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Natuurbeleving, veldwerk en onder

zoek voor kinderen en volwassenen
 

Marijke van Keulen en Rob Hemmelder
 

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie valt onder de afdeling milieu van 
de Sector Ontwikkeling en Beheer (SOB) van de Gemeente Amersfoon . 
Het CNMEis een gemeentelijke insielling waar iedereen uitde gemeente Amers
foort die wat wit wetenover natuur en milieutereciukan. Het is ook een plaats 
waarmen kan wandelen en genieten van. de rust in een stukje natuur, midden in 
de stad. Naast beleving vande natuurkan men er in contact komenmet de ver
scheidenheid in. de natuur, en de betrekkingen lerenkennen tussen klimaat, bo
dem, water, planten; dieren en mensen. 

Het Centrum is gelegen op het "Land
goed Schothorst". Het Land goed 
maakt onderdeel uit van het 110 ha 
grote Stadspark Schothorst. Een groot 
gedeelte van bet Landgoed bestaat uit 
grasland en, struwelen, bossen en open 
water. Terreinen waar de natuurlijke 
ontwikkeling van plant en dier voorop 
staat. Er zijn mogelijkheden om hier
naar onderzoek te doen . 

Er zijn ook tuinen waar de bezoeker 
kenn is kan maken met de verschillende 
landschappen zoals zij voorkomen 
random Amersfoort, met name de 
Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Val
lei en de Eempolders. Het zijn land

schappen die ten gevol ge van woning
bouw, industrie en (spoonwegenaan
leg 'gra te veranderingen ondergaan, Op 
"Landgoed Schothorst" kan men zien 
wat de natuurlijke vegetaties zij n van 
deze gebied en en wat er door mense
lijk handelen dreigt te verdwijnen. 
Een andere tuin laat de grote variatie 
aan planten en insecten zien en hoe de
ze van elkaar afhankelijk zijn. 
Ook staat op het terrein een vroeg mid
deleeuwse boerderij met bijbehorende 
akkers en tuinen. Deze boerderij is na
gebouwd door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB ), afgeleid van een afgraving in 
Dorestad (Wijk bij Duursted e). 
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Openingstijden:
 
Tentoonstellingen : tondag tot en
 
met vrijdag 13.00-17.00 uur.
 
Exposities: zondag 13.00-1 7.00 uur.
 
Vroegmtddeleeuwse boerderij: zon

dag 13.00-17.00 uur (mei tim sep

tember).
 
Bibliotheek en documentatiecen

trum : ma. tim vrij. 9.00-17 .00 uur.
 

Schothorsterlaan 21, 3822 NA
 
Amersfoort, tel. 033-4803797.
 
Een brochure van het Landgoed is
 
te vinden op website: IVlV lV.amers

foo rt.nl/nm.
 

In hct hoofdgebouw bevindt zich op 
de began c grond de tentoonstellings
ruimte waar om de drie , vier maanden 
een ander e tentoonstelling te bezichti
gen valt. In deze ruimte zijn ook een 
zestal aquaria ingericht met waterbio
topen uit de omgevin g. Op de boven
verdieping bevinden zich een biblio
theek waar men met vragen over na
tuur en milieu terecht kan en nog een 
tentoonstellingsruimte met wisselende 
tentoonstellingen op het gebied van na
tuur en milieu in de ruimste zin van het 
woord. Deze is alleen op zondagmid
dag geopend. 
Het Centrum ondersteunt de scholen 
binnen de gemeente Amer sfoort bij het 
verzorgen van natuur- en milieu-on
derwijs rniddels herverstrekken van 
lesmateriaal, en het ondersteunen en 
organiseren van veldpractica voor het 
basis- en voortgezet onderwijs. 
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In de avonduren biedt het Centrum on
derdak aan de plaatselijke en regionale 
natuur- en miIieuverenigingen in en 
om Amersfoort. 
Behalve de vaste medewerkers werken 
er ter ondersteuning van bet Centrum 
een grootaantal vrijwilligers in het 
vrijwilligersproject "Landgoed Schot
horst", alsmede in het project Sociale 
Activering. De werkzaambeden lopen 
uiteen van educatieve ondersteuning, 
onderzoek, veldwerk, buitenwerk, bi
bliotheekwerk tot tentoonstellings
bouw. 
Het Landgoed is voor iedereen toegan
kelijk. Honden, fietsers en bromfiet
sers worden van het terrein geweerd 
om de flora en fauna op het terrein zo 
min mogelijk te verstoren en het Land
goed inderdaad de rustige plek van het 
Stad spark Schothorst te laten zijn . 

