
Kleinigheden 
of: belevenissen in de Haarlemmermeer 

Her goede gro eit {ruog /11 descliaduw del' gl:'ring.l'cI/(/lIil/g, (F if \WI l.edeni 

Ton Engelman 

De nieuwstc druk van de iopografischc 
kaart l : 2.'i,OOO (1997) van Hoofddorp 
en dus van een flink dee] van de Haar
Iemmermeer is uit. Hel eerste waar ik 
naar kijk is naar dat plekj e ids boveu 
coordinaat 480 en reclus van coord i 
naai 108. Het is een xtuk je van 4 bij 4 

nun grooi . zijnde in werkelij kheid I ha. 
de 23 j aar nude w ilde plameniuin De 
Heim anshof in Hoofddorp. 
To t de vorige druk keek ik er met enige 
ergern is naar. Het was keuri g ingete
kend. dar wel, maar het was BOg altijd 
als boomgaardje aangegeveu. Voo r her 
cerst had er nu een cartograaf even bin
neugekeken: de veenplas was ingele
keud en de bosrand was aangegeven 
als gemengd loofbos. We zij n erkend' 
Ongeveer 30 vrijwiIJigers van de Vere
nigin g Vriendenkring van De l-Iei
rnanshof aan de Wieger Bruinlacul te 
Hoofddorp zijn op dit plekje dal op de 
kaart mel een punaise is af te dekken. 
4000 Ulli" per jaar aCUl het werk om er 
hel mooiSle plekje van de Haarlemm er
meer van te maken. Een heel kl ein
sehal ig landschap mel een veenplas. 
akkers en graslanden. een slUkje duin . 
ecn veelsoon ige bosnUld erornheen: de 

pCU'e1 \ 'CUI de Haarlemmennecr. 
llct is. in een droogrnakerij die volgens 
de allersaaistc principex van landin
ricluing is ingedeeld. niet zo heel 
moeilijk om iers rnoois le maken, maar 
we wille n her dan ook heel mooi heb
hen. als tegenhanger VCUI al die gort
drogc recnuijuighcid. I)e verkavel in
gen VCUI 2 bij 3 km maken dat de Haar
lemmermeer zelfs vanui t de ruirnte 
herkenbaar is. 

De Vriendenkr ing van De Heiman shof 
waagt zich zelfs aan het karwei om de 
andere 16.000 ha een war natuurlijker 
aanzien te geven. Er zijn wei wat aar
zelende ontwikkelingen op dit gebied. 
maar het blijlt bij kleinigheden. 
Jc schrikt als j e op de k&lfl ziel JlOever 
ele versledelijking nu weer is voonge
schreden en hel is opvalJend hoe keurig 
de plannenmakers de beslaculde verka
veling volgen en zodoende de saaiheid 
van de pold er in stand houden. 
Ook in de kop vaIl Noord-HolJand. mel 
nog ved openheid. slaar de voorui l
gang toe. De ene slo lpboerderi j na de 
andere gam naar de vlak le voor de ver
breding VCUI de weg tussen Alkmaar en 

F%: TOil 1:1I.f!(' !IIW IlPoplllieren ... de Meer werd er mcc volgezct. 

