
Balanceren in een kwetsbaar paradijs
 
Een gesprek met Mans de long, 

beheerder van de heemtuin in 

Rucphen 

Willy Leufgen 

Een droge, koele m iddag, begin mei. 
We hebben een afspraak met M ans 
de Jong, de 'goede zie!' en dr ijvende 
kracht van een van de meest opmer
kelij ke, fraaie en in spi rerende heem
tuinen in Nederland . De deur van 
het heemtu inhu is is dicht . we gaan 
alvast een ro ndje wandelen do or het 
2 ha grote parkje, ergens zal hij wei 
aan het werk zijn. 
Op de hogere zandgronden bloeit de 
brem volop en doet de on tbreke nde 
zon even vergeten . De prachti ge 
solitaire eiken staan op, landschap
pelij k gezien, de 'juiste' plekken - en 
de takken mogen hier nog tot op de 
grond uitwaaieren . Lager in de moe
rassige tuingedeelten valt het veen
pluis op en een stu k verderop, ICIngs 

de akkers, hele st roken intens rood 
bloeiende incarnaatk laver. 
Wat is d it toch een heerli j k stukje 
landscha psverbeeldin g! 

We kome n twee mede wer kers van 
Mans tegen, Jac en Peter, schaftp au
ze. En dan Ma ns zelf, van de ande re 
kant: zo' n heem tu ingebouw kan ook 
een achteri ngang hebben, en hij zat 
al eenpoosje op ons te wach ten ... 

. Teruglope nd wij zen we elkaar al op 
het mooie langs de paden . Net als 
b.v. in Amstelveen zorgt ook Man s 
met zijn collega's voor zoveel moge

lijk kleurenspektak el langs de paden. 
We maken complimen ten, oo k over 
de o pvallend informat ieve bordjes, 
inclusiefko rte info rmat ie over het 
beheer per biotoop . "G ratis , 25 pane
len, van een bed rijf]e dat hekwerken 
maa kt ", verte lt Ma ns. "D ankzij Stich
ting Vrienden Heemtu in Rucphen, in 
2 003 on tstaan ui t de vrijwilligers
grcep " , voegt hij er aan toe. 
Binne n, bi j thee , koffi e en brood , en 
nadat we Jan van den Broek, de 
voorz itter van de vriendensti chting, 
die even in z'n wer kpauze langs 
kwam , nog even de hand hebben 
geschud, begint M ans aan een lan g 
verh aal. 

Voorgeschiedenis 
In 1976 ontvingen 24 West-Brabantse 
gemeenten , gelegen binnen het 
rayon van de WVS gro ep (SociaIe 
Werkvoorziening West-Noord 
Brabant), een schr ijven met de 
vraag , wel ke gemeente zin zou heb
ben in de aanleg en het onderhoud 
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van een tuin voor extra kwetsbare 
mensen binnen hun werkvoorzie
ningschap. De gemeente Rucphen 
sprong uiteindelijk in dit gat. Doel 

'was het , 5-7 mensen buiten, in de 
natuur, zinvol bezig te laten zijn . 

In 1981 bracht de gemeente 
Rucphen een globaal heemtuinplan 
naar buiten. Waarom een heemtuin? 
Op die vraag weet Mans eigenlijk 
geen antwoord . Toen Jan van den 
Broek als voorzitter van die 
Natuurwerkgroep de eerste oriente
rende bijeenkomst bijwoonde van 
de werkgroep Heem-tuin, pleitte hij 

er namens de natuurwerkgroep voor 
om geen heemtuin aan te leggen, 
maar het geld te reserveren voor de 
aankoop en het behoud van de nog 
resterende landschapselementen in 
de gemeente en deze door de men
sen van de WVS groep te laten 
onderhouden . Maar de gemeente 
bleef, koste wat kost, bij haar heem

moeten trekken en hij nam de plaats 
in de werkgroep heemtuin in van Jan 
van den Broek. Maar, vertelt hi], er 
zaten ook jongens met 'Velp-op!ei
ding' bij en Mans werkte toen nog 
op het bekende West·Brabantse 

natuurgebied De Pannenhoef, bij het 
Brabants Landschap. 
Maar binnen het heIe Werkvoorzie· 
ningschap werd niemand gevonden , 
die de capaciteiten had, en een 
heemtu in te ontwikkelen en te behe
ren en een groep mensen te begelei
den 'm et een dot ellende achter de 
rug' . Mans liet zich overhalen. 

