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Rein van Schie 

Toeval? 
Het is precies veertig jaar geleden - 11 
november 1959 - dat de eerste spade 
de grand in ging en dat vieren we op 
bescheiden wijze meteen uitgebreide 
koffiepartij. Er is nog een medewerker 
overgebleven van darprille begin 
(Bram Rombaut) en die staat vandaag 
uiteraard in het middelpunt van de be
langstelling. Hij werkt trouwens nog 
steeds in het park en is voorlopig nog 
niet van plan om uit te scheiden. 
En dan gaat de telefoon. "Oase" aan de 
lijn, of ik voor dit laatste nununer van 
dit jaar, deze eeuw, dit millenniwn... 
een portret wil schrijven van ons 
heempark. Zou dat binnen veertien da
gen kunnen? We verkeren net in jubel
stemming, dus "komt voor elkaar". Dat 
wordt nog een zware dobber, bedacht 
ik later. Veertig jaar Heempark Leiden 
- wat zet je er in en wat niet? Laten we 
maar bij het begin beginnen. 

Hoe het begon 
Het begon met het Leidse uitbreidings
plan van 1933 dat de zogeheten Kik
kerpolder, een weidegebied buiten de 
stad dat grenst aan de gemeente Oegst
geest, op papier een bestemming kreeg 
als toekomstig recreatieterrein. Daarin 
zouden niet alleen sport- en speelvel
den komen maar ook een uitbreiding 
van de al bestaande "Leidse Hout", 
daarrnee aansluitend op het landgoed 
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"Oud Poelgeest" . Voorlopig bleef het 
echter bij dit plan. Het was midden in 
de crisisjaren en geld tot aankoop en 
ontwikkeling was er niet. Door de 
Tweede Wereldoorlog en daarna de 
wederopbouw duurde het tot 1952 eer 
de plannen uitgewerkt waren. Toen pas 
kwam het idee op om er oak een "in
structief plantsoen " in de vorm van een 
heempark te realiseren. Er was name
lijk in het ontwerp een stukje grond 
overgebleven dat nag geen duidelijke 
bestemming had. Het lag tussen de ge
plande Oegstgeesterweg en de al be
staande Haarlerrunertrekvaart. 
Het zou tot doel hebben de stedelingen 
dichter bij de natuur te brengen en ken
nis te laten maken met plantensoorten 
die in het stedelijk gebied verdwenen 
zijn. Scholen konden er ook gebruik 
van maken om de leerlingen te onder
richten in kennis der natuur. 

De uiteindelijke beslissing kwam pas 
in juni 1959nadatde gemeenteraad 
een bedrag van j32.000,- ter beschik
king had gesteld. De toenmalige chef 
van de plantsoenendienst, Galjaard, 
had weliswaar een eerste schets van 
het park gemaakt, maar gaf zijn mede
werkers voor de rest de vrije hand mel 
de invulling, Grootste eer vallen de 
tuinarchitect Boerema voor het uitein
delijk ontwerp en de heer Vennande 
voor de invulling hiervan le beurt. 
De uitvoering van de plannen ge
schiedde door tweevaklieden van de 
plantsoenendienst en een dertigtal (D 
medewerkers. Hel was een werkobject 
van de gemeentelijke sociale werk
voorziening voor werkloze handarbei
ders. 
Als invulling van de beplanting werd 
gekozen voor bosgemeenschappen. 
Het boekje "Landschapen Beplanting" 
van Chr. van Leeuwen en H. Doing 
Kraft vormde de leidraad. 

Zuchten en puffen 
Op 11 november 1959 ging dus de eer
ste spade de grand in. Er is toendertijd 

heel wat afgezucht, gepuft en gevloekt 
want de oorsponkelijke grond werd 
door de mensen die het aan den lijve 
ervoeren omschreven als "vieze vuile 
vette klei "; een mengsel van zee- en ri
vierklei - dit laatste afkomstig van de 
Rijn die tot ca. 1050 uitmondde in de 
Noordzee bij Katwijk; Leiden lag toen 
in een getiidegebied. 
Alles moest mel de hand - lees schop 
en kruiwagen - uitgevoerd worden. Er 
was aileen een freesmachine. Zwaarde
re machines, zoals draglines konden 
niet ingezet worden, omdat er eenvou
digweg nog geen weg was aangelegd. 
Schepje voor schepje werd het vlakke 
weiland omgevormd, Er werden sloten 
en vijvers gegraven en paden aange
legd. Mel de grand die uit de vijvers 
kwam werden de dijken opgehoogd en 
relief in het terrein aangebracht. Toen 
de grondwerkzaamheden waren val
tooid werden de bornen en heesters ge
plant en daarna volgens eigen inzicht 
de kruidachtige gewassen. Deze betrok 
men overal en nergens vandaan. Vaak 

