
In de kome nde seri e a rtike lcn kun nen we kennisntake n met pers oon en werk \'an de co ryfee 1'(1I1 de Nederlandse heemtuinen , Dr. Ge l'
 
Londo (62). Door ~ijn werk , toegepast vegctatiekundig onde rzoel: ten behoeve van he! natuurbehou d. heeft Londo de naiuu r in vele delen
 

van Nederland bestudecrd. Die kennis past hij niet aile en toe bij nat uurbeheer en natuurontwikkeling, maar ook in heemtuinen.
 
Tuinen met alleen inheemse soorten . vooral uit het geb ied waarin de ruin ligt, worden heetntuinen genoemd. Lon do onderscheidt f>1.·ee tv


pen heemtuinen : de wi lde-p lan tentuin en de natuurtuin.
 

De wilde-plantentuin staat tusse n de cultuur tuin en de nat uurt uin in. Het sortiincnt bestaat daar uit geiaaide oj gepote wilde planten,
 
maar, om her soniment in stand te liouden. is het beh eer cultuurnun ig, doo r niiddel van selectief wieden (Landwehr en Sipk es, 1974).
 
In natuurtuinen kunnen. in tegenstelling tot culuiurtuinen. echte tevensgenieenschappen rot ontwikkeling komen, zoal s bo s, struweel .
 

bloem rijk g rasland en geme enschappen van moe rassen . In natuurtuinen kan een (grotendeels ) natuurlijke vege uu ieontw ikke ling plaats

vinde n, waar de mens t vrijwel ) niet ing rijpt doo r selec tief wiede n. Wei kunnen in de beginfa se vcel soorten worden uitgeraa id ojgeplan t.
 
Kruidachtige beg roeiingen wo rden gemaaid en bonien en struiken wo rden af en toe gekapt ojgesnoe id.
 
Door zij n kennis 1'( /11 natuurbeheer ook roe re passen in heenuuinen en daarover te publiceren. heeft Ger Londo , als geen ander na Thijs


se, Landwehr en S ipkes. de Nederlandse heemtu inen cen wetenschappelijke basi s bezorgd. Ook het omgekeerde is waar. Hoewel de stu

die van natuurtuinen uiteraard nie t het bestudcren \'an vcgetaties in natuurg eb ieden kan vervange n, kan zl] een belangrijke aanvulling
 

daa rop zijn (Londo, 1(85 ). Door zijn natu un uin ook als p rocft uin voorwetenschappel ijc onderroek te gebruiken . verkrijgt hij toepasbare
 

kennis voor natuu rbehee r en ntu uurontwikkeling.
 
Er zljn maar weinig mensen. die met zo veel gei ag ZOH'e/ de ncuuurtechn iek als her heem tuinbcheer kunnen ioeli chten. Wi) mogen er ons
 

voordee l mee doen!
 

Gesprekken met Dr. Ger Londo 
Dee] 1: het geheim van een soortenrijke en gevarieerde natuurtuin 

is een gradientenrijk uitgangsmilieu. 

Ben 1. Veld 

- Hoe ziet u U\v eigen rol (ell aanzien 
van de tuinwereld? 

"Ik zie mijn betekenis als een toevoe
ging aan de tuinwereld. Ik wil laten 
zien, dat er ook tuinen rnogelijk zijn 
met een grotere mate van natuurlijk
heid. Waarin de natuur zichzelf kan or
denen, tot op zekere boogte. Ik geloaf 
dat dat belangrijk is voor heel veeI 
mensen en zeker voor mezelf! 
Als i.k midden in een grote stad zou 
wonen, dan zou ik hel heel plezierig 
vinden, wanneer daar dan een park of 
tuin zou zijn, waarin natuurlijke be
groeiingen voorkomen. Waar je na
tuurlijke processen kunt bestuderen. 
Het leefgenot zou voor mij aanzienlijk 
groter zijn. 
Een natuurtuin, een grasland, hoeft he
lemaal niet zo soortemijk te zijn. m3<'U' 
als daar die natuurlijke processen 
plaatsvinden, grasland dat tot bloei 
komt, er wordt gehooid. daama komt 
er weer bloei in de nazomer. je ziet al
lerlei soorten zich uitbreiden of afne
men. al naar gelang de richting die de 
successie uitgaal. Ja. dat hoeit mij heel 
erg! Zelfs een gazon. hoe zich dat on
der het maairegiem nog van nature ont
wikkell. Natuurlijk. het is eens inge

