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De heemiuin in Zaandam be nen de gemeente vroeg men 
hoort tot de oudereheemtui zich zelfs af of het beheer van 

een heemtuin tot haar kerntanen van Nederland. Aan de 
ken behoorde en of de heemrand van Zaandam, op wat 
tuin moest worden gesloten. vroeger een uitgestrekt veen

weidegebied was, werd een 
Een nieuwe stichting en stukgrondgebruikt voor het 

storten van bagger. Aan de een nieuw beheer 
Aan alle onzekerheid kwam in noordelijke rand van het ge
1993 een einde. De heemtuin bied, dat omgevormd werd 
werd samen met de kindertot het Burgemeester in 't 
boerderij, het biologischlesVeldpark, was een dijkje 
centrumen de schooltuinen in doorgebroken. Veelbagger
de nieuwe stichting Natuur- en specie verdween daardoor in 
Milieueducatie Zaanstreekonde aangrenzende Gouw en er 
dergebracht. Met het wisselen ontstond een moerassig ge
van de personelebezetting, biedje. Hierkwamgedeelte
werd ook het beheergewijlijk het oorspronkelijke veen 
zigd. De heemtuin wordt nu weeraan de oppervlakte en 
niet meer als wildeplantentuin er ontstond een natuurlijk 
beheerd. Getracht wordtom op hoekje. Dit natuurlijke hoek
meer natuurlijke wijzeeen 

de aanleg in 1954 en 1955 
je vormde de aanleiding tot 

bloemrijke en gevarieerde om
geving te realiseren. vaneen ca. 1,2 ha grote wil
Veel meer dan voorheen zijn 
stukjes in maaibeheergeno

deplanteniuin. 

In de traditie van men. 
Landwehr en Sipkes 
Bij de aanleg en verdereontwikkeling 
van de heemtuin streefde de plantsoe
nendienst van Zaandam naar een grote 
verscheidenheid aan biotoopjes. Hier
bij werden ze geholpen door adviezen 
en plantenmateriaal uit Amstelveen en 
Rockanje. De eerste jaren was er op di
verse plaatsen een te weelderige plan
tengroei. Door van meet af aan planten 
met een grote productie te verwijderen, 
werdgetracht de bodem te verarmen. 
Na zo'n twintig jaar kregen ook de wat 
minderconcurrentiekrachtige soorten 
een kans. Zo ontstond een sfeervol, 
soortenrijkparkje, waarin eiken-haag
beukenbos, elzenbos, naaldbos, heide, 
duin, een akker, rietland, water-en oe
vervegetaties aanwezig waren. In deze 
vegetaties bevondenzich meer dan 500 
soorten, waaronder de nodige zeld
zaarnheden. Door middel van wieden 
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werd getrachtdit assortiment op peil 
te houden. Voor dit en het andere 
werk waser een hovenierin de tuin 
aanwezig, die indiennoodzakelijk bij
gestaan werd door ploegen van de 
plantsoenendienst. 

Moeilijke periode 
Nadat Zaandam wasopgegaan in de 
gemeente Zaanstaden er in de jaren 
'80 moest wordenbezuinigd, brak er 
een moeilijkeperiode aan. De man 
achter de schermen, Fred Roovers, 
kon steedsminder voorelkaar krijgen 
en veel positieve zakenkonden niet 
worden voortgezet. Buitende normale 
werktijden bleef de tuindicht en het 
aantal rondleidingen verminderde. 
Ook het bezoekersaantal daalde sterk. 
Experimenten om buitende tuin ber
men met wilde plantenaan te leggen, 
kondenniet worden voortgezet. Bin-