Natuurgebieden 
Het Landgoed is als het ware opge
splitst in twee delen . In het westelijke 
gedeelte Jiggen de intensief beheerde 
educatieve- of thematuinen. Het ooste
lijk gedeelte bestaat uit meer extensief 
beheerde, natuurlijke terreinen zoals 
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graslanden en bospercelen. Dit heeft te 
maken met de uitgangspositie begin ja
ren tachtig, Het terrein was vanaf 1937 
tot eind jaren zeventig in gebruik bij de 
proefboerderij voor de veehouderij 
"Schothorst " . In het westelijk gedeelte 
waren veel opstallen, mestopslagplaat
sen en paden die opgeruimd zijn. De 
bodem was daardoor emstig verstoord 
zodat er een slechte uitgangspositie 
was voor een natuurlijke ontwikkeling. 
Her oostelijk gedeelte bood meer per
spectief om de oorspronkelijke flora en 
fauna te herstellen. De gras landen wa
ren echter bij de uitgangspositie zeer 
voedselrijk door de jarenlange zware 
bemesting. De graslanden waren zeer 
uniform van uiterlijk en kruidachtige 
planten hadden geen mogelijkheid om 
zich tussen de grassen te vestigen. 
Sinds 1985 zijn we op Schothorst be
zig met verschraling van graslanden en 
oevers. Naast bel maaien en bel maai 
sel afvoeren in de vorm van hooi is er 
ook een jaarrond begrazing met Gallo
ways en Veluwse heideschapen. 
De vijf graslanden worden op een ver
schillende manier beheerd om variatie 
in de flora te stimuleren. Zo is er een 
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grasland dat alleen begraasd wordt, 
een perceel dat aileen gemaaid wordt 
en drie percelen die wisselend gemaaid 
en/of begraasd worden. De eerste vijf 
jaar was er vrij snel verandering zicht
baar in de samenstelling van de gras
soorten. Daarop volgde het lange 'wit
bolstadium'. OpvaUend is dat de gras
landen die gehooid en nabegraasd wor
den nu meer variatie gaan krijgen en 
plantensoorten als reukgras en rolkla
ver vervangen nu delen waar eerst 
voomamelijk witbol groeide. Het gras
land dat nooit gemaai d wordt is het 
'hazenland'. Omdat daar niet gesleept 
werd ontstond er veel microrelief 
waardoor de hazen beschutting kunnen 
vinden in de winterperiade. De ont
wikkeling van de graslanden is nog 
volop in gang. 
Op verschillende plaatsen waar inten
sief gemaaide bermen aanwezig waren, 
hebben we gebru ik gemaakt van grote 
ratelaar. Hierdoor ontstonden vrij snel 
open plekken waarin zich andere 
kruidachtige planten konden vestigen. 
Door steeds weer zaden te verzamelen 
en deze elders uit te zaaien zijn er vele 
bloemrijke bermen in het terrein aan
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wezig. De grate ratelaar heeft ons 
claarbij een grote dienst bewezen , 

Zomen en struwelen 
Bij de inrichting van het terrein is 
rondom de graslanden een strook gere
serveerd voor zoomvegetatie bestaande 
uit struiken en ruigteplanten, De afras
tering van de bestaande weilanden is 
random 10-15 meter landinwaarts ver
plaatst. Deze zomen bieden dieren be
sehutting in de periode dat de graslan
den gehooid worden. Hierdoor ont
stand er een geleidelijke overgang van 
bos en Ianen naar de meer open gras
landen. Het grootste gedee lte bestaat 
uit natuurlijke opslag van onder andere 
vlier, braam, lijsterbes, grote brandne
tel, wilgenroosje, wederik en gewone 
berenklauw. 
De kruidaehtige zomen worden eens 
per jaar gefaseerd gemaaid terwijl de 
houtige gewassen om de vier jaar te
ruggezet worden. Dit laatste word t in 
de winterperiode samen met seholen 
gedaan in lesverband, 
Zomen en struwelen bieden veel zoog
dieren, vogels en insecten beschutting, 
daarnaast zijn het goede verbindings
routes waarlangs deze zich onopval
lend kunnen verplaatsen. Schuilplaat
sen en rustige hoeken zijn noodzake
lijk in een park dat dru.k bezoeht 
wordt, Ondanks het feit dat het terrein 
niet voor honden toegankelijk is blijft 
dat een probleem waardoor dieren toch 
nog regelmatig verstoord worden. Na
tuurlijke dekking en een veilig heenko
men is daarom onontbeerlijk. 