zaaid, maar als je net daarna alleen 
maar maait en verder niets doet, dan 
krijg je toch op den duur binnen dat ga
zon allerlei plekken van minder naar 
meer intensieve betreding. Madeliefjes 
gaan op allerlei plekken groeien, waar 
ze elders ontbreken. Je ziet daar patro
nen ontstaan, je ziet natuurlijke proces
sen. Die vind ik boeiend. Daar geniet 
ik zo van! 
VIal< bij mijn woonhuis is een gras
landje VaIl amper een hectme, waar een 
paard ronddniafl. Oat graast er wat en 
beu-eedt de grond. Daar bloeit in het 
v oo ~i aar veel kruipende boterbloem, 
scherpe boterbloem. 's zomers over
heerst daar de llerfstleeuwetand. Het 
zie! cr heel bloemrijk uil. In de winter, 
als de waterstand hoog is. dan is het 
een kale vertrapte boel en denk je nou 
nou, wat kan daar nog van worden. Oat 
zijn leuke elementen binnen de be
bouwde kom. Oat je daar kunt zien, 
wat de natuur zelf doet. hoe de planten
wereld inhaakt op invloeden. die daar 
aanwezig zijn. Daar geniet ik veel 
meer van dan van een mooi aangelegd 
rosarium. Ik ben voor een sterke diver
sificatie VaIl het openbaar groen. Ik 
vind weI dat rosaria en andere cultuur

tuinen bestaansrecht hebben. Talloze 
mensen vinden dat veel mooier dan 
zo'n graslandje met een wilde begroei
ing, waar een paard ronddraaft. Beide 
aspecten moet je in de bebouwde kom 
kunnen aantreffen. Het is een verheu
gend feit, dat er veel meer parken met 
een natuurlijker beheer komen." 

- In een natuurtuin ontwikkelen de be
groeiingen zichzelf. Daardoor staan 
de uiteindelijke sooJ1encolnbinaties 
niet vast. Je laat dus de begroeiing z'n 
gang gaan. Wat doet de beheerder 
dan.? Eli)ft hi) toch sturen in een be
!Jaalde richting of laal hij de onnvik
keling echt goon? 

"Een goede beheerder van een natuur
tuin heheert de begroeiingen door mid
del van bepaalde beheermaatregelen. 
Wat neerkomt op natuurbeheer in het 
klein: het maaien van graslanden, het 
kappen van bos of struikgewas. Het 
komt wei eens voor dat mensen een be
paalde begroeiing willen laten ont
staan. En als de begroeiing zich ont
wikkelt, dan wijkt die nogal eens af 
vml wat bedoeld werd. Dan komt er 
veel meer kweek en zevenblad en an
der spul in voor en dan laten mooie 
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• Dr. Gel' Londo (1935) is geboren en opgegroeid in Haarlem. Hij was aerie! in 
~ de Nederlandse Jeugdbond 1'001' Natuustudie (NIN). 

