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Een beetje in het voetspoor van Marianne van Lieren Willy Leufgen - zij maakten in 1988 reizen naar vele heem-en natuur

tuinen in Nederlanden vlaanderen - is een kleine groep Oase-lezersop hun verzoek in 1998 op stap gegaanom na tienjaar 

een actueelbeeld vande bi] Oase bekende tuinente verkrijgen. Hetgaat om alle natuurrijke tuinen, parkenen plantsoenen, 

die voorpubliektoegankelijk zijn. Dus behalve openbareheem- en natuurtuinen ook particuliere tuinen. buurttuinen, tuinen 

rond scholen en bl] kwekerijen. 

De nieuwstegegevenszijn vooral belangrijk om, als er bij het Oase-secretariaat in Beuningen om gevraagdwordt, over de 

tuinende juiste informaiie te kunnen geven. Tevens is hetde bedoeling dat er een nieuwe publicatie met misschien een gids 

uitkomt, die de nieuwste gegevens vande tuinen zal bevatten. 

Mijn verhaal gaat over het bezoeken 
van een aanal tuinen in Noord-Bra
bant, Vlaanderen, Zuid-Holland en een 
stukje Limburg. Vijfendertig tuinen 
werden bezocht in het groeiseizoen, 
telkens twee of drie op een dag. In elke 
tuin zijn dia 's gemaakt, is er gesproken 
met beheerders of medewerkers en zijn 
vele gegevens op formulieren inge-

Nieuwe stenen 'kloof" in Asten. Foto: W. Niem antsverdriet 

vuld. Soms konden we plattegronden, 
brochures, folders , educatieve docu
men ten en beheerplannen meenemen. 
Niet voor elk bezoek werd een af
spraak gemaakt met de beheerder. Als 
de tuin dan weI bezocht was, werd 
daama een 'telefoonlijntje' gelegd. 
Zo kwamen we weer op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen van de bioto

pen, de kruidenvak
ken, de speciale ele
menten voor dieren 
en de educatieve as
pecten. Ook zaken 
met betrekking tot or
ganisatie, nieuwe 
plannen, problemen 
e.d. kwamen in beeld. 
Met opzet maakte ik 
de reizen niet alleen 
want met meer perso
nen zie en hoor je 
meer. Regelmatig 
gingen medewerkers 
van het heempark 
Frater Simon Deltour 
in Eindhoven-Gennep 
mee. Vooral met Diny 
Tebarts (die o.a. het 
secretariaat van Wilde 
Weelde verzorgt) heb 
ik op diverse reizen 
veel inforrnatie ver
werkt. 

Verrassingen 
Iedere keer gingen we met enige 
nieuwsgierigheid op stap en ja, meer 
dan eens werden we op onze tour ver
rast. Een aantal tuinen was namelijk 
erg veranderd; ze hebben er b.v . nieu
we gebouwtjesof tuindelen bij , zoaIs 
in de tuin bij het Natuurhistorisch Mu
seum in Asten een stenen 'kIoof (zie 
foto), in Eindhoven-Gennep een flink 
heidebiotoop en in het natuurpark "De 
Liniehof" in Made een fraai gebouw. 
Geheel veranderd en opnieuw opgezet 
was de kruidentuin van het streekmu
seurn "De Acht Zaligheden" in Eersel 
en de wildeplantentuin van het IVN in 
VaIkenswaard. In Bergeijk worden 
pIannen gemaakt voor een nieuwe tuin, 
drie maal zo groot, op een andere plek. 
De Kloostertuin van het IVN in Nue
nen is letterlijk weggeveegd, maar een 
nieuwe is in aanleg. In Hasselt (B.) is 
een tweede heemtuin in aanleg en in 
Eindhoven-Acht ligt nu een heemtuin 
binnen een ca. 10 ha. groot eco-park 
dat sinds kort officieel geopend is. Ook 
net terre in van De Kleine Aarde in 
Boxtel is sterk veranderd, door de af
name van prod uk tie zijn behaIve de 
fraaie natuurrijke modelsiertuin, ont
worpen door Willem Iven , nu meer 
landschapstypen aangelegd. En voor 
bet eerst komen er heemtuinen in Bre
da en Mierlo . 
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Veellol met kabouters in de schooltuin in Mol 
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Vleermuizenbunker in Handel 