De aanleg van de tuin 

De gemeente gunde Mans aile ruirn
te voor de ontwikkeling van een 
landschappelijke tuin, die hem letter
lijk voor ogen stond . Het terrein 
leende zich er redelijk voor: een 
voormalig Zeedennenbos, met kap
en brandgaten, grasland, een hout

tuinplan , en wei op het terre in 
Baanvelden. 
De relatie tussen de natuurwerk

groep en de gemeente was toen niet 
best. Uiteindelijk werd bijna alles uit
gevochten in de media, vertelt 
Mans. 'Als het dan toch een heem
tuin moet worden, dan moet het ook 
een hele mooie worden', zo reageer

de de sceptische natuurwerkgroep 
dan toch uiteindelijk. Binnen de 
groep yond men toen al, dat Mans 
er het meest vanaf wist, de kar zou 

wal - 100% Amerikaanse vogelkers 

relief (natuurlijk, maar ook door een 
kleine zandwinning op het terrein) . 
De gemeente beloofde /45°.000, 
maar 'dankzij' Bestek '81 (de oude
ren onder de lezers zu lien zich deze 
bezuinigingsronde onder Van Agt 

nog herinneren) werd dit bedrag 
gauw teruggeschrapt tot/125.000. 
Na het noodzakelijke terreinwerk, 
het verplichte hekwerk rondom 
(aileen ai/ 40.000!) was meer dan 
de helft van het budget al op ... Hoe 

kwaad ook, Mans en 'de zijnen' 

gaven niet op, werden creatiever. 
Met leem uit het nabije Zegge waren 
al een vennetje met een pakket leem 

van 60 cm dikte en natte milieus (35 
cm leemlaag) aangelegd . Voor de nu 
zo karakteristieke 'beekskes ' en sij 
pelingen , unieke vochtige milieu 's 

met sijpelend, licht stromend water, 
was geen geld meer over. Noch voor 
leem, noch voor het transport. Maar 
stoeptegels kon je gratis bij de 
gemeentewerf krijgen , cement erover
heen, plaggen steken op De Pannen
hoef, en dit unieke vochtige milieu 
kon zich toch ontwikkelen . 
Planten werden niet en masse 
gekocht, maar vooral gekweekt, op 
grote schaal. Ik herinner me zelf keu

rige bedden met orchideeenplantjes, 
eind jaren '8o. En uiteraard werd 
ook massaal geplant. Wie nu de 
prachtige vegetaties ziet , houdt dit 
nauwel ijks voor mogelijk. Alles 
ademt een extreme graad van 

natuurlijke ontwikkeling uit! 
Toen we ooit na een excursie op de 
nabije Kalmthoutse Heide de heem
tuin in Rucphen bezochten , en later 
de foto 's en dia's achter elkaar beke
ken was soms het verschil tussen 
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'echte nat uur' en de aangelegde 
natuur in het Rucphense nauwel ij ks 
te onderscheiden. Hoogstens de 
schaal! 

De eerste bezoekers 
Vanaf 1988 werden mensen uitgeno
digd, dit bijzondere stukje wildebloe
mentuin te komen bezoeken. 
Donaties , maar ook planten kwamen 
binnen , de eerste complimenten . 
Moeili jk aileen di e mensen, die je 
teleur mo est stellen, omdat ze met 
uitheemse of gecultiveerde soorten 
aankwamen. ' Heel aardig van je, 
maar we wi llen hier aileen met in het 

zorgt voor inspirerende rondleidin
gen , lezingen , educ at ie, en in het 
West-Brabantse is Man s ook een 
ware am bassadeur voor de·natuur 
dankzij zijn verh alen op de region ale 
radio en t.v. En zijn columns in 
region ale dagbladen ... 
'Kennis werkt in mijn voordee!', 
noemt Mans dat, bescheiden . 
Anders zat ik zeker al lang in de 
WAO (als oud-metselaar werd Mans 
overigens al v66 r zijn hele 'groencar
riere ' wegens rugkl achten afge
keurdl). 
En hij heeft leren luisteren naar al 
die mensen om hem heen, naar nare 