Legenda Heempark 

A. Wipmolen 
B. Rietveld 
C. Beek 

D. Stappalen 
E. Heidege bied 
F. Muur 
G. Du inhoek 
H. Wat erput 
I. Akker 

J. Moeras 
K. Lirnburgse hoek 
L. Wegberrn 
M. Polderdijk 
N. Bakken met rniuiatuurlan dschapjes 
- weide/wegberrn 
- moeras 
- heide 
- duin 
- kalk grasland 
- akker 
O. Kweekhoek 

P. Heernparkhuis 

Q. Bijenweide en -stal 
R. Haarlernmertrekvaart 
S. Oegsrgeesrerweg 
T. Toegaug 
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Wipwatermolen met op de voorgrond het rietmoeras 

ging men in het weekend 'stronzen', of
tewel planten uitsteken, In eerste in
stantie in de eigen omgeving en later 
ook in de duinen, tot in Frankrijk aan 
toe. Bekend is een verhaal van een van 
de beheerders die eens met een grote 
zak met varens vanaf de Veluwe met 
z'n brommertje naar Leiden is komen 
tuffen; de zak met planten tussen zijn 
benen geklemd houdend, 
Ook de Leidse Hortus heeft een be
Iangrijke bijdrage geleverd aan het as
sortiment, 
De aanlegfase heeft drie jaar geduurd. 
Pas in 1963 kon je van een park spre
ken. 

Landschappen 
In het oorspronkelijke ontwerp waren 
weinig kleinschalige landschapstypen 
gecreeerd. Er was een Limburgse berg 
- een 3,5 meter opgehoogd gedeelte 
van het park - die verrijkt werd met 
kalkmergel en een rietmoeras dat zui-
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verend moest werken op bet water dat 
vanuit de vaart ingelaten werd. Er wa
ren akkers met akkeronkruiden; een 
nat venig stukje met laagveen; een gro
te hoek met een zanderig karakter en 
een heidehoek, Aan her laatste werd 
veel aandacht besteed, De klei werd 
deels weggegraven en er kwam hoog
veen voor in de plaats, Dit verkreeg 
men door turven te vermalen met be
hulp van een takkenversnipperaar. De 
turf was weer afkomstig van een pot
tenbakkersfabriek die overging op 
aardgas. Ook veerandere gedeelten 
van her park werden 'verveend'. Turf
molm was een soon tovermiddel. Het 
was niet aIleen bodemverbeterend 
maar je kon er ook veel meer soorten 
op laten groeien dan op pure Leidse 
klei. Altijd met de heemparken van 
Arnstelveen in gedachten. Die waren 
bet grote goede voorbeeld. Deze 
Amstelveense heempar

ken zijn gesitueerd op van nature aan
wezig veen en de redenering was "als 
je maar genoeg veen gebruikt in je 
park krijg je op den duur zo'n zelfde 
soon eindresultaat". Ja, aan m'n hoela' 
Het huidige inzicht is dat je de beplan
ling moet aanpassen aan de situatie ter 
plekke en je niet met allerhande kunst
en vliegwerk, koste wat kost meet 
proberen de zaak in stand te bouden. 

Het onderhoud 
Tja, een heempark moet ook onder
houden worden. Dat klinkt ook nu, an
no 1999, menigeen nog vreemd in de 
oren. Opmerkingen als "Het is toch al
lemaal wild. Wat moetje daarnu aan 
doen?" en: "Ik snap niet dat daarwat te 
doen valt", heb ik al menigmaal mogen 
incasseren. 
TOI halverwege de tachtiger jaren werd 
er getuinierd met heernplanten. Wat 
zeldzaam was werd gespaard en mocht 
overal groeien waar het maar opkwarn 
en 'Ielijke' planten werden weggewied. 
Onder die categorie vielen brandnetels, 
akkerdistels, kleefkruid, heermoes en 
gras, want "gras boon niet in een 
heemtuin, want dat woekert altijd." 
De paden zijn erg arbeidsintensief. Zij 
bestaan uit klinkers en in de voegen 
wil nog weI eens een vuiltje de kop op
steken. Het schoonhouden van de pa
den heeft dan ook menig uur gekost, 
Gelukkig had men in bet algemeen 
voldoende, zij bet ongeschoolde, me
dewerkers. Het gemiddelde aantallag 
op acht en simpel werk was ruim voor
handen. 
Veel onkosten bracht her beheer niet 
met zich mee. Twee medewerkers wa
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Ruige natte hooiweide met onderkomen heempark Foio: Peter van Schie 

fen in vaste dienst en de rest werd be
taald door Sociale Zaken. 