Den Helder. We moercn nog ieis sncl 
ler naar Texcl kunn en voor ontspan
ning. 
Toch moet in de Haarlemmermeer 
men "green" komen. We worden ver
blijd mel het bericht dar er 1600 ha 
green zal worden aangelegd. Hierbij 
wel inbegrepen immense golfterreinen. 
want di e zijn immers ook green. De 
Iandschapsarchitecten en planneruna
kers hebben na rij p beraad besloten de 
oude verkaveling ook bij de groenaan
leg te volgcn. Er kornt dus een recht
hoeki ge vijver, rechthoek ige bosperce
len. rechthoekige open gedeelten. We
gen en paden worden recht en haaks op 
elkaar. met keurige bomenriien van een 
soon en ee n groo ue . 
Wil men nu echt dat cle Haarlemmer
meer er vanui t de ruimte uit gaat zicn 
als een schilderij VCUI Mondriaan? Het 
lijkt erop dat het woo I'd tantasie uit her 
ontwerpershandbock geschrapt is. Koe
le zakelijkh eid is er voor in de plaats 
gekomen, 
De enige creatieve daad ooit in de 
Haarlemmermeer gesteld kwam van 
het Ministerie VCUI Oorlog . dill rondorn 
Amsterdam een verdedig ingsli nie aan
legde: de Stelli ng van Am sterdam. De 
Geniedijk . aJs onderdeel VCUI de stelling 
mel forten in V i j lh uizen. Hoofddorp en 
Rij senhoul loopt dwars door de oor
sprankel ij ke verkave ling heen. De dijk 
is 16 km lang met een voorkan&11 en 
een achterkanaal, met oorspronkel ij k 
v(x)r hel voorkanaal een dubbele bo
memij . die in l ijd van nood kon wor
den omgehakt. Rielkragen waren er 
langs hel voorkanaal. De dijk was ver
deI' met gras begroeid. w nder homen . 
De nood kw am culders dCUl bedoeld: in 
1944. De bomen werden opgcslOokt in 
de kaeheltj es van hongerende inwo
ners. De M eer werd ongeveer zo kaal 
a.Js hij de drooglegging. Na de oorlog 
werd er weer snel herplaJll. ] Iet lijkt er 
op dat de enige besehikbare boom de 
populier was. De Meer werd ennee 
volgeze!. Op de dijk en nid ervoc)r 
k wa.m cen dubbele rij populieren als 
soldaten in hel gelid. of als hoerenkool 
op ecn akker. Overigens is de Ham
lemmermeer in dit opzieht niel uniek. 
ook in de rest VCUl Nederland weet men 
mad mel een mililaire opslell ing van 
homen. B ij l!treeht is ecn weg waar 
hijna all c hO/llen op dClelfdc plek een 
zij lak hehocn. Z ij n Ncderlanders pa.s 
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gcluk.kig als alles keurig geregeld is) 
Waar burgers en niet instanties bomen 

planlen wordt het over het algemccn 

wei heel gevarieerd. 

Al I) jaar probeert de Vriendeukring 

aandacht Ie krijgen voor een andere 
kijk op de greene omgeving. die loch 
al zo schaars aanwezig is in de Meer. 
maar nogrnaals: het goede groeit traag 
in de schaduw der geringschauing. 

den. vlicgt en zoemt een plaats zou 
viuden, 101 vreugde ook voor mensen. 
I .en enkele fraaie populier IOU kuunen 
blijven. 
De Stelling van Amsterdam werd we
reldrnonument. daar komi onze kans. 
dachten we. De provincie lOU zich mel 
de dijk gaan bernoeien, er komt een 
herstelplan. De overheid, die loch het 

verdrag van Rio inzake de biodiversi

ovcrbodigc beroep van Nederland) 
l.en va.n de mooistc bomeurijen lang» 

net laatsie bij de veranderingsdrift ge
spaard gebleven stukje van de oor
spronkelijke Kruisvaart bij Cruquius, 
een gernengde ouregclmatigc beplan

ling mel berken en elzeu. kreeg na de 
verbrediug van de N20 I een strak rijtjc 
popuJieren als buur, op nog geen Hll

derhalve meier atstand. De schiueren
de bornen in het steile talud van de 
vaart zouden moeten verdwijnen.De vriendt inn)en doen er alles aan 

Hel heett enkele vrienden een jaarom de rnenseu bewust Ie maken van 
tijd gekost. ze kregen blaren op hun alles war groeit en fladdert om ons 
long. om de popuJieren weg Ie krijheen. Rondleidingen. excursies. le
gen. Veel besprekingen later. dachzingen over natuuronderwerpen en 
len we de bomen veilig. Wie schetsiwe hopen dat ook beleidsmakers op 
onze verbazing toeu atgelopen zoandere gedacluen worden gebracht. 
mer mannen in groeu-oranje pakkeu Bracht de door de rijksoverheid in
bezig waren de 101 op de grond vergestelde Ecologische Hoofdstruc
takte bomen op Ie snoeien 101 lolly's.tuur de oplossing? Nee. de Genie

dijk werd er niet in opgenomen. de Engelse benaming voor de rna

nier waarop Nederlanders mel hun Zestien bestaande kilometers dwars 
bomen omgaan. Na weer war teledoor een cultuursreppe blijven on
foorujes werd loch het werk gestopt. veranderd Iiggen. terwijl allerlei 

rapporten gewag maken van de eco De helft ziet er triest en kaal uit. de 
Iogische waarden van de dijk. De andere helft is nog altijd mooi. Wan
dijk bezit die waarden op dit mo neer komi de volgende aanslag? 