Rode beukenlaan 

Bos en lanen 
De oppervlakte echt bos is relatief
 
klein. Door de aanwezigheid van de la

nen met de bijbehorende onderbegroei

ing heeft het landgoed eehter wei he:
 
karakter van een bosgebied.
 
Het bos is in 1985 in versehillende de

len opgesplitst. Een gedeelte is een
 
open bos, wat inhoudt dat er weinig
 
opgaande bornen zijn maar veel onder

groei. Een ander pereeel heeft een
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dichtere bovenlaag en minder dichte 
ondergroei. Door seleetief te kappen is 
er vijftien jaar geleden een aanzet ge
geven om een meer gevarieerd bos te 
krijgen. Op dit moment wordt er niet 
veel meer ingegrepen. Dode bomen 
blijven staan en bomen die omgevallen 
zijn mogen blijven liggen. Op de open 
plekken kan dan weer natuurlijke ver
jonging ontstaan. Zo onts taa t er op een 
natuurlijke manier een gevarieerd bos
gebied met een variatie in leeftijdsop
bouw. Voor lessen (b.v. paddestoelen) 
is dood hout in het bos een noodzaak. 
Een gedee lte van het bos is verboden 
voor bezoekers. Door de grote druk 
van b.v. spelende kinderen (hutten 
bouwen) moesten er maatregelen ge
nomen worden om delen te bescher
men en af te sluiten met prikkeldraad. 
Deze, niet populaire, maatregel heeft 
echter na tien jaar wei effect gehad. 
Delen die wei toegankelijk zijn worden 
in een snel tempo 'uitgeho ld'. De be
schermde bospercelen ontwikkelen 
zieh op een gunstige manier. 

Het dilemma 
Natuurontwikkeling in de stad, of zo
als op Sehothorst in een eentraal, tus
sen nieuwbouwwijken gelegen park, 
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vergt een duidelijk beheer. Veel is op 
het Landgoed mogelijk, maar er zijn 
ook regels waar iedereen zich aan 
moet houden. Geen honden, niet fiet
sen, niet buiten de paden Iopen, geen 
muziek enz. Naast de hiervoor ge
noemde beheermaatregelen is toezicht 
ook belangrijk. Op papier kan veel be
dacht worden maar zonder de mede
werking van bezoekers en omwonen
den is een park waar natuur zich kan 
ontwikkelen helaas niet mogelijk. On
der andere door middel van educatie 
en voorlichting proberen we het draag
vlak en het respect voor de natuur te 
vergroten. 

Educatieve tuinen 
Bloemen-Insecteniuin 
In deze tuin kan men ontdekken door 
welke bloemvorrnen vlinders en ande
re incecten worden gelokt en in hoe
verre ook de geur hierbij een rol speelt. 
De plantensoorten zijn hiervoor speei
aal uitgezocht. Zo is er een grote groep 
vlinderstruiken (Buddleia's) met uit
eenlopende bloemkleuren aangeplant. 
Naast het bijenhuis ligt een heuveltje 
met plantensoorten waar bijen op af 
komen. Daarnaast zijn er nestmogelijk
heden gecreeerd voor verschillende in
seetensoorten, waaronder graafwespen . 

Zonnewijzet en kleurenspectrumtuin 
Hier is de relatie tussen natuur en 
weersomstandigheden symbolisch 
weergegeven door middel van een gra
te zonnewijzer: een 2,5 meter hoge 
paal op een Idinkerpleintje, waarop in 
elkjaargetijde de datum en de tijd van 
de dag valt af te lezen. 
Rondom de zonnewijzer is een tuin 
aangelegd in de kleuren van de regen
boog. Van links naar reehts: wit-rood
oranje-geel-groen-lichtblauw-paars
donkerblauw-wit, Er staat meestaJ van 
elke kleur wei wat in bloei, 

vegetaiietuin 
In de omgeving van Amersfoort zijn 
drie landschapstypen te vinden: de 
Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Val
lei en de Eempolder. Door de verre
gaande invloed van de mens worden 
de natuurlijke vegetaties in deze land
schappen in hun voortbestaan be
clreigd. In de vegetatietuin hebben juist 
de beclreigde of iruniddels verdwenen 
vegetaties, zoals de vochtige heide en 
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de schrale, droge en nattte graslanden 
een plekje gekregen. De vegetaties zijn 
geordend naar de drie genoemde land
schappen. 
De Utreehtse Heuvelrug bestaat voor
namelijk uit eiken-berkenbos en droge 
heiden. In de Gelderse Vallei treffen 
we akkers aan op de dekzandruggen, 
hakhoutbosjes, lanen, houtwallen, 

houtsingels en vochtige heide. Om de 
vroegere hoogveenvegetatie te tonen is 
een stukje hoogveen aangebracht met 
behulp van turf. De akkers van weleer 

een vogelbosje, een bodemdierenpad, 
paddestoelenpad en een plaats voor 
Ideine bodemdieren aangelegd. 