Kleur in het rietland 
In de rietlanden is de maaitijd ver
vroegd naar de zomer. Rond half au
gustus, vlak voor de bloei van het riet, 
wordteen groot deel gemaaid en afge
voerd.De resultaten waren direct 
merkbaar. Pinksterbloem en gewone 
dotterbloem hebben zich sterk uitge
breid en geven het rietland in april 
kleur. In mei voegt de zich eveneens 
uitbreidende echte koekoeksbloem er 
een nieuwe tint aan toe. In juni is het 
de beurt aan de grate ratelaar. Het is de 
tijd dat het riet snel omhoog schiet en 
later bloeiendesoorten, zoals water
munt aan het gezicht onttrekt. Aileen 
in de minder frequentgemaaidedelen 
vindthet riet zijn gelijke in rivierkruis
kruid, moerasmelkdistel en harig wil
genroosje. lets bescheidenerzijn vale
riaan en koninginnenkruid. De laatste 
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heeft een speciaal plekje in ons hart De waterhuishouding ren, zoals kikkers, padden, salaman
vanwege de vele vlinders en andere in Vroeger stonden de Gouw en het water ders, Iibellen, waterkevers en noem 
secten, die ze van brandstof voorziet. in de heemtuin met elkaar in open ver maar op, zich uitbreiden, 
Tijdens het maaien gaan we er regel binding. Er was een constant waterpeil, 
matig met de zeis omheen, Hierdoor is maar het water was zeer voedselrijk en Steeds meer libellen en andere 
het koninginnenkruid nu ook op veel enigszins brak, De vijver in de tuin insecten 
andere plaatsen in de tuin te vinden. zelf was grotendeels verland. Er stond Zeker voor de libellen is die trend sterk 
Door het maaibeheer voort te zetten, nog maar 25 em water in, In 1998is de aanwezig, De eerste jaren waren er 
zal zich in de toekomst veenmosriet vijver deeIs uitgebaggerd en zijn er slechts een paar soorten in kleine aan
land ontwikkelen. twee dammen geplaatst, We kiezen in tallen in de tuin aanwezig. Het aantal 
De kleine plukjes veenmos die we ge de tuin voor een fluctuerend waterpeiL soorten is gestaag toegenomen, net als 
plant hebben, breiden zich langzaam Na het maaien gaan de sluizen dicht en de aantallen. Deze ontwikkeling heeft 
uit . Vooral nadat we dammen in de stijgt het peil ongeveer 15 em. Als er waarschijnlijk niet alleen met de heem
tuin hebben geplaatst en het regenwa nog meer regen valt, dan laten we wa tuin te maken, maar blijkbaar vinden 
ter langer op de rietlanden blijft staan, ter uit. In het groeiseizoen dat onge ze hier toch voldoende voedsel in de 
is de zomerse terugval van dit veen veer loopt van mei tot in augustus zakt vonn van insecten, Dat is niet verwon
mos veel minder. Omdat het veenmos het water tot het oorspronkelijke peil. . derlijk, want na het wijzigen van het 
rietland voor het merendeel van het Een in de winter hoger waterpeil is in beheer is het aantal (soorten) insecten 
publiek, door het ontbreken van mas mijn ogen een veel natuurlijker situatie sterk toegenomen. Jaarlijks komen er 
sale en opvallende bloei, minder aan dan een constant waterpeil, Een hoger soorten bij die nog niet eerder zijn 
trekkelijk is, willen we de meeste riet winterpeil is gunstig voor de krabbe waargenomen. Helaas kunnen we deze 
landen in het bloemrijke stadium hou scheren, die de afgelopen jaren stee indrukken niet bevestigen omdat oude 
den. Daarom bekalken we de paden vast in het ijs vastvroren en sterk in inventarisaties ontbreken. Maar echt 
door de rietlanden. Hiervan heeft met aantal zijn verminderd. Hopelijk kun verwonderlijk is bet niet, gezien de 
name de rietorchis sterk geprofiteerd. nen de komende jaren niet aileen de voorzieningen die voor insecten zijn 
Ook kunnen de rietJanden in de toe krabbescheren, maar ook allerlei die
komst bemest worden door ze inciden
teel te Iaten overstromen, Dat is moge
lijk omdat er in de vijver in de ruin ---~ --\-'~" \~(
dammen zijn geplaatst,	 
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getroffen. De nesthulp voor wilde bij
en en wespen wordt inmiddels dank
baar gebruikt. In de takkenwallen 
schuilen en overwinteren de nodige in
secten. Daarnaast zijn de nodige mini
milieus gemaakt en blijven op veel 
plaatsen oude stengels staan. Maar bet 
is vooral de ontwikkeling van meer na
tuurlijke, grazige stukken in de tuin. 
Gras werd tot 1993 nauwelijks toege
staan in de tuin. Soorten die voor hun 
ontwikkeling gras nodig hebben zijn 
sterk toegenomen. Zo is er nu sprake 
van een redelijk aantal bruine sprink
hanen en ook de bruine zandoogjes en 
zwansprietdikkopjes nemen in aantal 
toe. 

'Grazen' 
Het was vooral de uitbreiding van 
grassen en oak wei van brandnetel en 
heermoes die de eerste twee jaar voor 
de nodige problemen zorgden . Twee 
keer maaien per jaar was nodig om de 
bodem te verschralen. Omdat een wat 
ruige beemtuin met weinig bloemen 
door het publiek niet echt wordt geap
precieerd, zijn we als compomis gaan 
'grazen'. Niet met echte dieren, hoewel 
we hier wei aan gedacht hebben, maar 
met scharen werd de grasmat kort ge
knipt en werd er at en toe een bijzon 
dere plant gespaard. Uiteraard is dit 
knippen arbeid sintensief, maar bet be
treft enkele kleinere stukken, tege
lijkertijd werden er soorten ingezaaid 
die beter tegen bet maaien bestand zijn 
en werden minder geschikte soorten op 
betere standplaatsen gezaaid . 
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Inmiddels is de bloemenrijkdom en de 
variatie in de tuin groot genoeg om 
weer gewoon te maaien . 