Ballerina's en rouwdouwers 
Over de keuze voor medewerkers 
heeft M ans zo z'n eigen ideeen. 'Je 
ziet het al hoe ze de begroei ing in 
lopen: als ballerina's of er ' roetsj' in 
lopen . Die laatsten bli jven nooit 
lang . Te ongevoelig.' Mans vraagt 
duidelijke discipline, van 8-16.30 uur. 
Je best doen, maar zonder prestatie
dwang. En zo werkt de hu idige 
groep al tussen de 2 -15 jaar, en kent 
Man s z'n beoo gde op volg er al. '[ac 
kan het werk nu helem aal aan. Kan 
anderen begeleiden en st raalt warm
te uit.' En dus koppelt M ans nieuwe 
mensen aan hem. 'Raar iets hier', 

w ild levend e planten werken', zei 
Mans dan tel kens. En we geloven 
onmiddell ijk dat de mensen dan, 
hoe te leurg esteld ook , Mans begre
pen. 
De f1inke populatie groene kikkers 
start te met het bezoek van een 
mevrouw die haar kikkers kwijt wilde 
vanwege dre igende ruz ie met de 
buren , vertelt Mans. En hij schat dat 
er nu zo 'n 150 volwassen mannetjes 
op het terre in leven. Onlangs stu ur
de hij de polit ie, di e hem kikkers 
wilde brengen , do or naar poelen in 
een natuurgeb ied. 'Wij hebben er nu 
wei genoeg van' . 

Solidariteit 
Mans de Jong werkt komende 
augustus 2 0 jaar op de heemtuin in 
Rucphen. Op grond van rugklachten 
minder vaak in de tuin, maar met al 
zijn ervar ing kan hi j nat uur lijk al les 
aanw ijzen, plannen , kennis overdra
gen. En al lang is hij ook degene , die 

d ingen die hen gebeurd zijn. Je hoeft 
hem niets over de therapeuti sche 
werking van een tuin te vert ellen. Hij 
weet van welk (over-) Ievensbe lang 
de tuin voor het zo-tal mensen, 
waarmee hij in de loop der jaren 
heeft samengewerkt , vaak was en is. 
'Mensen waar je geen cent meer 
voor gaf, knappen hier op '. 'En dan 
komen hier directeuren van Werk
voorzieni ngen die zeuren om cen
ten'. Gelukkig is Mans ' posit ie 
onomstreden, zod at hi j zich de vrij
heid kan permitteren , zulk e mensen 
het hoofd te bieden, te weigeren aan 
hun plannen mee te werken. 
Wij luisteren vervol gens naar verha
len vol medeleven, uit de levens van 
de 5 mensen waar hij zich verant 
woordelijk voor voelt , maar ook naar 
verhalen van verbittering of onbegrip 
bij superieuren. Aangri jp end. Mans 
verdiept zich in de levens van zijn 
colle ga's evenzeer als in de hem 
omringende en inspi rerende natuur. 

zegt Mans opeens lachend tussen

door. Even ontspannen.
 
' Die tu in moet er zijn voor kwetsba

re mensen . ledere kleine gemeen te
 
zou zo 'n tuin moeten hebben '. 'Het
 
paradeske van de glimlach ', noemt
 
Mans z'n kleine wereld . Hi j vertelt
 
vervolgens, niet zonder tr ot s: men

sen komen nu uit het hele land ,
 
gaan met voldoening en met veel
 
com plim enten naar hu is.
 
Oo it had hij twee doe lstell ingen:
 
1. De heemtuin proberen zo mo oi 
mogelijk te maken en wei als wapen 
in de str ijd tegen de telo or gang om 
ons heen. Mis schien wo rden men
sen besm et en zeggen ze: het is 
genoeg geweest! 
2 . Ais het me lukt , oo k maar 1 mil
joenste bij te dragen aan de geno eg
doening, het plezier voor een groep 
mensen, waar neerbuigend over 
wordt gedaan binnen en buiten de 
Werkvoo rzieningschappen. Het kan 
iedereen overk omen ! 
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En nu maakt die groep een van de 
mooiste plekken van Nederland! 

