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... Enop een zekere dag begin ik aan
 
een op te richten heemtuin.
 
Ervaren en onervaren, zekerenon

zeker tegelijk accepteer ik als 25-jari

ge de opdracht.
 
Een nieuw idee.
 

De tuin 25 jaar later 
Heel ruimtelijk, maar 1,5 ha klein,
 
voert het de nieuwsgierige wandelaar
 
over vele kronkelige paadjes door tal
 
van verschillende landschappen. Een
 
andere wereld misschien? Een binnen

wereld?
 
Afgeschermd voor het 'buiten', het
 
Sioterpark en toch dag en nacht vrij
 
toegankelijk.
 
De hakhouten begroeide wallen en ho

ge varens bakenen at en creeren een
 
sfeer. Sferen en overgangen brengen
 
bezoeker en werker in een dromerige
 
toestand. Vanuit mijn roeping als wil

deplanten-tuinman verwerkelijk ik da

gelijks mijn droom. Hij is 66k nog te
 
bezichtigen. De tuin ziet er uit als een
 
oud-Hollands moeraslandschap, om
 
daama over te gaan in een duinland

schap. Dit alles snel op elkaar volgend,
 
ogenschijnlijk met elkaar in regen

spraak, zoekend naar evenwicht, voort

durend in beweging, pendelend als een
 
veerman tussen een cultuur- en natuur

landschap. Op deze plek bezoekers en
 
schoolkinderen vertellen past bij die
 
roeping.
 
Boven dit alles uit is het de tuin die
 
spreekt; wanneer je dat niet verstaat,
 
blijft hij verborgen.
 

Waarover spreekt de tuin? 
Over veranderingen in werkwijze en 
komst van de konijnen? In de tuin zelf 
is er een verschuiving van jong dyna
misch naar oud en statisch, van Iicht 
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naar donker (waardoor er een toename 
is van de concurrentie van de kruiden), 
van open naar verdichten, van yin naar 
yang. Het is een voortdurend spel van 
wie wat, wat wat en wat wie over
heerst. 
Is het een: 
speeltuin 
bomentuin 
islamitische tuin 
christelijke tuin 
konijnentuin? 

Het is een zoeken naar evenwicht en 
balans, een streven naar een plek waar 
diverse zijnstoestanden bestaan. 
Gaan wij mee met de stroom dan levert 
dat een tolerant gedrag op. 

Werkwijze 
In de pioniersfase levert de tuin ge
noeg materiaal voor zichzelf. Allengs 
verschuift het beeld. Groen-collega's 
die in het stadsdeel werken brengen 
takken, bladeren, compost, zand en 
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Legenda 

A. BOSGEBIED
 
Humeuze grond, droog, hoog, voed

selrijk, half-schaduw.
 

B. LAAGVEENGEBIED
 
Zure grond, vochtig tot nat, laag,
 
voedselarm, zonnig tot halfschaduw.
 

C. GRIEND
 
Neutrale grond, vochtig tot nat, laag,
 
voedselrijk, zonnig.
 

D. HEIDE
 
Zure grand, droog tot vochtig, laag,
 
voedselarm, zonnig tot halfschaduw.
 

E. MERGEL
 
Kalkrijk, droog, hoog, voedselarm,
 
zonnig.
 

F. DUINGEBIED
 
Kalkarm , droog , hoog, voedselarm,
 
zonnig.
 

G. RIETLANDEN
 
Brak water, nat, laag, voedselrijk,
 
zonnig.
 

stenen uit het stadsdeel.
 
Wat afvoer is voor het stadsdeel, is
 
aanvoer voor de heemtuin. Een spon

taan ontstaan praktijkvoorbeeld van
 
hergebruik.
 

Nu na 25 jaar vind je de volgende ele
menten op je wandeling in de heem
tuin: Je gaat naar binnen en je loopt het 
bosgebied met zijn eikenbomen in. De 
trap af en dan heb je de keuze linksaf, 
rechtdoor of rechtsaf. We gaan recht
door naar de vlotbrug, varen over naar 
het eiland, een kweekplaats van wil
gentenen en kruiden. We wandelen 
over het eiland en gaan terug de tuin 
in. We zien vennetjes , bruggetjes, krui
den, varens, bramen en berken op onze 
tocht over de kronkelige zandpaadjes 
op weg naar de uitgang. 
We vinden daar een mergelheuvel, een 
bosgebied waar de wilde boskriek, cle
matissen en kamperfoelie hun geur 
verspreiden. 

En dan... tja, hoe ziet de tuin er over 
25 jaar uit? Waarin is het overgegaan 
ofopgelost, welkebetekenis heeft Izet 
nog? Is het cultuur, is het natuur. Hoe 
relatief is de heemtuin. Het antwoord, 
zo er een is, lig: besloten in tijd en 
ruimte. 0 

Ligging 

De heemtuin is gelegen in net Sioter
park in Amsterdam, Stadsdeel Geu
zenveldlSlotermeer. 

Bereikbaarheid 

Met openbaar vervoer: tramlijn 13 
en buslijn 19 (Halte Burg. 
Roellstraat / Siotermeerlaan) en met 
tramlijn 14 (eindhalte) . 

Parkeergelegenheid voor net nabij 
gelegen Sioterparkbad (Slotermeer
laan 2). 

De tuin is altijd toegankelijk . 

William Frohn is beheerder van De 
Heemtuin in het Sloterpark. Christi
na Kramer is coordinator vriiwilli
gerswerk. 

Adres: 
Anielewiczssingel Zb 
1069 NE Amsterdam 
Tel: 020- 6101672 (na 18.00 uur) 
Foto en tekening zijn van Christina 
Kramer. 
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