
Een educatieve tuin in de Alblasserwaard
 

Nel Welschen 

De Alblasserwa ard herbergt nog 
diverse leefgemeenschappen die de 
moeite waard zi jn behouden te bl ij
Yen. De Natuur- en Vogelwacht "De 
Alblasserwaard " (NVWA) wil bezce 
kers tonen hoe mooi dit gebied nog 
is. Tijdens de voorbereidingen van 
de bouw van het Streekcentrum in 
1998 werd al snel duidelijk dat dit 
centrum niet los gezien kon worden 
van een educatieve tuin. In nauw 
overleg met Staatsbosbeheer werd 
een plan opgesteld voor een tuin 
van 2500 m' De gedachte is dat de 
bezoeker zelf de natuur moet zien , 
moet ruiken en genieten van de flora 
en faun a. De bezoekers worden op 
de eerste plaats geinformeerd over 
de nog aanwezige leefgemeenschap
pen in de Alblasserwaard ; daarnaast 
willen we laten zien dat met eenvou
dige hulpm iddelen in de eigen leef
omgeving ook natuur gemaakt kan 
worden. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers 
werkt en geni et in de tuin. Nu we 
het vijfde seizoen in zijn gegaan, 
zien we dat de tuin al een beetje een 
"volwassen" vorm heeft aangeno
men . Dat neemt niet weg dat we er 
steeds over blijven nadenk en en dat 
er (soms) nog wei eens kleine ele
menten aan worden toegevoegd. 

AI wandelend in deze tuin komt de 
bezoeker als eerste de paddenpoel 
tegen . Rijk aan krabbescheer, pij l
kruid , waterdr ieblad, lisdodde, water
gent iaan en zelfs wateraardbei . In 
het voorjaa r bloeit al vroeg de dot
terbloem. Zowel bruine als groene 
kikker en pad zetten er hun dril en 
snoer af. In april 2003 waren we 
getu ige van de paring van de heik ik
ker; zeer opvallend daar het man net
je tijdens de paring (slechts enkele 
dagen) een blauwe kleur heeft . 
In het zomerse izoen is het gen ieten 
van de vele libel len en waterjuffers . 
Tegenover de poel een plas-dras 
gebied waar waardevolle moeras
planten groeien die vroeger in de 
Alblasserwaard veel voorkwamen. 
Een klein stukje verder, de hooiweide. 
Vroeger ver van de boerderij gelegen 
en een keer per jaar gemaaid en 
nooit bemest. Daardoor kon er een 
plantengroei ontstaan di e erg seer
tenrij k is. Vanwege de blauwe gloed 
van de planten (o.a. blauwe zegge) 
werden deze landjes ook wei blauw
graslandjes genoemd. Naast de 
hooiweide een gedeelte dat zich tot 
heemtuin moet ontwikkelen . Het 
wordt enkele keren per jaar gemaaid 
en de rest laten we aan de natuur 
zelf over, in de hoop dat streekeigen 
planten zich daar thuis gaan voelen . 
De composthoop is een belangrijk 

Aan de rand van de heemtu in is een moe
rasvijver gegraven. Aan de linkerkant een 
insectentoren met sedumdak. 

onderdeel van de tuin. Zeker in de 
zomer wanneer deze rijkelijk 
begroe id is met pompoenen . 
De tuin wordt aan de oostkant 
begrensd door de vliet. Ook deze is 
de moeite waard vanwege het uit
zicht op het poldergebied en ook 
vanwege de watervogels d ie er te 
zien zijn . Er is zelfs een ijsvogel 
waargenomen _Wandelend langs de 
vliet, komen we bij de kruidentuin. 
In deze tuin groe ien en bloe ien 
diverse (keuken-)kruiden, ruwbladi
gen en klimmers . Dit alles met het 
educatieve ti ntje , bezoekers moeten 
kunnen proeven , voelen en kijken. 
Een element dat dit jaar is toege
voegd is de kruidenspiraal. Wat doe 
je met keien , die je nog over hebt en 
een "Ieeg" hoekje in de tuin? Naar 
het voorbeeld van de Oasetuin werd 
al snel gekozen voor deze kruiden
spiraal. 
Vervolgens de insectenwereld . Er is 
een insectenmuur, een insectentuin 
en een rotstuin . Dit alles om zoveel 
mogelijk insecten te lokken en te 
herbergen. De tuin is aangelegd met 
zand in diverse hoogtes. Zo krijg je 
noord- en zuidhellingen. Bovendien 
vochtige lage en drogere hoge 
gebiedjes. De muur is ZQ gebouwd 
dat hij '5 middags door de zon 
wordt beschenen . De temperatuur 
loopt dan lekker hoog op en kan 
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me ehelpen aan het u itbroed en van 

talloze insecteneitjes. Er zijn d ive rse 

voorzienin gen gem aakt (pijpjes van 

stro, boomstammetjes met gaten ) 

die het voo r insecten aantre kkel ij k 

ma ken om er hun eieren te leggen . 