Risico's vermijden 
'Komen er wei eens andere WVS
groepen naar je tuin?', vraagt 
Marianne. 5 a6 keer gebeurde dat. 
Maar Mans is teleurgesteld over al 
die groepen, gemeenten. Hij mist 
werkelijk respect, gewone taal b.v. En 
kwaliteit in het ecologisch groenbe
heer. 'Mensen in hogere posities mij
den risico's, experimenten. Hij 
noemt heldere voorbeelden uit het 
landschapsbeheer rondom. 
Waarom zo risicomijdend?', blijven 

De schoonheid van de tuin 
We gaan naar buiten. Langs kuipen 
met veengrond en beenbreekpolle
tjes. De tuin is zo rijk aan bijzondere 
soorten, dat Mans er speciekuipen 
als biotoopschalen mee vult of er 
anderen een plezier mee kan doen. 
H ij vertelt hoe hij er rond loopt met 
z'n beoogde opvolger: Hoe kan dit 
stuk, zo natuurlijk mogelijk, nog 
kleurrijker? Hoe krijgen we, land
schappelijk gezien, hetrnooiste 
beeld? 
Mans kan uit zijn geheugen talloze 
oude natuurbeelden putten. Die 
beelden zou hij, volgens eigen zeg-

Dat ging dus niet door.
 
En dan langs een plekje met veel
 
rozetten van blauwe knoop, opval

lend omgeven door gevlekte orchis.
 
Mans vermoedt er een direct ver

band.
 
We blijven stilstaan bij een prachtig
 
stuk tuin: de 'sijpeltjes'. Een minia

tuurdelta, een uitstroomgebied van
 
kleine beekjes vol orchideeen, been

breek, en mini-'grasjes', die we bei

den niet onmiddellijk als duizenden
 
beenbreekjes thuis kunnen brengen ...
 
Een weilandje vol beemdooievaars

bek, grote plekken knolspirea, talloze
 
uitgebloeide wildemanskruiden
 

we vragen. 'Carriere-drornen, angst 
om afgeschoten te worden, geen fou
ten willen toegeven.' 
Een keer per jaar probeert Mans met 
zijn collega's te kijken, hoe anderen 
het doen: Thijssepark in Amstelveen, 
het natuurpark in Made, het heem
park in Eindhoven ... en hij nam in 
het verleden ook mensen van de 
WVS-Ieiding mee. Daar zien ze 
ander, soms ook extensiever beheer ... 
Mans heeft gelukkig nu per tuinele
ment een duidelijk, goed beheerplan 
ontwikkeld. Hij vertelt dit relative
rend: we hebben altijd over alles 
nagedacht, nu zou dit vaak weer 
anders gebeuren. 
Hij heeft veel geleerd van de IVN-gid
sencursus, maar draagt zelfhet virus 
'Iiefde voor de natuur' tijdens rond
leidingen anders over. Niet zozeer 
kennis 'over sapstromen en zo', 
maar verhalenderwijs, uit zijn rijke, 
persoonlijke ervaring, haast pcetisch 
om zich heen kijkend, mijmerend. 

gen, zo terug kunnen projecteren, 
tot op enkele meters nauwkeurig. 
We lopen langs prachtig bloeiende 
bremo Praten over uitdunnen. 'Ik laat 
Jac touwtjes aan die struiken han
gen, die volgens hem weg mogen. 
Vraag dan, waarorn? De transparan
tie moet blijven, je moet leren kijken 
in de toekomst, spanning er in hou
den.' Op een stukje geplagde heide 
zien we de grond van een groot deel 
van de heemtuin: warme, lemige 
zand. Een bezoeker onderbreekt ons 
gesprek. Enthousiast over kikkers, 
maar dat gekwaak ... Mans weet op 
onnavolgbare wijze te bereiken dat 
de man bij het afscheid er weer hele
maal van overtuigd is dat de kikkers 
een verrijking zijn voor zijn tuin. Bij 
een prachtige solitaire eik herinnert 
Mans zich een conflict met de 
opzichter van de gemeentelijke 
plantsoenendienst, in het begin van 
de tuin: die wilde die mooie, toen 
nog jonge eiken eruit laten trekken. 