Gehandicapteniuin 
Deze tuin biedt rninder validen een 
aantaJ voorbeelden waarmee ze hun ei
gen tuin of balkon kunnen aanpassen 
aan hun handicap. Mensen die sleeht 
ter been zijn of in een rolstoel zitten 
kunnen de planten hier van dichtbij 
zien door de aanleg van tabletten en 
het plaatsen van laagstam fruitbomen. 

Atalanta op vlinderstruik 

zijn terug te vinden achter de vroeg
middeleeuwse boerderij; hakhoutbos
jes, lanen en houtwallen elders op het 
landgoed. 
De Eempolder kerunerkt zich door 
vochtige graslanden, sloten met rietzo
men en waterplantvegetaties. Langs de 
vijver staan de plantensoorten van oe
vers, rietkragen en natte ruigten. De 
ronde waterbakken geven een beeld 
van de planten uit sloten en weterin
gen. 

In vier terraria zijn de reptielen en am
fibieen van de drie landschappen on
dergebracht. Met wat geluk kan men 
ze van dichtbij zien. In het bosgedeelte 
naast het koetshuis zijn allerlei stinzen
planten aangeplant. Zij zijn keruner
kend voor oude Iandgoedbossen en 
tuinen. 

Schooltuin 
Een groot gedeelte van de schooltuin 
wordt door schoolkinderen gebruikt 
om tuinbouwgewassen te zaaien of te 
poten en te oogsten. Het overige deel 
is ingericht als voorbeetd-schooltuin. 
Hierin is een aantaJ mogelijkheden bij
eengebracht om bij de school een le
vende en voorallevendige biologie of 
milieu-activiteit uit te voeren. Er zijn 
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Voor blinden en slechtzienden zijn 
planten bijeengebracht die sterk geuren 
of waarin je bijzondere kenmerken 

kunt voelen. 

De volkssterrenwacht 
De Sterrenwacht is in beheer bij de 
stichting Gooise Volkssterrenwacht en 
de Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde, afdeling 
Amersfoort (NYWS) . Deze organisa
ties beoefenen de weer- en sterrenkun
de en organiseren geregeld activiteiten 
voor het publiek, zoals het kijken naar 
objecten in de hemel of het observeren 
van de zon. 
Openingstijden 
Wintertijd: elke vrijdagavond van 
20.00-22.00 uur 
Zornertijd: elke zondagmiddag van 
14.00-16.00 uur 

Bijenhuis 
De imkersvereniging Eemkwartier 
draagt de zorg voor het bijenhuis, dat 
in de bloemen-inseetentuin is gelegen. 
Het actieve bijenseizoen is de zomer. 
De leden van de vereniging zijn dan 
druk doende met allerlei maatregelen 
die nodig zijn om het bijenleven zo te 
laten veriopen dat na afloop de honing 
kan worden gewonnen. 
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Vroegmiddeleeuwse boerderij 
De Rijksdienst voor het Oudheidkun
dig Bodemonderzoek heeft in 1987 op 
Landgoed Schothorst een vroegmid
deleeuwse boerderij (8e-ge eeuw) her
bouwd, die is afgeleid van een opgra
ving in Dorestad. Dergelijke boerderij
en hebben oorspronkelijk ook in deze 
streek gestaan. De boerderij is ge
bouwd met de technisehe hulpmidde
len en methoden van de vroege mid
deleeuwen. Het grootste deel van de 
boerderij doet dienst als stal . Het klei
nere deel is woonhuis en 3311 de voor
zijde is een werkruimte gevestigd. Op 
de zolder ligt de oogst opgeslagen. De 
boerderij met zijn bijbehorende akkers 
wordt gebruikt voor verschillende edu
catieve projecten. De bedoeling van 
deze projecten is te laten zien en erva
ren hoe mensen toen leefden en met 
bodem,gewas en vee omgingen. 
Bovendien krijgen de kinderen een in
druk van de inspanning, kennis en 
vaardigheden die nodig waren voor het 
alledaagse bestaan. Het project is be
stemd voor de hoogste klassen van het 
basisonderwijs in Amersfoort. 
Er wordt binnenkort gestart met het 
project de Bergkamp. De boerderij 
wordt uitgebreid met diersoorten die 
voorkwamen in de middeleeuwen. 
Daardoor ontstaat een gemengd be
drijf. In de nieuwe educatieve pro
gramma's zuIlen naast de leefwijze van 
de mens, diverse kringlopen 3311 de or
de komen. 