Dit jaar hebben we ook gaas aange

br acht om d at vorig jaar bleek d at de 

bon te specht d it wei een "ta feltj e

de kje " vo nd . [e wi lt wei zoveel moge

lijk de nat uur haar gang laten gaan, 
maar ja, w aar blijven dan al de insec
ten di e we zo graag willen lat en zien . 

Soms m oet je we i eens een beet je 

"opt reden" . 

Direct achter de muur gaat de vleer

muistunnel schuil . Een gro te beton

nen buis gep laatst op een betonnen 

fundering m et daarover veeI grond en 

tens lott e bepla nti ng . Afges loten door 

een ijz eren deur. In de tunnel zijn 

voorzienin gen aangebracht die het 

voor vleermu izen aantrekkelijk m aken 

er te overw interen. Tot nu to e heeft 

de tunnel d ien st gedaan als opvang 

voor gewonde of verzw akte vleermu i

zen . Ook overw interen er jaarli jk s wat 

vl inde rs. Vleerm uizen moete n hun 

weg er naar toe nog vinden . 

Speelse elementen 

Wie zi n heeft om alles eens rusti g te 

ov erzie n, kan op het grote beesten

plein gaan geni eten op een van de 

banken, met in de ru g de windscher

men gemaakt van w ilgentenen (het 
v lechten m et wi lgentenen werd ook 

in de Alb lasserwaard gedaa n) . Je 

hebt er een m ooi uit zi cht ov er de 

gehele tuin . Op en ro ndo m dit ple in 

een labyr in t en een hut gevlocht en 

van wil gente nen. Langs het kleine 

beestenpad, in oostel ij ke richting, 

zijn diverse bak ken , takkenhopen en 

gestapelde ste nen aan gebracht om 

kinderen de gel egenheid te geven op 

zoek te gaan naar kleine beestjes. 

H et pad word t beg ren sd door 

griend- en erfueplanting en een pest

bosje. Allem aal elem enten die van 

oudsher in de Albla sserw aard voo r

kwam en. 

Een ander sp eels elem ent is de grote 

heuvel die vo or zien is van wat trap

jes en die uitki j kt over de tuin en het 

m oerasje er direct achte r. Derge lijke 

verhogi ngen komt m en nu nog tegen 
in de vorm van don ken (rivi erduinen) . 

De beestentoren w il laten zien hoe 

je, oo k in eigen tui n, on de rdak kunt 

bieden aan alle rlei kleine dieren. 

Ten slotte nog de slangenbroed

hopen. Twee vo or de zomer en een 
om te kunn en overw interen . 

Hooilandje 

Rin gsl angen zi jn rond 198 0 nog 
w aargeno m en in de polders . We 

hopen met dit kleine biotoop het 

voor de ringslang aantre kkelijk te 

m aken . In de hoop dat hij eens zijn 
ple k hier zal v inden. 

Aan de zuidzijde van de tu in is er 

nog een speelweide m et pickn ickta

fels en ook een boom gaard in aa n
leg. Deze boomgaa rd wo rdt in de 

zom er begraasd door w at schapen. 

Na de wandeling kunt u oo k het 

educa tie ve centrum en het terras 

bezoeken. 

Nog lang ni et vo lledi g, maa r rnis 

schien bent u nieuwsgierig gewo rden. 

I<om eens langs om te zien, te rui

ken en te gen ieterr van de fl ora en 
fauna in de Alblasserwaard . 

Streeknatuu rcentru m 

Alblasserwaard 

Matenaweg 1 

3356 LS Papendrecht 

0184-412 6 18 

www. nvw a.nl 

Openingstijden : 

vana f 1 april tim 30 september: 

di. tim za van 10.00 -17 .00 uur 

vanaf 1 oktober ti m 30 maart: 
wo : 12.00-16.00 

za: 10.00-17.00 

In het hart ~an de tuin ligt een buti zand met alle rlei planten die ~an droogte en zand 
houden en ~ee l bloemen ge~e n voor vlindersen andere insecten. 
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