Heermoes 
Hetzelfde probleem van een te voed
selrijke bodem deed zich voor op het 
duinterrein en de heide . Bij de aanleg 
van bet duinterrein in de jaren zeventig 
was slechts een laag zand van 30 em 
aangebracht. Heermoes zat al snel met 
zijn wortels in de voedselrijke onder
laag en domineerde bet geheel. AJleen 
door middel van flink ingrijpen wist de 
toenmalige hovenier, George van 
Houts de scbijn van een duinterrein op 
te houden . Na de wisseling van de 
wacht werd direct besloten er hooiland 
van te maken . De eerste jaren werd 
heermoe s sterk gedecimeerd door con
currentie van bet gras. AJ spoedig nam 
ook de bloemenrijkdom toe. Het laat
ste jaar stak heermoes weer de kop op, 
maar met name knoopkruid, jacobs
kruiskruid en watermunt (!) bieden 
voldoende tegenwicht. 
Hetzelfde prableem deed zich ook 
voor op bet heideterrein. Bij de aanleg 
was gebruik gemaakt van veengrond. 
's Zomers ligt bet grondwater ca. een 
meter beneden bet maaiveld. De veen
grand is gaan composteren en de bo
dem is zeer voedselrijk. Brandnetel, 
heermoes en gras tieren welig tussen 
de jeneverbessen. Door jaarlijks twee 
keer te maaien moet de bloemenrijk
dom toenemen . Vooral op de lagere 
delen is het eerste resultaat zichtbaar. 
Intensief beheer, waarbij deels wordt 

In 1999 waargenomen 

Libellen 
Houtpantserjuffer 
Lantaarntje 
Paar denbijter

IBl auwe glazenmaker 
Cewone ae verl ibel 
Zwarte heidelib el 
Bloedrade heid elibel 
Geelvlekheidelibel 
Bru inrode heidelibel 

IVlinders
IZwarts pr ietd ikkopje 
I Oranjetipje 

Groot koolwitje 
Klein Koolwitje 
Klein geaderd witje 
Citraenvlinder 
Atala nta 
Kleine vas 
Geha kkelde aurelia 
Bruin zanda ogje 
Hooibeestje 
Kleine vuurvli nder 
Boomblauwtje 
Dagpauwaag 

'begraasd', blijft de eerste jaren nood
zakelijk. 

Plannen en dromen 
Nu we de verruiging onder controle 
beginnen te krijgen en de tuin zicb aar
dig begint te ontwikkelen, wordt bet 
tijd om aan de toekom st te denken . In
rniddels is er al een klein muurtje ge
metseld en ontwikkelt zich een kalk
graslandje. Grotere plannen zijn de uit
breiding van de tuin met 0,3 ba. Hier
over zijn we in een vergevorderd stadi
um van overleg met de gemeente 
Zaanstad. Minder vergevorderd zijn 
we met de plannen voor een nieuw on
derkomen in de tuin. Door de toename 
van bet aantal vrijwilligers en de 
komst van twee Melkert-medewerkers 
barst de behuizing, mede door bet ver
zakken , uit zijn voegen . Ais we de fi
nancien rond kunnen krijgen, willen 
we er een educatieve ruimte bij. Dan 
kunnen we de vele educatieve activi
teiten, die we samen met bet biolo
gisch lescentrurn doen, verder uitbrei
den. Nu al worden, bij goed weer, in 
de maanden maart en juni een kleine 
vijftig schoolklassen rondgeleid . Af
hankelijk van de personele bezetting 
willen wij deze activiteiten verder uit
breiden, waarbij wordt gedacht aan an-
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Adres en bereikbaarheid 

De Heemtuin Zaandam is gelegen aan de 
Heijermansstraat, aan de noordkant van 
het Burgemeester in 't Veldpark, vlakbij 
Ziekenhuis de Heel. De tuin is bereikbaar 
met openbaar vervoer: met NZH-bus 63, 
va naf station Zaandam of met NZH-bus 63 
va naf station Zaandam Kogerveld. Uitstap
pen halte Kopermolenstraat. Eventueel kan 
vanaf station Zaandam ook NZH-bus 64 /65 
worden genomen. Uitstappen bij Zieken
huis De Heel. 

