
dien st doet als informatiehuisje. Het is 
verbazend hoeveel mooie natuurboe-
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Vogels 

Blauwe reiger Meerkoet 

Boomkruiper Merel 

Braamsluiper Pimpelmees 

Distelvink Roodborst 

Ekster Sperwer 

Europese ooievaar Spreeuw 

Fitis Staartmees 

Goudbaantje Tjiftjaf 

Groenling Turkse tortel 

Grote bonte specht Vink 

Heggemus Vlaamse gaai 

Houtduif Waterhoen 

Huismus Wilde eend 

Kleine karekiet Winterkoning 

Kauw Zanglijster 

Koolmees Zilvermecuw 

Koperwiek Zwartkop 

Kramsvogel 

ken er voor een klein bedrag op rom
melmarkten te koop zijn. Verder zijn er 
allerlei vondsten uit de natuur te bekij
ken zoals verschillende vogelnestjes. 
Tijdens de openstelling wordt het aan
tal bezoekers nauwkeurig bijgehouden. 
Het kan van pas komen wanneer het 
bestaansrecht van de heemtuin moet 
worden verdedigd. Want de enige basis 
die er is, is die van vrijwilligheid en 
welwillende medewerking van particu
lieren en de K.M.T.P. Van deze laatste 
vereniging wordt jaarlijks een bedrag 
van plm. f 750 ,- ontvangen. Voorts is 
het mogelijk om bij hen een renteloze 
lening aan te vragen. De verkoop van 
o.a. planten en zaden levert wat klein 
geld op. Daarnaast maakt de opbrengst 
van vragen en bedelen een wezenlijk 
onderdeel uit van de begroting. Niet in 
de vorm van subsidies, maar in natura. 
Zo kregen we onder andere tweehon
derd naambordjes, een pomp om in 
droge periodes de vijver bij te vullen, 
een vlaggemast en last but not least 
werden de aanleg en onkosten van 
electriciteit vergoed. Deze hulp van 
particulieren bewijst voor ons : de 
heemtuin leeft. 

Vrijwilligers: nestvlieders en nest
blijvers 
Het vrijwilligerswerk in de heemtuin is 
vrij in de ware zin van het woord. De 
vrijheid maakt dat men na een periode 

van afwezigheid, gemakkelijk weer 
aansluiting vindt bij de groep. Mis
schien draagt dat er toe bij dat het ver
loop onder de vrijwilligers niet echt 
groot te noemen is. Van de acht actieve 
vrijwilligers zijn er gemiddeld zo'n vijf 
aan het werk op de vrijdagochtend. 
Daarenboven maken de twee imkers 
vanaf de begintijd deel uit van de 
groep. Hun activiteiten en demonstra
ties dragen zeker bij tot de toenemende 
belangstelling voor de heemtuin. 
Naarrnate de heemtuin meer bekend
heid geniet, legt dat meer verantwoor
delijkheden op de schouders van de 
vrijwilligers. Vooral de voorbereidin
gen voor een themamiddag plegen een 
grote aanslag op het aantal werkuren. 
Het aantal enthousiaste bezoekers 
rechtvaardigt dit echter. 
Naar aanleiding van de themamidda
gen verzochten enkele scholen ons om 
een natuurles op de tuin te organiseren. 
Tot nu toe kon hieraan gevolg worden 
gegeven. Voorlopig vindt zo'n natuur
les aileen nog plaats op verzoek. Wan
neer het aantal vrijwilligers dat zo'n les 
kan verzorgen zich uitbreidt, zullen er 
ook scholen worden uitgenodigd. 

Drijfveren en vogelveren 
Meer en meer raken aanleg en onder
houd van de heemtuin gericht op bet 
gebruiksdoel: de bezoekers letterlijk en 
figuurlijk stil te laten staan bij wilde 
planten. Maar het behoud van bet na
tuurlijk karakter van de tuin heeft hoge 
prioriteit. Dat we op de goede weg zijn 
bevestigen voor ons recente vondsten 
van o.a. grote keverorchis, breedbladi
ge wespenorchis en zwarte engbloem. 
Had het onderhoud tijdens de eerste ja
ren een behoudend karakter, nu is de 
tijd rijp om ook aandacht te besteden 
aan de grote lijnen. Er wordt nu niet 
meer geaarzeld om een boom weg te 
halen ten gunste van de ondergroei van 
eenbes, rapunzels en kranssalomonsze
gels . WeI wordt door het belang dat 
aan positieve reacties wordt gehecht, 
de volgorde op de prioriteitenlijst be
paald . Dat betekent dat de rust ont
breekt om de voorbeeldbiotopen in 
kaart te brengen of regelmatig inventa
risaties te doen . Her cnkel aanwezig 
zijn op de vrijdagmorgen werkt hierbij 
ook in het nadee!. Zo zijn de twaalf 
soorten dagvlinders aileen op de vrij
dagochtend geteld. Wie weet wat er op 

De heemtuin ligt op het overgangs
gebied van geestgronden een veen
polder. De uitgangssituatie was 
zand, plaatselijk wat kalkrijk door 
de inv/oed van een schelpenpad 
buiten tiei hek. Naar de noordoost
kant toe wordtde tuin humusrijker 
en is er zelfs wat veenachtige grond. 
De dijk is aangelegdmet klei uit de 
Haar/emmermeerpolder. In het zg. 
Limburgs bosje wordt om hetjaar 
wat kalk gestrooid. 

De tuin ligt aan de Ie Poellaan in 
Lisse (bij de Zemelpoldermolen) 
en is bereikbaar met het o.v. vanaf 
NS-station Leiden of Haarlem, 
NZH buslijnen 50 en 51, halte Ie 
Poellaan. 

dinsdagmiddag vliegt? Er is een jaar 
geweest waarin iemand consequent de 
vogels voor ons inventariseerde (zie 
kader) . Voor zo'n heemtuin-van-niks 
noteerde hij een verrassend aantal 
soorten, waarbij de ooievaar natuurlijk 
de opvallendste (regelmatige!) ver
schijning is. Bovendien kwam het in 
verband met de naambordjes die vorig 
jaar voor ons werden gegraveerd, ein
delijk tot een overzicht van de aanwe
zige plantensoorten: een kleine vier
honderd. 

Op de lijst ontbreekt het zandblauwtje 
uit de geheime tuin. Diverse pogingen 
zijn op niets uitgelopen. Of hoort dat 
zo bij bet najagen van een ideaalbeeld? 

o 

Marianne Stelder-Houben nam in 
1991 het initiatief tot het opnieuw 
aanleggen van de heemtuin te Lisse. 

Haar adres: 
Linnaeuspark 3 
2163 KS Lisse 
0252-413069 

Oase herfst 1997 4 