De provincie heeft ecologen inment niet. Ais cen kaalgevreien bOI 
Iig: de dijk daar. Overbegrazing dienst die stukken schrij ven over 
door schapen zorgt, dat war bloem hoe net lOU moeteu. maar die zich 
Ii.jk lOU kunnen zijn er uilZiel als kenne!ijk niel mel de praklijk mogen 
een gazonnelje. Twee rijen bornell bemoeien. Zo vergaal hel ook de ge
die minder ecologische waarde hcb meenle-ecoloog. Hij mag nieuwe 
ben dan een rij lanlarenpalen. sleile plannen maken maar zich niel mel 
oevers. vrijwel lOnder begroeiing. 
doen de resl. 
Uil recenl onderzoek blijkl de eco
logische hoofdstrucluur voar Noord
Holland loch al onder grole druk Ie 
slaruL Elk plekje moel wei drie keer 
gebruikl worden als je alle plannen bij 
elkac'U' legl. Toch krijgen, aarzelend, 
stukjes ler groolle van een poslzegel 
een ecologischer beheer. GemeeIlle
Jijke plannenmakers gingen rulders 
denken over de dijk. 
Een werkgroep van de Vriendenkring 
maakle een maquelle van een slukje 
van de dijk, waarbij de popuJieren van 
lieverlee vervangen zouden kunnen 
worden door een ongeordende boom
en heeSlerbeplrulling mel wei 2) in de 
H&ll'lemmermeer lllUishorende soor
len. Vrul eik 101 meidoorn op de kruin 
en herk. els en wilgensoonen aan cle 
walerkrull. Een t1eurig. bloemrijk sluk
ie naluur. ecn ecologisch hoogpolcnli
eel gebiecL waar alles wal bloeil. rJacl-

Maquette van de 'gedroomde' Geniedijk 
FOIO: Ton Engellllan 

leil. zou moelen kennen. beslisl eChler 
dal de popuJierenrijen gehandhaafd 
moelen blijven. slerker nog, waar de 
populieren verdwenen zijn moelen ze 
opnieuw worden geplrull. Zo blijf! de 
rechlJijnigheid gehruldhaafd. Hel hislO
rische aspecl is belangrijker. ler\Vij I de 
dijk nOlabene vroeger geen beplrulling 
kende' Diepe leleurslelling bij de 
Vriendenkring. 
De enige bloemrijke sluk.ken. lwee 
kopjes in de buun vrul Hoofddorp. OOil 
ingezaaid mel zaden uil De Heimans
1I0L enkele lielllallen vierkanle melers 
grnol. blijken in de nieuwe plrumen 
mogelijk her/ien Ie moelen worden. 
Om cle oude vrul de nieuwe doorsnij
dingen Ie kunnen onderscheiden krij
gen de oude een sleil Slenen lalucl' Wie 
vcr/inl IOiClS) J, hCI bernep vrul land
schapsarchilecl wcrkelijk hel meesl 

bestaande projeclen bemoeien. 
Veel is er geschrevcn over !inlen in 
hel landschap. hoe belangrijk zc zijn 

voor flora en fauna. maar drul wei eco
logisch ingerichl en beheerd. Toch 
worden ook langs wegen nog allijd bo
men in rijen geplanL van dezelfde 
soon en groolle. Tijdens een gesprek 
mel een amblenaar over een prachlige 
weg mel bomen van verschillende 
soon en groolle. mel open lussenruim
len. bleek dal de bomen weg mOeqCIL 
hel was Ie slordig. 
Er is wei wal veranderd in de Haarlem
menneer. de "zwarle wallen". doodge
spolen oevers vrul kavelslolen. zijn er 
nog weL maar er komen ook verlaagde 
oevers. Een van de mooisle is overi
gens voor de helft weer vcrdwenen len 
behoeve van de Floriade: daru' horen 
geen ruigbegroeide oevers. Ook hel 
mooisle deel VaIl hel Haarlenunermcr
Sf bos moesl wordcn omgewerkl \ .'l" 

de Floriade. 
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.. een strak rijtje populier en als buur ... 
Foro: Ton Engelman 