Akkers en tuin 
Op de akkers bij de vroegmiddeleeuw
se boerderij worden 'primitieve' gewas
sen verbouwd die uit 8e en ge-eeuwse 
bronnen bekend zijn, zoals gerst, spell, 
eenkoorntarwe en andere granen. Ook 
oliehoudende zaden (zoals huttentut en 
raapzaad) en vezelgewassen (zoals 
vIas en hennep) worden er verbouwd. 
Het beheer van deze akkers is bewust 
afgestemd op de overlevingsmogelijk
heden van akkeronkruiden en allerlei 
diersoorten die in de levensgemeen
sehap thuishoren. Er is jaarlijks zowel 
een winter- als een zomergraanakker 
en eventueel ook een braakliggende 
akker. 
Er wordt matig bemest met stalmest. 
Kunstmest, drijfmest of bestrijdings
middelen komen er niet 3311 te pas. 
In de tuin bij de vroegmiddeleeuwse 

Vroeg middeleeuwse boerderij met Galloways Foto: CNME Amersfoort-Schothorsi 

boerderij worden groenten (zoaIs dui
vebonen, pastinaak en wortel), tuin
kruiden (zoaIs peterselie, venkel en bo
nenkruid), en verfplanten (zoaIs wede, 
wouw en meekrap) geteeld. 
Op het erf en op de akkers seharrelen 
hoenders van oudhollands ras hun 
kostje bij elkaar: de Barnevelder en de 
Patrijskleurige krielkip. 

Vijvers, slootjesen drassige gebieden 
In de dekzandlaagte waar nu de wijk 
Sehothorst ligt, waren vroeger veeI 
greppels en slootjes met oever- en 
moerasplanten en waterdieren. Door de 
nieuwbouw is het woongebied van de
ze planten en dieren weggevallen. 
Daarom is een nat en dras terrein 3311

gelegd waarin deze planten en dieren 
zieh opnieuw konden vestigen: de Bre
de Gooren. 
Het zijn vooral de waterplanten, oever
planten en kleine waterdieren aIs slak
ken , bloedzuigers, watervlooien en li
bellen die hier een wijkplaats hebben 
gevonden. Bij de eerste broeierige len
teavonden komt de padden trek massaal 
op gang vanaf het Landgoed Schor
horst over de Schothorsterlaan riehting 
het moerasje: de Brede Gooren. Om de 
duizenden overstekende dieren te be
schermen worden er borden geplaatst 
om 3311- en omwonenden te waarsehu
wen . Er zijn twee padden tunnels 3311

gelegd en voor padden die er geen ge
bruik van maken zorgen medewerkers 
van net CN1v1E voor een veilige over
steek door ze in emmers te verzamelen 

en de weg over te zeuen.
 
Dit moerassige gebied en de vijver in
 
de vegetatietuin liggen in de volle zon,
 
in tegenstelling tot de slootjes in het
 
bos en de vijver bij de villa. die in een
 
schaduwrijke omgeving liggen. In de
 
laatste komen veel minder waterplan
ten en -dieren voor. We vinden er or
chideeen, zonnedauw en veenmosve

getatie.
 
De poelen die verspreid in de lage de

len van het terrein liggen vormen het
 
leefmilieu voor amfibieen, Ze zijn
 
vooraI van belang als voortplantings

plaatsen voor de kleine watersaIaman

der, bruine kikker, groene kikker en de
 
gewone pad. Ook de ringslang is 3311


wezig. 

Rondom de villa en het koetshuis 
Het park rondom de villa en het koets
huis is aangelegd in de Engelse land
sehapsstijl. Deze stijl kenmerkt zieh 
door slingerende paden, siervijvers met 
golvende oeverranden, doorkijkjes en 
een gevarieerde begroeiing. De bomen 
in dit gebied zijn voornamelijk uit
heemse soorten. o 

Marijke van Keulen is coordinator 
vrijwiliigerswerk van het CNME, 
Rob Hemmelder is beheerder van 
net landgoed. 

Adres: 
Schothorsterlaan 21 
3822 NA Amersfoort 
tel. 033-4803797/4803011 
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