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Gerrit Nijenhuis

Enkele dames hebben eind vorige
eeuw de stoute schoenen aangetrok-
ken en bij de gemeente Eibergen
geïnformeerd naar de mogelijkheden
om een kruidentuin aan te leggen.
Zij kwamen op het juiste moment
met hun verzoek, want de gemeente
was met de provincie Gelderland 
in onderhandeling over plannen om
het platteland en het toerisme in de
regio te stimuleren.
Dit resulteerde in een project, dat de
werktitel ‘Eibergen in verband’ kreeg. 
Het project hield in, de Berkel om te
vormen tot een meanderende beek
met rustieke bruggen; een wandel-
route aan te leggen naar de Mallum-
se Molen en het daarbij gelegen
Muldershuis; de “oude Berkelarm”
bevaarbaar te maken voor ‘berkel-
zompen’ (boten zoals rond 1900 in
gebruik waren); in het dorp een
haventje aan te leggen en bij de
molen aanlegsteigers voor de berkel-
zompen. Daar pasten plannen voor
een kruidentuin goed bij.
Een gunstige bijkomstigheid was,
dat de tennisvereniging, die hun vel-
den op een perceeltje nabij de
molen had, om uitbreiding van hun
accommodatie had gevraagd. De

tennissers verhuisden naar het
bestaande sportcomplex elders in de
gemeente en een terrein van ruim
7000 m2 kwam ter beschikking voor
de aanleg van een kruidentuin.

Ontwerp en aanleg
De landschapsarchitect Bas Slatman
uit Oldenzaal werd ingeschakeld
voor een ontwerp van een kruiden-
tuin, passend in de omgeving. De
financiële middelen werden via de
gemeente en een tiental sponsoren
en fondsen bijeengebracht, zodat
onder de bezielende leiding van
Johan Geerdink uit Neede in het
najaar van 2002 begonnen werd met
de ontmanteling van de tennisbanen
om het terrein geschikt te maken
voor een kruidentuin. Bij de aanleg
van de tuin zijn de aanwezige mate-

rialen (tegels, gravel enz.) herge-
bruikt. De tegels zijn verwerkt in de
stapelmuurtjes en voor het terras,
het gravel o.a. in de paden en de
klimheuvel.
Door de stapelmuurtjes ontstonden
verhoogd aangelegde veldjes, waar-
door o.a. rolstoelers van dichtbij de
planten kunnen zien, voelen of ruiken.

Vormgeving
Centraal bevindt zich een ovaalvor-
mige vijver met een lange middellijn,
die wijst naar het centrum van het
dorp. Rond deze vijver liggen in een
eerste ring een moeras, zes velden
voor kruiden, velden voor eenjarigen
en borderplanten. 
In de volgende ring zijn vier velden
met acht landbouwgewassen (jaar-
lijks wisselende soorten), uitlopend
in rotstuinen.
Verder is er een vlinderheuvel met
voor vlinders extra aantrekkelijke
planten (bijvoorbeeld vlinderstruik,
leverkruid, hemelsleutel, zonne-
hoed). De resterende ruimte is inge-
richt voor  planten die aantrekkelijk
zijn voor bijen en een plukbeemd. In
de bomenrand is een bospad vrijge-
maakt en de plukbeemd wordt
onderbroken door een dubbele rij
fruitbomen.

Kruidenhof te Mallum - 5 jaar jong
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Planten en zaaien
In het voorjaar van 2003 is begon-
nen met planten en zaaien. Hierbij
werd er naar gestreefd de genees-
krachtige kruiden naar werkzaam-
heid te groeperen (bijvoorbeeld rust-
gevend, reinigend, zuiverend, tegen
hartkwalen, bij huidproblemen), ver-
deeld over vier veldjes. Voor eenjari-
ge planten, keukenkruiden en verf-
kruiden werden veldjes gereserveerd.
Door meelevende dorpsgenoten wer-
den voldoende borderplanten
gebracht om dat veldje vol te plan-
ten en een leraar van de LBO afde-

ling groen, maakte een zaaiplan voor
de landbouwgewassen.