Onbekend
 
Tijdens het bezoeken van tuinen kre

gen we soms te horen dat er ook tuinen
 
waren waar wij gewoon het bestaan
 
niet van wisten, zoals de gezellig aan

doende IVN-tuin in Bakel, de 3 ha,
 
grote VELT-tuin in Gernert en zeker
 
niet te vergeten de heemtuin "De Eyn

derhof' in Nederweert-Eind . Hier
 
steeg onze verbazing teen we verna

men dat de tuin een onderdeel was van
 
een door ca. 250 personen gedragen
 
vrijwilligersmuseum van oude am

bach ten (en waar de zelfgemaakte
 
Limburgse vlaaien erg Iekker smaak

ten).
 
Ook erg indrukwekkend was de na

tuurtuin in Handel (bij Gernert). Deze
 
dus voor ons onbekende ruin was 4 ha.
 
groot en had vele interessante elemen

ten, zoals een vleermuizenbunker, een 
wolkenkrabber van een muur voor in
secten, een snelstromende beek en 
sinds kort het fraaie gebouw "Natuur
centrum de Specht" voor vele educa
tieve mogelijkheden. 

Verdwenen 
Maar het gebeurde ook op een dag in 
Oisterwijk dat het heempark, maar 
liefst 2,3 ha. groot - iets wat je toch 
niet zomaar over het hoofd ziet - niet 
meer te vinden was. Sinds eind 1997 
stond op die plek een groot bejaarden
huis! In Tilburg verdwenen zelfs rwee 
tuinen, die bij het Natuurmuseum (uit
breiding parkeergelegenheid) en het 
Jeugdnatuurlandje, helaas. 
In Uden is de IVN-tuin al weer jaren 
van de baan en tot slot wordt in Roo-

Ook zin in zo'n ontdekkings
reis langs natuurrijke tui
nen, parken en plantsoenen? 

Vorig jaar zijn vooral tuinen en parken
 
bezocht in Limburg. Noord-Brabant,
 
Gelderland en (kleine gedeelten van)
 
Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland en
 
een aantal in Vlaanderen ,
 
Wij zoeken dus mensen die er plezier in
 
hebben in hun eigen regio "ca se's" te be

kijken , te beschrijven en goede dia's te
 
maken voor het Oase-archief. Een be

scheiden reiskostenvergoeding is moge

lijk.
 
Meer informatie:
 
Stichting Oase. KJoosterstraat Sa,
 
6641 KW Beuningen. 024-6771974.
 

sendaal het Godwaldtpark niet meer 
als heempark beheerd. 

Andere categorieen 
Onder de categorie schoolLuinen vall te 
melden dat het St. Jan Berchmanscol
lege in Mol (B.) een grote unieke 
schoolnatuurtuin (volwaardige heem
tuin) erbij gekregen heeft. Allerlei on
derwijs wordt daarin uitgeoefend (zie 
Oase, herfst 1998, bIz. 2-5). 
Onder de particuliere tuinen hebben 
we het ca. 5 ha, grote heempark "De 
Bulthoeve" in Soerendonk ontdekt. Op 
verzoek kun je claar genieten van een 
nat bosgebied waar, tussen de vele 
adelaarsvarens, nog resten van beek
meanders te vinden zijn. 
TOl slot is Noord-Brabant nog een wil
deplantenkwekerijrijker geworden; de 
planten van kwekerij "Wilde Bertram" 
in Gernert zijn allemaal eetbaar. 

Kortom, er is heel wat in beweging in 
'heemtuinland'. Nog steeds is er veel 
inzet van vele mensen. We ontdekten 
op onze reizen enthousiasme, gedre
venheid, inspiratie en sfeer. Het sociale 
aspect zal ongetwijfeld een niet te on
derschatten rol hebben gespeeld. 
We kregen er een goed gevoel van 
"heern- en natuurtuinen" te bezoeken. 

o 

Wim Niemantsverdriet is coordina

tor van het Frater Simon Deltour

heempark in Eindhoven en aktief in
 
de voorbereidingsgroep van de Vak

groep Heemtuinbeheer.
 
Zijn adres:
 
Creuselaan 7, 5627 VB Eindhoven
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