
Stijve ogentroost Fa/a: E. Speksnijder 

(bewust) een tbema: "Zoogdieren" , 
"Waterleven", "Nuttige kruiden", "Bij
en en hommels'', waren enkele van de
ze thema's. 
In een grote tuin als deze loop je het 
gevaar, dat je door de hoeveelheid 
werk zo druk bezig bent, dat je zelf 
niet de kans krij gt om de uiteindel ijke 
resulta ten van je werk te zien. Je hangt 
nestblokken voo r wilde bijen op en 
weet aan het eind van bet seizoen niet, 
we lke soorten er gebruik van gemaakt 
hebben. Je komt er bij bet hooie n in
eens achter, dat er aardbe iklavertjes 
stonden... 
Door de afgelopen themarondl eidin gen 
verplichtten we ons om toch even stil 
te staan en zelf te kijken, wa t er in de 
tuin aanwezig is. Eindelijk mochten 
(konden) we zelf eens vissen in de wa
tertuin en de grachtkanten napluizen 
op zoogdiersporen en... tot de conclu
sie komen, dat onze bunzin gvoorzie
ningen succes hebben (1), dat er woel
ratten langs de oevers zitten, dat er ro
de wespen rondvliegen etc. 
Komend jaar willen we onze tbema
rondleidingen uitbreiden en proberen 
een aantal leuke items uit deze thema's 
ook zichtbaar te maken voor de bezoe
kers (o.a. geprepareerde bunzing in een 
bunzingkast). Daarnaast hebben we 
voor scholen "Over-leven in de tuin" 
op bet progranuna staan. Vooral dit 
laa tste lijkt me een mooie uitdaging. 
a m kinderen op een voor bun pakken
de manier, inzicbtlliefde voor de na
tuur bij te brengen, geeft veel vo ldoe
ning. Maar voor het zo ver is, moeten 
we komende winter nog even hard aan 
de slag. 0 

Erik Speksnijder is beheerdervan 
de Honus Zeland iae. 

Zeeuws Biologisch Museum 
Duinvlietweg 6 
4356 ND Oostkapelle 
tel. 0118-582620 

- - 4 

Heemtuin 

De Hollandsche Hoeve 

Adrie Melis 

Vliedberg met toegang tot de vleermuisk elder 

Heemruin De Hollandsche Hoeve is 
aangelegd in 1996 en werd in die zo 
mer door 0 115, de heemtuinwerkgroep 
van de KNNV-ajdeling Beveland, in 
gebruik genomen. 
De tuin is eigendom vande gemeente. 
In de ruin zijn landschappen van her 
gebied van de Zak vall Zuid-Beveland 
ondergebracht. 

Typische landschappen
 
- De vliedberg - een opgeworpen klei

heuvel. Hierin werd een vleermuiskel

der gerealiseerd. Tot op heden nog
 
zonder succes.
 
- De waterpartij - bestaat uit een ori

ginele veedrinkput, die werd uitgebreid
 

met enkele ondiepe poelen. De put is
 
nog steeds diep en een goede overwin

teringsplaats voor de groene kikker.
 
- Het natte grasland. Dit staat voor
 
het weidegebied dat achterbleef na bet
 
atgraven van het veen voor zoutwin 

ning.
 
- De inlaagdijk omsluit de inlaag; een
 
afgegraven gebied da t ligt tussen een
 
zeeweringdijk en de inlaagdijk ; het is
 
een drassig brak gebied, met wisselen

de waterstanden.
 
- Het bouwland bestaat uit jonge zee

klei en is verdeeld in drie akkers. Het
 
was oorspronkelijk de bedoelin g te
 
werken volgens het drieslagstelsel :
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wintergraan, zomergraan, gevolgd 
door een braakjaar. Dit idee blcek niet 
goed uiivoerbaar: de klei was te nat 
waardoor er te veel vergrassing optrad 
in bet braakjaar. 

De bepJanting 
De tuin wordt aan een kant omsloten 
door een oude dijk die beplant is met 
populieren. De andere zijde grenst aan 
een recreatiegebied, cen struweel zorgt 
voor de afscheiding. Enkele grote wil
gen en knotwilgen die reeds aanwezig 
waren zijn opgenomen in de nieuwe 
aanleg. 
Er werd een strook bosplantsoen inge
plant als begeleiding voor de vleerrnui
zen naar de toegang van de kelder. De 
beoogde graspaden werden ingezaaid 
met een BG3-mengsel. De overige pa
den kregen een kleiscbelpenlaag . 
Op de dijk en de vliedberg werd maai
sel van bloerndijken uitgestrooid, Het 
natte grasland en de inlaag kregen een 
laagje strooisel uit een inlaag in de om
geving. 

Onderhoud en beheer 
De beheersactiviteiten van de heem

tuinwerkgroep bestaan in de winter

maanden uit knotten, snoeien en het
 
verwijderen van opslag van bomen en
 
struiken. Het beheer in de zomermaan

den bestaat uit hooien.
 
Het maaien gebeurt door Stichting
 
Landschapsbeheer Zeeland. De grond

bewerking van de akkers wordt ver

zorgd door een hovenier.
 

Legenda 

A.lnlaag C. Vliedberg 

B . Nat grasland D. Water I riet 

De tuin wordt beheerd volgens een ge
sloten systeem: er wordt niets afge
voerd en er vindt geen bemesting 
plaats, met uitzondering van de uit
werpselen van honden. Hun baasjes 
zijn trouwe bezoekers van de ruin. 
Het snoeihouten het maaisel worden 
in broeihopen en takkenrillen ver
werkt, De gewassen van de akker wor
den niet geoogst, Na het maaien blijft 
alles achter op de akker en wordt later 
ondergeploegd. 

Begroeiing na 5 jaar 
De vliedberg heeft een uitbundige ve
getatie van grassen, distels en brandne-

Het natte grasland met wilgen die opgenomen zijn in de nieuwe aanleg 
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B 

E. Ruigte 

F. Akker 

G.Dijk 

teJ s. Het dijktalud aan de zonzijde is 
gevarieerder: er groeit marjolein, heel
blaadjes, knoopkruid en duizendblad. 
In het naue grasland verscheen tot on
ze verrassing graslatbyrus. Ook groei
en hier kamgras, zeegroene zegge en 
een enkele orchis. 
In de waterpartij overheerst het riel. 
Deze zomer zagen we voor het eerst 
watermunt, kattenstaarten en koningin
nenkruid tussen bet riel. De inlaag om
wikkelt traag; er bloeien wat zeeasters, 
er is opslag van wilgen en het riet woe
ken sterk, 

De heemtuin maakt deel uit van een 
groter recreatiegebied gelegen aan de 
Kattendijksedijk bij het Goese meer en 
is vrij toegankelijk. 
In de tuin Ieven veel insecten, boven 
her water zijn er in bet seizoen altijd li
bellen te zien. Er jaagt een torenvlak 
op muizen en de reiger vist in de in
laag. 
De tuin is het mooist eind mei, begin 
juni. We zullen u er met plezier in 
rondleiden. Misschien bloeit in het 
struweel de hoge meidoom, na vele ja
ren nog steeds vrij van bacterievuur! 0 

Adrie Me/is is vrijwilliger van 
heemiuin De Hollandsche Hoeve. 

Jnformatieadres:
 
Jus/us v, d. Berg. Troelstrapad 18.
 
4463 VM Goes. tel. 0113-271210.
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