Geschiedenis van de plek
Om de geschiedenis van dit unieke
veld levendig te houden is voor de
rondleiders een inleiding geschre-
ven, waarvan hier de voornaamste
gegevens worden vermeld.
De oudst bekende naam voor dit
gebied is Schipperskamp. Dat maakt
duidelijk, dat dit terrein door de lig-
ging aan de Berkel gebruikt werd om
te wachten op de boten, die met hun
vrachten van Zutphen naar Vreden

en vice versa hier aanmeerden en
werk verschaften.
Nadat de scheepvaart door de con-
currentie van de spoorwegen ter
ziele ging, werd in de crisisjaren
voor de tweede wereldoorlog op dit
terrein een zwembad gegraven in het
kader van de werkverschaffing. In dit
zwembad hebben veel Eibergenaren
leren zwemmen. In 1967 werd vooral
om hygiënische redenen dit bad
afgekeurd en gesloten. De tennisver-
eniging kreeg hier haar banen en tot
2002 hebben zij hier hun spel
gespeeld.

Bezoekers
Vanaf de opening van de Kruidenhof
(die naam is via een prijsvraag
gevonden) kunnen de ruim 40 vrij-
willigers zich verheugen in een grote
belangstelling. Het spectrum aan
bezoekers is heel divers: op de eer-
ste plaats zijn daar de tuinliefheb-
bers, die komen genieten van de
vele soorten bloemen en planten en
die graag hun kennis en ervaring wil-
len uitwisselen. Op de tweede plaats
de toeristen, die komen genieten van
de rust en de bloemenweelde en die
op het terras graag een kopje koffie
of thee met uiteraard een plakje
kruidkoek gebruiken. Ook tuinclub-
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jes mogen wij vaak ontvangen; die
steken hun licht op over de indeling
en onze manier van werken.
Daarnaast zijn er nog de uitstapjes
van families, buurten of verenigin-
gen (bijv. Zonnebloem, Reuma-
fonds) die daarbij onze tuin als
attractie opnemen. Voor de kleintjes
hebben we dan ons kabouterpad,
waarin een tiental zoekopdrachten
zijn opgenomen.

Educatie
Heel blij zijn wij met de groepen
schooljeugd die onze tuin op hun
programma hebben staan. Daarmee
kunnen we aan de slag met onze edu-
catieve voor- en toelichting. Samen
met het IVN (Vereniging voor Natuur-
en Milieueducatie) afd. G.E.N.
(Groenlo, Eibergen, Neede), hebben
we een werkboekje ontwikkeld waar-
mee op een speelse manier veel
wetenswaardigheden worden doorge-
geven. Wij hebben daarbij de beschik-
king over een leskist, met daarin
materialen voor eenvoudige proefjes.
Het uiteindelijke doel van een en
ander is door kennisoverdracht liefde
en respect voor de natuur te ontwik-
kelen, waarmee mogelijk ook opvol-
gers beschikbaar komen.

Onderhoud en beheer
Om het dagelijkse onderhoud te kun-
nen uitvoeren is aanvulling van de
vrijwilligersgroep van groot belang.
Vele uren worden er in het beheer
gestoken en ook hier geldt: vele han-
den maken licht werk. In principe

wordt natuurvriendelijk gewerkt,
maar bij de bestrijding van o.a. heer-
moes zijn radicale maatregelen ons
inziens soms onvermijdelijk.
De medewerking van de stichting
ESTINEA, dagopvang voor geestelijk
gehandicapten, is bij het beheer zeer
welkom. Zij onderhouden onder
meer de paden en maaien het gras. 
Ook de pupillen van RENTRAY (jus-
titiële jeugdopvang, voor jongeren
die voor re-socialisatie in aanmer-
king komen) geven met hun inzet
verlichting bij de voorkomende werk-
zaamheden.  
In alle bescheidenheid durven wij te
stellen met onze tuin op de goede
weg te zijn. Gezien de uitbundige
groei en bloei en de grote diversiteit
aan flora kan deze conclusie getrok-
ken worden. Ook het voorkomen van
zeldzame planten (o.a. gevlekte
orchis) wijst in die richting.