. In de Sjoc-groep (de plantensociologische werkgroep van de NIN) ontving hi] 
i ijn vegcuniekundige scholing. Na kone tijd onde rw ijier geweest te zijn, stu
deerde hi] biologic aan de Universiieit van Amsterd am. Hij promoveerde in 
1971 bij prof Dr. victor Westhof f in Nijmegen op een suceessie onderzoek 
von duin valleivegetati cs in de Kennemcrduinen . vanaf 1964 is hi] als eeo
loog -vegetatiekundige verbonden aan hct insiituut dar inm iddels doorfusies 
tweetuaal van naani veranderd is, namelijk het Rijksinst ituut voor Veldbiolo
gisch Onderzoek [en behoeve van her Natuurbehoud (RIVON), her Rijksinsti
1lIUl \ '0 01' Natn urbe heer (RIN) en her Instituu t voor Bos- en Na tuuronderzoek 

(lRN). Zijn H'N k bestaat uit toegepast vege tatiek undig , plantenecologiscli en 
landschapsecologis ch onderz oek t.b.v. her naiuurbehoud. AI sinds her begin 
mn iijn loopbaan hield hij zich vee] be zig mel hetgeen rut 'natuurontwlkke
ling'wordt genoetud. De op dit gebied verkregen kennis gec ombineerd met 
zijn liefde FOOl' tuinen leidde lO T de natuurt uin. Hierover verschenen "Natuur
tuincn en -parken '' en "T uin Vol Wilde Plan/en ". Onlangs werd zijn handboek 
"Natuu rontwikkcling " gepublicee I'd ". 

/010: Bell J. Veld 

soorten als Knauria her atweten. Men 
gaat dan die ongewensie planten en 
grassen en paardestaarten wegirekken 
en de planten die men zo graag wil 
hebben worden toegevoegd. W aar de 
natuur 'in tekort schiet', daar gaat de 
mens bijsturen, regelcn. Maar de erva
ring leert dat deze activiteiten op den 
duur averechts werken. Door her in
brengen van soorten en het uiurekken 
van andere houd je permanent een sto
ringsmilieu in stand, waardoor allerlei 
storingsplanten zeals kweek en heer
moes daar permanent blijven groeien. 
Terwijl andere soorten die men zo 
graag wil hebben in hun komst juist 
worden geremd. Het is veel berer om 
het eerste stadium van de storingsbe
groeiing zich te laten voltrekken en te 
mikken op war daarna komi, dus touter 
via maaibeheer. Ik heb vele tuinen ge
zien, die eigenlijk vall nature veeI 
mooier hadden kunnen zijn dan ze op 
dat moment waren. En dat kwam. 
doordat de beheerder daar leveel bleef 
ingrijpen. 
Hoewel er ook wei combinaties moge
lijk zijn russen wilde-planlenluin en 
natuurtuin. moet je dar toch weI met 
veel kennis van zaken en heel voor
zichtig doen, wallt in de meeSle geval
len leidt zo'n combinatie tOI slechte si
tuaties. Vandaar c1'lt ik in mijn boek 
"Tuin Vol Wilde Plantell" die [wee 
tuintypen naast eJkaar gesteld heb, Dan 
heb je een duidelijke handelwijze. Ze 
hebben elk hun waarde. ze kunnen el
kaar goed aanvullen. als je ze ruimle
lijk gescheiden IlOUdl. L.O heen eell 

mooie natuurtuin zeals Thijsse's Hof 
eel! mooie aanvuJling met cen demon
stratiestrook. waar selectief gewied 
wordt. Intermediaire siruaties geven 
meer kans op ongelukken". 

- Wm staat It bi] de natuurtuin 1'001' 

ogen. lierinneringen aan her land
schap van weleer. Iandgoederen. de 
natuur in de Eifel of Frankrijk ? 

"Bij net aanleggen van een natuurtuin 
gam het mij erom een groot deel van de 
Nederlandse flora van dichtbij te kun
nen observeren. Zien hoe allerlei soor
ten het hele jaar doorbrengen. Hoe de 
vegetatieontwikkelingen zich afspelen. 
Voor mijn werk was ik weliswaar in 
allerlei delen van het land en zag ik 
veel begroeiingen. maar het waren 
steeds enkele momenten in her jaar dat 
ik in bepaalde begroeiingstypen aM

wezig was, bijvoorbeeld de kalkgras
landen in Zuid-Limburg. Door het vlak 
bij huis te hebben kun je allerlei dingen 
bcstuderen waarvoar je anders verre 
reizen moet maken. Ik beschouw het 
als eell grate rijkdom allerlei grasland
typen in mijn ruin te hebben. Die kun
nen zich daar goed antwi.kkelen en ik 
kan hel weI en wee van allerlei soorten 
gadeslaan. 
Maar bij de meeste openbare heemtui
nen zal een ander aspect overwegen, 
Ilamelijk het representeren van de 
streekeigen begroeiingen, zodat de 
mensen wegwijs gemaakt kunnen wor
den in de begraeiingstypen VillI hun ei
gen streek. Denk daarbij aan de functie 
van educatie." 