('Om mensen te laten zien, wat we 
hebben laten uitsterven.') De al 
genoemde incarnaatklaver-randen 
doemen op. Schitterend! Een stuk 
houtwal wordt omgevormd: niet 
meer aileen eikenhakhout, maar 
naar het midden toe kleurrijker: slee
doorns, meidoorns e.d. 
Een droog, voedselarm grasland vol 
herfsttijlozen en ongelooflijk veel 
wilde weit. We kijken met groeiende 
verbazing onze ogen uit. En dan een 
eindje door bosranden. De paden 
volledig omzoomd door alles wat je 
wenst in de verschillende bosmi
lieus, o.m. ook veel zwarte rapunzel, 
'aile' denkbare stinzenplanten ... 
Maar het kan hier niet op: opeens 
doemt de 'bogerd' met daarin oude 
hoogstamfruitrassen en andere 
boompjes voor ons op, die voor de 
helft wellijken vol te hangen met 
maretakken, een van die andere 
legendarische kwaliteiten van de 
heemtuin in Rucphen. Hoe we dan 
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weer opeens langs spectacula ire 
stukjes , haast hoogveenachtig moe
ras komen begrijp ik nauwelijks: de 
tuin is zo spannend, rij k! M assafe 
groei van spaanse rui ter, ronde zon
nedauw, teer guichelheil , ach... Hier 
f1losoferen we naar hartelu st over 
nieuwe vo rmen van klein- en fljn
schalige, gemengde landbouw. 
Mans vertelt , dat hi j in deze streek 
opg roe ide, als jongste in een gezin 
van 18 kinderen . Over zijn vader, die 
veel door het landschap str oopte 
voor zijn gezin, en er van hield. 
Mans struinde al gauw mee. lijn 
vader liet hem de vogelgeluiden her
kennen. Stree knam en als 'sikketuut 
je ' leerde hij toen , op zijn vaders 

knie. En nu schrijft Mans er veel 
over. Hij leerde oo k vogels lijmen, 
vogeleieren verzamelen ('nooit meer 
dan een, niet bebroed , maar als je 
een eend yond , mocht je ze allemaal 
meen emen ...') . Vroeger zat de 
omgeving vo l met nachtegalen, ze 
gingen er naar lu isteren, midden in 
de nacht. Tot z'n 26ste ving Mans 
vogeltjes. Tot hij t ijdens een vogelex
cursie bioloog M iel Hoppenbrouwers 
tegen het lijf liep. ' Die gaf les op 
school, kon moo i vertellen' . En die 
vroeg hij toen , waarom de geelgor
zen zoveel minder werden. Miel kon 
dat uit leggen. Over de verdwijnende 
landschapselementen en zoo 
We praten door over gevoeligheden 

voor taal. 'Als er iets mo ois te zien
 
is, wordt je ook gevoelig voor taa!' .
 
Jan van den Broek stimu leerde Mans
 
iets op pap ier te zetten. En sinds
 
1992 doet hij dat ook met groeiend
 
enthousiasme: verhalenboe kjes,
 
spreuken op allerlei plekk en, tuin

gidsjes, informatiepanelen , beheer 

plannen , educat ief mater iaal...
 
'Bij het schrijven beleef je dat mooie
 
weer.' En: 'Dat gevoel maet je nooit
 
kwijt raken, dan ben je er gewoon
 
niet meer '. Hi j zelf noemt dit gevoel
 
het 'Mansgevoel' . Het gevoel wat je
 
ervaart als iema nd tegen je zegt dat
 
die van je houdt.
 

We hebbena l een bus laten passe

ren. Mans ' vrouw zal oak wei wi llen
 
dat hij op hu is aan kornt, dus we
 
haasten een beetje, het laatste stukje
 
door de tuin . De 'hoi Ie weg ' - sfeer
 
met beekje, massale goudveilgroei
 
en dan opeens licht, een waanz inni

ge plek zenegroen onder gagel , een
 
'praefke' met beenbreek...
 
'Maeras kartelblad zo u hier nag
 
mogen ...' . We zouden ons nag lang
 
niet vervelen!
 
We spre ken, al lapend, nog een
 
tegenbezoek af, met een di kke enve

lop vol fraaisop zak - een DVD , CD
 
met actue le tu infoto 's , beheerpl an,
 
educatieve lessen, een boekje vol
 
vertelsels van Mans ...
 

Nog kamen de beelden , de verhalen
 
regelm at ig terug aan tafel , tussen 

door in de tu in, nu bij het schrijven.
 
Een geden kwaardige m idd ag, een
 
verrijking pur sang.
 
Bedankt, M ans!
 

Heemtuin Rucphen is gelegen 
aan Baanvelden 12 in Rucphen 
(in de buurt van de kunstski

baan) . Tel: 0165-343014 (tijdens 
kantooruren) . 

Ope ningstijden: maandag tim 
vr ijdag van 9-16 uur. londag 
van 13-16 uur. 
lie voor meer informatie de 
uitgebreide website 
www.heemtuinrucphen.nl 
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