De bermen, vroeger gazonnetjes, wor
den nu vaak eenrnaal per jaar gemaaid, 
wanneer de zomervakanties beginnen 
en wanneer ze in volle bloei staan. Ook 
een nog altijd orchideeenrijke berm, 
want ach, ze komen volgend jaar wei 
weer terug. Stel je voor dat al die men
sen die uitzwermen over de wereld 
zouden zien hoe rnooi onze bennen 
kunnen zijn, ze zouden misschien wei 
thuis blijven. 
Van eind mei tot half augustus zou ie
dereen van de bennen af moeten blij
ven. Twee maaibeurten kunnen sorns 
nodig zijn maar dan de eerste voor eind 
mei en de tweede, of enige maaibeurt, 
na half augustus. 
Zo moeten we het in de Haarlemmer
meer doen met kleinigheden, plekjes 
tel' grootte van een speldeknop, een 
postzegel, een vingernagel, een punai
se: De Heirnanshof. ze zijn her waard 
ervoor te strijden, maar wat kost het 
een cnergie: 0 

Ton Engelman was de initiatiefnemer 
van de schoolnatuurtuin hi) het Men 
de/co/Lege ill Haarlem. is beheerder 
\'0/1 De Heimansliof in Hoofddorp. en 
o.m. bestuurslid van 'Thijsse's HoI' in 
Bioemendaal en van Stichting Oase. 

Adres : 
Ramplaan 72. 2015 CZ Haar lem 

Bestaat Carex frustrata?
 

Marc Houben 

Toen me gevraagd werd, iets te schrij 
ven over zeggen, en daarbij ook aan
dacht te besteden aan de vraag waarom 
ik die plantengroep nu zo intrigerend 
vind moest ik direct aan Carex frustrata 
denken. 
Nooit gehoord van Carex frustrata? 
Het is een naam die tijdens veel excur
sies wordt gebruikt voor zeggen (Ca
rex) in bet algemeen. Het betekent niet 
meer en niet minder dan dat men weet 
dat het een zegge is, maar men niet wil 
of kan zeggen welke soort het is. Vaak 
wordt dan ook gezegd: "Zeggen zijn 
een moeilijk geslacht". 
In het nu volgende artikel probeer ik 
niet aileen aan te geven waar mijn lief
de voor zeggen vandaan kornt, maar 
ook dat een aantal soorten zeer goed in 
heemtuinen kunnen worden toegepast 
en dat bet merendeel goed te determi
neren is. 

Waarom zeggen'? 
De reden waarom zeggen me zo intri
geren en niet een andere p1antengroep 
ligt opgesloten in mijn verleden in de 
jeugdgroep van het IVN Munsterge
leen. Deze groep (waar ikzelf dus ook 
deel van uitrnaakte) kreeg in 1979 in 
de Heemtuin een gedeelte met aileen 
maar zeggen onder haar beheer. Al 
vlug bleek dat het merendeel van de 
jeugdleden bet weinig tot niets interes
seerde. Het was toch maar gras. Maar 
ik had thuis net voor Sinterklaas een 
microscoop gekregen. Ais een van de 
eerste dingen ging een blad van een 
zegge eronder. De structuren die je dan 
ziet zijn indrukwekkend. Al vlug bleek 
dat een gewone loep (vergroting ca.
 
8x) meer dan voldoende is om zeggen
 
te bekijken.
 
Helaas werden zowel de zeggen als de
 
jeugdgroep rond 1983 opgedoekt i.v.m.
 
gebrek aan belangstelling. Ikzelf bleef
 
in de Heerntuin werken en keek vaak
 
met aandacht naar de twee overgeble

ven soorten: hangende zegge en moe

raszegge.
 
In 1995 bestond er opeens de mogelijk

I heid om een groot aantal zeggensoor

ten te krijgen via de helaas in datzelfde 
jaar overleden Jan Fiegen. Nu, anna 
1998 staan er in de Heemtuin Munster
geleen zo'n 80 soorten (aile Nederland
se soorten en nog een aantal soorten uit 
aangrenzend Belgie en Duitsland). 
Bijna aI deze soorten heb ik direct of 
indirect via Wim de Veen gekregen. 
Thuis staan nog een aantal exotische 
zeggensoorten uit de tropen en Noord
Amerika, zoals Carex brunea, Carex 
alata en Carex antoniensis. 

Nog even terug naar Wim de Veen. 
Het is dankzij Wim dat ik een aantal 
zeer zelclzame zeggen in bun natuur
lijke omgeving heb kunnen zien. Een 
van deze ontdekkingstochten staat me 
nog heel goed bij. We gingen vlak over 
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Han gend e zegge (Carex pendula ) 
tekening uit: Heukels ' Flora van Neder
land . biz. 510 
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