- Als je natuurtuinen en natuurgebie
den vergelijkt W Q{ betreft inhoud en 
beheer, waarin is dan her verschil ge
legen? 
"Er is natuurlijk een verschil in opper

vlakte. Openbare tuinen zoals Thijsse's 
Hof in Bloemendaal, zijn slechts enke
Ie hectaren groat. Sommige nog war 
grater maar de meeste zijn kleiner. Het 
beheer kan hetzelfde zijn. Graslanden 
in de natuurtuin moeten gemaaid wor
den, het maaisel af'geharkt en verwij 
derd. In veel natuurgebieden is dat net 
zoo Een natuurlijker beheer van gras
landen is begrazing. Begrazing is ei
genlijk net intrinsieke beheer van gras
landen. Graslanden zijn in de tijd ont
staan in een soort co-evolutie met de 
grate grazers, Graslanden en grazers 
horen bij elkaar. Die grate wilde herbi
voren zijn nu uitgestorven, Als vervan
ging kunnen we heel goed de grate 
huisdieren gebruiken. Daarmee bereik 
je een natuuriijker milieu voor graslan
den. Dat sluit ook meer aan bij de 001'

sprankelijke situatie. Wil die begrazing 
goed verlopen, dan moet je een grate 
oppervlakte hebben. Voor heemtuinen 
komt daarom maaien meer in aanmer
king. In diverse situaties bij het natuur
beheer wordt maaien tegenwoordig 
meer aanbevolen dan begrazen, omdat 
met het weghalen van maaisel de effec
ten van de depositie van stikstof uit de 
atmosfeer worden verrninderd, Onder 
de huidige omsrandigheden wordt er 
bij begrazing nauwelijks verschraling 
bereikt. Natuurtuinbeheer heeft dus 
baat bij inzichten uil het naruurbeheer." 
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Ger Londo en de bessen van de Gelderse roos 
/010 : Ben J. Veld 

pas op landschapsschaal 
spelen en zich in een na
tuurtuin niet voordoen. 
Bijvoorbeeld als in een 
landschap op de ene plek 
water inzijgt en op de an
dere plek a ls kwel weer 
naar hoven komt." 

- U zegt: "Door de (/{/Il 

leg \'Gn heemtuinen Ont
staan in ons land meer 
gro eiplaatsen van allerlei 
pluntensoorten. van 0 .0. 

bedreigde en t .eldtume 
soorten. Dol vermindert 
de kans op uitsterven en 
vergroot de kans op nieu
we vestigingen in de na
tuur". In hoeverre verla
len planten heemiuinen? 
Hebt II er onderzoek naar 
gedaan? 

"Daar heb ik zelf onder
zoek naar gedaan. In de 
eerste plaats in m'n eigen 

- Ziet II natuurtuinen en -parken als 
het onvermijdelijke antwoord op de 
(natuur-iproblemen van de:e tijd in 
het zich verder vets tedelijkende Ne
derland? 

"De natuurtuin kan nooit de natuur 
vervangen. Nee, nee. Het is niet zoo da: 
we de natuur maar moeten opgeven en 
maar in tuinen verder moeten gaan. " 

- Kan de natuurtuin niet de 1'01 van de 
natuur overnemen op die plek in het 
stadslandschap? 