De Heemtuin is van 15 maart tim 15 sep
tember geopend op zondag tim derider
dag tus sen 10 en 16 uur. Vanaf 16 septem
ber tim 14 maart is de tuin open op maan
dag tim donderdag tussen 10 en 16 uur. 
Honden zijn niet toegestaan. 

dere leeftijdsgroepen binnen het basis- en 
voortgezet onderwijs, buurthuizen en bet aan
grenzende ziekenhuis, 
Voor een grotendeels van gemeentelijke subsi
die afhankelijke stichting is een groot aantal 
bezoekers essentieeL Om die reden is er niet 
echt sprake van een natuurtuin . Zo wordt er 
gezaaid, incidenteel geplant en worden er nest
kasten opgehangen. Er groeien zelfs tuinplan
ten hier. Uiteraard gaat het daarbij om soorten 
die bij vlinders of andere insecten zeer in trek 
zijn. Ze bevinden zich vrijwel uitsluitend in de 

tuin van het huisje en in de kruidentuin. Ook 
wil soortenrijkdom wei eens belangrijker zijn 
dan natuurlijk beheer. Een bloemlezing ala 
Thijsse's Hof en een voorbeeldtuin met uitslui
tend wilde planten moeten zorgen voor een 
kunstmatige bloemenrijkdom Samen met de 
meer natuurlijke stukken moeten deze geculti
veerde stukken zorgen voor een sfeervolle om
geving, 0 

Arjan Zonderland is verantwoordelijk voor 
her beheer van Heemtuin Zaandam. 

Hi} is telefoniscli bereikbaar op de heem
ruin,' 075-6352185 
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Met de zachte g 

Orgiedeeen 
(Aileen maar zo geschreven om een zachte g in de titel 
te hebben) 

Ons kampeerveldje is een restent kalkgrasland boveti
aan een he11ing tussen een bouwlandvlakte en een beek
je, eigens in de Lorraine. Tussen het gres groeien er 
veel kleine muggenorchissen. Beignecbtorciiissen staan 
verspreid onder en tegen struikenopslag. Het Jijkt weI 
of de biuinrode wespenorchissen bij voorkeur groeieti 
op plekken waar in de grand is gewerkt; bier groeieti ze 
op de steentaluds van de loopgraaf uit '14-'18 die in dit 
veldje ligt. Ook elders tref ik deze soott steeds op ver
graven kalkbodems en op kalkdepots bij groeven. 
Op ditzelfde veldje groeien ook bijenorchissen, het ene 
jeer meer, het andere minder. Ze zijn al1emaal verscbil
lend van kleur. Het valt op dat de meeste zijn komen 
groeien tussen en vlak neven de rijsporen van de auto, 
tevens looppaden vooronze klompgeschoeide voeten. 
In 1962 was ik els verse ambtenaar natuurbehoud 
Stsstsbosbebeer in de leer in Zuid-Limburg. Col1ega 
Van Zwam was mijn mentor. Hij kreeg meer dan eens op 
zijn tnieter van zijn chef, boutvester/netuurbescher
mingsconsulent Dr. W.H. Diemont. Diens gram betrof 
Van Zwams nieuwe paden die het pubJiek door de 
staatsbezittingen moesten geleiden: "Van Zwam, waarom 
maak jij de nieuwe paden altijd uitgerekend door de or
chldee-groeiplsetsen?" "Maar mijnheer Diemont, het is 
enders: waar we de paden maken, k6men juist de orciu
deeenl" De paden werdeti destijds eenvoudig gemaakt 
door wegkrabben van bodetnstrooisel en vegetstie, egaJi- \ 
seren, bier en deer een beschoeiinkje maken en waar 
nodig vetsteviging en gat-opvul1ing senbrengen met 
krijt, tnergel of grind. 
In dat jeer werd ook de orchideeentuin in het Gerendal 
aangelegd. Op een stuk kalkgrasland waar el btuine or
chissen groeiden. Vaksgewijs werden plekken openge
krsbd om er de orcbideeeti te planten die elders uit ei
gen terreinen werden weggestoken. Hier el verdwenen of 
te zeldzaam geworden sootten werden weggehaald uit 
bos- en andere terreinen in wellonie en Luxemburg. 
Deerover was tevoreti overleg geweest met Diemonts bui
tenlandse col1ega's. Elke soort kreeg zijn eigen vakje , 

. met een draadje daaramheen en een bordje met de naam. 
Het pubJiek kwetn in drammen. En zo ontstonden er op 
korte afstand van elkaar grate bodemverschi11en tussen 
onbehandeld terrein, schoongekrabde en losgewerkte 
vakjes en door belopen aangedrukte paden. Veel orchi
deesootten reegeerdeti deerop door van hun plantplek te 
verdwijnen en ergens enders te gaan groeieti waar ze het 
meer neer de zin hadden. Ais terugplanten naar waar 
het bordje nog stond geen resultset bleek te hebben, 
werd het bordje 'dan maar' naar de plant verplaatst. 

Willem Iven 
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