Veranderend beheer 
Naarrnate de jaren verstreken werd het 
aantal medewerkers steeds minder. 
Oorzaak was dat de gemeente Leiden 
moest gaan meebetalen voor de mede
werkers van de Sociale Werkvoorzie
ning. Toevallig viel dat in een tijd dat 
bezuinigingen bij rijk en gemeenten 
aan de orde van de dag waren. Boven
dien was Leiden een 'artikel 12 ge
meente', dus elk dubbeltje dat uitgege
yen werd, werd eerst drie keer omge
draaid. En het Heempark had niet ecbt 
een hoge prioriteit. Opengevallen ar

beidsplaatsen werden ingevuld door 
jongeren die werkervaring op konden 
doen op basis van 'behoud van uitke
ring'. De bedoelingen waren goed, 
maar de zorgen groot. Kennis bezat 
men niet en langer dan een jaar bleef 
men niet in dienst. Al snel kwam er 
achterstand in het onderhoud en sterke 
verruiging. Met aileen maar wieden 
redde je het eenvoudigweg niet. 
Per 1 januari 1985 ging het park over 
naar een andere afdeling. Hoorde bet 
eerst nog bij Plantsoenen, nu werd het 
onderdeel van Natuur- en Milieuedu
catie, tegenwoordig Milieucommuni
catie gebeten. Een van de eerste dingen 
die er toen gebeurden was bet in kaart 

Foto: Peter van Schie Grote vijver met eiland en spannende stappaaltjes 

brengen van de onderhoudswerkzaam
beden van bet park, ofwel een eerste 
aanzet tot een beheersplan, want dat 
bestond er nog niet. 
Op diverse plaatsen werd een ander 
bebeer losgelaten: meer extensief. 
Werden tot dan toe alleen in de winter 
de afgestorven stengels weggemaaid 
en ter plekke op hoopjes verbrand, nu 
worden er 's zomers stukken gemaaid 
en het maaisel wordt afgevoerd. 
Ook werden er een aantal nieuwe land
schapstypen aan het park toegevoegd. 
Zo kwam er een wegberm, een ruige 
natte hooiweide, werden de akkers uit
gebreid en gesplitst in een winter- en 
een zomerakker, werd er een boek be
stempeld als toekomstig stinzenbos en 
moest er een heuse duinhoek komen. 
Dit laatste was bij de aanleg bewust 
achterwege gelaten. Zand was te duur 
en bovendien liggen de duinen op vijf
tien kilometer van Leiden. Als men 
duinplanten wil zien dan moet men 
daar maar naar toe, was de toenmalige 
gedachtengang. 

Huidige stand van zaken 
Op dit moment werken we met z'n 
drieen in het park. Een beheerder en 
twee medewerkers via Sociale Werk
gelegenheid. Optimaal is bet nog 
steeds niet. Je zou best meer willen 
maar kunnen is anders. Er blijven nog 
te vaak dingen Eggen. Vooral bet in
tensieve onderhoud kost erg veel tijd. 
Er versloft nog wel eens wat en dat is 
vaakjammer. Globaal gezien valt het 
nogal mee. De doorsnee bezoeker valt 
het vaak niet op, maar als bebeerder 
kijk je toch met andere ogen. Het as
sortiment gaat eerder acbteruit dan 
vooruit en verscheidenheid is toch net 
leukste wat je als beempark kan aan
bieden. Plaats voor een extra vakbe
kwame medewerker is een droom voor 
de toekomst. Niet alleen voor onder
houdswerkzaambeden maar ook voor 
educatieve en informatieve activitei
ten. Maar helaas, bet geld is er niet en 
hoogstwaarscbijnlijk komt net ook 
niet. Watje nog wel eens kan krijgen 
zijn vrijwilligers die bet welleuk lijkt 
om te komen werken. Ervaring in dit 
soort werk beeft men niet en ook ken
nis ontbreekt veelal. Voor het eenvou
dige werk zijn al twee medewerkers en 
intensieve begeleiding kost teveel tijd 
en energie. Je scbiet er weinig mee op, 
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daar men vaak ook niet in bet yak door 
wil gaan. 