"Je kunt misschien enigszins in de be
hoefte acw natum voorzien door na
tuurparken en groenvoorzieningen van 
grote oppervlakte. Daar kan na lange 
tijd misscbien weer echte natuur ont
staan. In hOeVell'e die natllur dan een 
vervanging is van wat verloren is ge
gaan hangt af VCUI de tijd. het abiotisch 
milieu dat dacu' tel' r laatste voor hculden 
is en boe je het gaat heileren. Ik ZO ll 
zeggen: voorkom lievel' di1t je natuur 
gaat vervangen door een natuurtuin I " 

- Kllnnen groolscllOlige nalllll l'OnllVik
kelingsprojecren boor Ilebben bij en'a
ringen die zUn opgedooJ! in n(//ullrtui
nen? 

"Ten dele weI. Bij voorbeeld als her 
gaat om bet creeren of rcstaureren van 
gradienten. Macu' er zijn ook zaken die 

woo nomgev ing. Uit mijn zeer soor ten
rijke natuurtuin heb ik nog nooit in het 
gebied er vlak.omheen soorten aange
troffen die verwilderd zijn. lk heb het 
ook onderzocht bij Thijsse's Hot'. Daar 
groeit ook een groot aantal soorten. 
waarvan vele niet in de omgeving 
groeien. Ik heb nagegaan hoeveel soor
ren vanuit Thijsse's Hof zich in de om
geving hadden gevestigd. Het waren er 
maar enkele. Ik heb dat beschreven in 
een artikeltje uit 1985. De gevlekte 
aronskelk kwarn toen aileen maar vlak 
buiten het raster binnen het aangren
zende BloemendaaIse Bos voor. Enke
Ie jaren geleden heb ik de situatie op
nieuw bekeken en toen bleek, dat de 
gevlekte aronskelk inmiddels in een 
groot deel van het Bloemendaalse Bos 
voorkomt. De oorzaak hiervan is, dat 
de voedseJrijkdom van dat bos sterk is 
toegenomen, als gevolg van de lucht
verontreiniging. Het milieu is nu veel 
gunstiger voor de gevlekte aronskelk, 
die een bospJant is van voedselrijk mi
lieu. Maar in het algemeen valt het erg 
tegen wat zich spontaan uit heemtuinen 
in de omgeving vestigr, zeker ills de 
heemluin op grotere afsland is gele
gen." 

In een 1l'0011\l'ijk bevindr zicli een 
grom gazon op voedselrijke grond. 

dat wekelijks gemaaid wordt. Hier en 
daar swan enkele bomen (sradssavan
ne). De meeste omwonenden wiilen 
von deze saaie hondenuitlaatplaats af: 
Ze willen een bloemrijk grasland. Op 
een inspraakavond blijkt de gemeente 
er wei voor te voelen. Immel'S. het be
lieer wordt goedkoper! Maar ze geven 
eerlijk roe geen ervaring te hebben 
met zo 'n onivorming. Geen nood, des
kundige wijkbewoner Londo weet 
road! Kunnen de enthousiaste wijkbe
woners aan het zaaien en planten 
sloan? En... een bloemrijk gra sland is 
niet herhele jaar bloemrijk. 

"Ik zou bij zo'n si tuatie allereerst be
kijken wat voor grondsoort er aanwe
zig is en wat voor plantengroei je daar
or kunt verw achten als je niet meer be
mest en het gras niet meer kort afmaait. 
Er zijn grondsoorten die zo best een 
aardig bloemrijk gras land opleveren, 
zelfs als het helemaal hori zontaal Iigt . 
Hooilandbebeer biedt echter een veel 
betere vorm voor een bloemrijke be
groeiing dan een gazon. Lang niet alle 
soorten kunnen immers tegen kort af
maaien of betreding. Is het zo, dat er 
nogal een uniforme voe dse lrijke grond 
en een beeI vlak maaiveld aanwezig 
zijn, dan kun je je afvragen of je dat zo 
wilt laten. Dan kun je weliswaar een 
iets grotere soortenrijkdom bereiken, 
maar erg soortenrijk zal het nooit wor
den. Wil je meer soorten, dan is het 
goed wat grondverzet te plegen. Je 
brengt dan in plaats van een vlak maai
veld een golvend maaiveld aan. Dar 
heeft uiteraard ook een financieel as
pect. In het algemeen zal het zo zijn, 
dat bij een bewuste milieubouw, door 
dus het abiotisch milieu opnieuw Ie 

maken je claar op den duur een veel 
soortenrijker grasland kunt laten ont
staan. Met 001- en knolgewassen is dan 
nog de bloeitijd te ver/engen." 

- Een Wilde Weelde-lid krijgt van een 
particulier de opdrachl om rond zijn 
pasgebouwd huis op zandgrond in een 
nieulvbouwwijk een ruimbemelen na
lllllrtuin aan te leggen. Waf zijn dan 
de eersre werkzaamheden die verrichl 
moelen worden? 

"Hel is eigenlijk eell heel goed uit
gcuigspunt om rond een huis op voed
selarme zandgrond een natuurtuin aan 
te leggen. Als je aileen van die grond 
uitgaat. kun je een begroeiing krijgen 
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zoals die daar van nature ook zou voor struikgewas en laag 
komen: heide en heischraal grasland. 
In zo'n voedselanne omgeving kun je 
met aanvoer van geringe hoeveelheden 
voedselrijkere. kalkrijkere grond een 
grote variatie in bet milieu aanbrengen, 
zodat de soortenrijkdom sterk kan toe
nemen. Dit is een veel gunstiger uit
gangspunt dan wanneer je start met een 
voedselrijke grond, want dan heb je 
heel wat voedselarrne grand nodig om 
dezelfde gradienten te verkrijgen." 

- De eigenaar wi l rio paden aile delen 
van z'n win kunnen bereiken. Wat zijn 
de mogelijkheden? 

"Je kunt ook een natuurtuin goed out
sluiten met paden. Die paden kun je 
spontaan laten ontstaan. Waar je loopt 
zullen zich dan vanzelf paadjes vor
men. Je kunt de paden ook, als je er 
niet zo vaak loopt en ze duidelijk wilt 
markeren, een keel' in de paar weken 
maaien met een gazonmaaier. Of met 
een strimmer als ze heel smal moeten 
zijn. Verder kunnen paden een belang
rijke bijdrage leveren aan de soorten
rijkdom van de natuurtu in. Ten eerste 
door de betreding. Een aantal soorten 
is kenmerkend voor betredingsgradien
ten. Van het pad naar de aangrenzende 
vegetatie neernt de bodemverdichting 
af en de soorten die een bepaalde mate 
van bodernverdichting behoeven, zul
len dan bij voorkeur in lO'n benn gaan 
groeien. De variatie is verdeI' nog te 
verhogen, door, als we een kalkanne 
omgeving hebben een kaJkJijke half
verbarding toe te passen. lOals van 
schelpen. Van dat spul spoelt altijd wat 
in de benn en dan krijg je een geleide
lijke overgang (gradient) van kalkIijk 
naar kalkaIm. Wat hier gepaard gaat 
met een bodemverdichtingsgradient. 
Deze constellatie VOl1nt vaak een beel 
goede basis voor heel veel plantensoor
ten." 

- No een aantal loren gool de lamilie 
verhuizel1 en I\'el I1OO!' een IlU is mel 
een cullll ll rt lli l1. Men I\'il \I'eer eell 110 