Betekenis voor de toekomst 
Zo in de loop der jaren heeft bet park , 
mijns inziens, een iets andere beteke
nis gekregen dan vroeger. Was bet in 
de zestiger en zeventi ger jaren een 
uniek, afgescbennd gebiedje waar je 
wilde planten kon aanschouwen, anno 
1999 is dat (gelukkig) anders. Veel 
wordt er in de stedelijke omgeving ge
daan aan natuurlijker groenbeheer. De 
natuur doer z'n herintred e in de stad. 
Het publiek begint er steeds meer ver
trouwd mee te raken. De beemtu inen 
zijn naar buiten getreden. De hoofd
doelstelling - de stedel ing dichter bij 
de natuur te brengen - is vaak bereikt, 
maar hoe nu verder ? 
Belan gstelling voor wilde planten 
neemt eerder af dan toe. Welk kind 
weet tegenwoordig nog wat een boter
bloem is; een 'rood bosvogeltje' ziet 
men wel eens in de tuin zitten. Tijd en 
rust begint ook steeds schaarser te 
worden. Men heeft eenvoudigweg 
geen tijd voor een heemparkbezoek, 
want als we weI tijd hebben stappen 
we in de auto om elders de rust, stilte 
en het venn aak te zoeken. Aan de weg 
timmeren met diverse activiteiten lijkt 
het enige middel om niet in de verge
telbeid te geraken. 
Wat heb je aan een opgepoetste parel 
als er niet naar gekeken wordt? In 
1985 zij n we gestart met maandelijkse 
publiekswandelingen op elke laatste 
zondag van de maand van maart tot en 
met oktober; vaste dag, vast tijdstip. 
DiL loopt over het algemeen goed. WeI 

Hein van Schie geneest met het blad van de dovenetel de brandnetelpijn. 
(u it: Heempa rk 25 jaar, 1985 ) 

Bereikbaarheid en adres 

Het Leidse Heempark ligt verscholen in een hoekje van de Kikk er
p older, ingekleed tussen de Oegstgeesterweg en d e Haarlemmertr ek
vaart . De ingang bevindt zich aan de ri jbaan van d e Oegstgeesterwe g 
wa a r op men van Leiden naar Oegstgeest rijdt , even voorb ij h outzaag
m olen De Herder en p al tegenov er de in gang van het spo rt te rrein 
van d e voetbalvereniging Lugdunum. 

Het p ark is het gehele jaar geopend op werkdagen vanaf 8.30 uur tot 
17.00 uur. 

Van m ei tim september is h et p a rk b ov endien toegangelijk op ze n 
en fe estdagen van 14.00-17.00 uur (d us niet op za te rdag) . 

Loopafstand vanaf NS-station Leid en 15 min. Hier oo k fietsver
huur. 

Adres: Oegstgeesterweg 21, Leiden . 

municati e. Het is bedoeld voor de
 
groepen 3 en 4 van het basi sonderwijs
 
en handelt over alles wat er in de herfst
 
gebeurt, waarbij a1lesdoor een slak
 
wordt verteld. Binnen zijn de doe-op

drachten en buiten volgen de k.i.nderen
 
een natuurpad. Dit najaar schreven er
 
Iiefst 77 groepen op in.
 
In het voorjaar komen dezelfde groe

pen nogmaal s voor het vervolg: het
 
project "Lentegeuren en -kleuren".
 
Hierbij wordt het ontwak en van de len

te bezien door de ogen van een hom

mel. Met de kinderen komen ook veel
 
ouders mee . Opvallend is dat op de
 
daaropvolgende zondagen kinderen
 
hun ouders meenemen naar het heem

park, die hier nog nooit eerder waren
 
geweest.
 
Het vreemde is dat er weinig klachten
 
binnenkomen . Als je wat te horen
 
krijgt zijn het over het a1gemeen vra

gen of complirnenten. Dus waar ligt de
 
geringe belangstelling nu aan? Maar
 
goed, met bet organiseren van activi

teiten verhoog je wei de gebruikswaar

de van het park en sta je sterker bij
 
eventuele toekomstige bezuinig ings
rondes .
 

Hein van Schie is al sinds fe bruari 
1979 verantwoordelijk voor het 
beheer van Heempark Leiden. 

Hij is telefo niscn bereikbaar op het 
heempark: 071-5170948. 
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moet je van tevoren zorgen voor publi 
catie in diverse kranten. Van hun me
dewerking ben je dus ook weer afhan
kelijk of het weI of niet gepublice erd 
wordt. Tijdens de wandelingen, die 
vaak een apart thema hebben , vertel ik 
het publiek dat dit slechts een moment 
opname is. Een heempark is snel aan 
verandering onderhevig. Kom nog 
eens terug; over een maand is net vaak 
heel anders . Een enkeling zie je dan 
nog eens, maar het gros komt zelden 
terug. Men heeft ervan genoten en 
"daar zijn we ook weer geweest. Waar 
zullen we volgende keer weer naar toe 
gaan?" 
Een ander belangrijk project is 
"Herfstbladeren en -beestjes" georga
niseerd door de afdeling Milieucom
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