IlIlIrl llin, Wal nu:) 
"Ja, dan kun je uitgaande van die cul
tuurtuin, een natuunuin laten ontstaan 
door de borders niet meer te wieden. 
Het gazon ga je niet Illeer wekelijks 
maaien, maar een of twee keel' per jaar. 
Dan ontstaan vanzelf graslandjes en 
waar je de border z'n g[lng laal gaan 
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inderdaad een goed milieu vonnt voor 
een natuurlijke begroeiing. Als er veel 
grote brandnetels opslaan en andere 
plantensoorten die van voedselrijkdom 
houden, dan heb je geen goed uit
gangsrnilieu. Dan kun je verschillende 
dingen doen. Je kunt van de aanwezige 
grond uitgaan en er voedselarme grand 
aan toevoegen. Je kunt relief aanbren
gen en eventueel overgangen van 
droog naar nat. Dat kun je op verschi l 
Iende manieren doen. En is het voed
selrijke zandgrond, dan is die grand 
nog wei binnen tien jaar (door maaien) 
te verschralen, zodat je een aardig 
bloemri jk gras land krijgt. In iegenstel
ling tot een intensief bemeste klei
grond, daarduurt verschraling veel lan
ger." 

- Past 11 in de naiuurtuin ook combi
naties van cultivars toe? 

"Bij natuurtuinen ga ik het liefst uit 
van inheemse wilde planten. VeeI plan
tensoorten vertonen nogal wat variatie 
over hun verspreidingsgebied. Zelfs 
binnen Nederland kun je dat al bij al
lerlei soorten zien, Zo zien bijvoor
beeld kattestaart en parnassia er in het 
binnenland anders uit dan aan de kusl. 
Soms zie je bij planten verschillen in 
behaI-ing, maar ook wei in vonn. En 
dan is het toch bel beste om aan te slui
ten bij de omgeving. VerdeI' vind ik dat 
bloemklcuren en bloemvonnen in de 
nalUur zijn ontSl1aIl in wisselwerking 
met de emomofauna. Aan die ver
schijnselen is een bele evolutie in de 
tijd voorafgegaan. Kleuren en vonnen 
vall bloemell zijn ook functioneel. Ais 
je dan ineens aIldere varieteiten gaat 
kweken, bijvoorbeeld met gevulde 
bloemen.. . Dat zegt me niets. Aan ge
vulde varieteiten die in tuinen worden 
toegepasl heb ik altijd een hekel gehad. 
Ik heb ze dan ook nooil in de tuin wil
len hebben. De enige keren dal je wei 

eens in natuurtuinen cultivars ziet, is in 
onkruidakkers. In plaats van de wilde 
vormen van klaprozen en korenbloe
men zie je dan een reeks kleurvarietei
ten. Men heeft dan bet verkeerde zaad 
besteld. Maar goed, de onkruidakk er is 
ook de meest cultuurmatige begroeiing 
die jc in heernruinen aantreft." 

- Mel een tuin kun )e een eigen 
(droom-twereld scheppen. de sfeer 
kan ons verbeeldingsvermogen prikke
len. AI on:e zintuigen kunnen bespeeld 
worden . Houdt u hier bewust rekening 
meevi) het ontwerpen? 

"Ja, droornwereld ... natuurlijk, bij bet 
ontwerpen van een tuin is de sfeer die 
je wilt scheppen van grate betekeni s. 
De sfeer geeft een boeiende meerwaar
de, voegt een extra dimensie toe. Zodat 
de ruin niet alleen een verzameling van 
plantensoorten en van diverse levens
gemeenschappen is. Je moet zorgen dat 
cr een totaliteit ontstaat, een soort har
monie, ja, dat er een soort kunstwerk, 
een levend kunstwerk geschapen 
wordt. Dat vind ik ook een van de be
langrijkste opdrachten voor de tuinar
chitect. Een tuinaI'chirect die zicb be
zighoudt met heemtuinen moet boven
dien eigenlijk ecologisch geschoold 
zijn, moet weten welke begroeiingen er 
mogelijk zijn op die plaats en moet dat 
verdisconteren bij zijn aanleg . Wat dat 
betrefl ligt er, vind ik, nog een groat 
lenein braal< voor tuinaI'chitecten die 
zich met heemtuinen bezighouden ." 0 

Ben j. Veld is 0 .0. mede-initia lief
nemer van de Werkgroep Ecolo
giche TllinenArnhem_Hi) geejt ook 
regelmatig lezingen en advies op hel 
gevied van de sledeli)keecologie. 
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