De fauna voelt zich in onze tuin even-
eens op zijn of haar gemak. Het eek-
hoorntje rent met een jong over het
terras, een eend broedt haar eieren
onder de kruidenplanten uit, een
waterhoentje heeft succesvol ge-
nesteld in het riet in de vijver, de 
koninginnepage laat zich zien op de
vlinderheuvel en de helmkruidrupsen
hebben hun eigen struikje gevonden.
De vele kikkers geven regelmatig een
concert voor onze bezoekers. Een
koppeltje fazanten waardeert onze
akkertjes met granen en ook het ijs-
vogeltje en de grote gele kwikstaart
zijn regelmatig te spotten.

Toekomstplannen
Deze successtory verdient voortzet-
ting en daarom zijn plannen
gemaakt om de tuin te revitaliseren.
Bedoeld is hiermee de tuin te voor-
zien van verbeterde of nieuwe attrac-
ties. Want vitaal is een en ander nog
wel, maar een beter woord werd nog
niet gevonden.
De verbeteringen betreffen de
entree, die meer uitnodigend kan
zijn en het terras, dat beter bruik-
baar voor workshops (kruidenpre-
sentaties, bloemschikken e.d.)
gemaakt moet worden.
De vernieuwingen betreffen een
vogelobservatiepost, die een uitzicht
mogelijk maakt op het nieuwe
natuurgebied, dat door het Water-
schap werd aangelegd door de Berkel
te laten meanderen in een retentiege-
bied. Hier worden veel watervogels
verwacht. Ook kan uiteraard van een

       



mooi overzicht van de tuin worden
genoten. 
De dakpannen van het gebouw schil-
feren af en dienen te worden vervan-
gen. Daarvoor in de plaats zal een
sedumdaktuin worden aangelegd,
hetgeen mooi in onze doelstelling
past. Diverse keren zijn culturele
activiteiten georganiseerd (verhalen-
verteller, zang, muziek) en daarvoor
is een klein amfitheater bijna een
must, de uitvoeringen kunnen dan
beter tot hun recht komen. De aan-
vraag voor financiële ondersteuning
ligt bij de gemeente.
Een beregeninginstallatie is door de
verhoogd aangelegde veldjes een
noodzakelijk kwaad.

Mijn verhaal over de kruidentuin is
vanuit de organisatorische kant
geschreven. Toen de in de eerst ali-
nea genoemde dames mijn hulp
inriepen, heb ik ze duidelijk gezegd,
dat ik van tuinieren en bloemen en
planten weinig afwist. 
Ze zochten iemand die de financiën
op orde kon brengen en dus waren
ze bij mij als gepensioneerde boek-
houder toch aan het goede adres.
Tot ieders plezier heb ik de zaken
kunnen regelen en het resulteerde in
een bestuursfunctie. Sinds 2002 ben
ik dus voor de Stichting Kruidentuin
actief als secretaris. Bij de opbouw
en aanleg van de tuin heb ik mij uit-
sluitend als werkman (met de krui-
wagen tegels versjouwen, stapel-
muurtjes bouwen) ingezet. 
Telkens als ik in de tuin moet of wil
zijn, loop ik met trots en volop
genietend een rondje.

Adres: Mallumse Molenweg,
Eibergen (Tegenover Mallumse
Molen en Muldershuis)
Openingstijden: 
Dinsdag 9.30-12.00 uur;
Woensdag, donderdag en zater-
dag 13.30-16.00 uur; 
Zondag 13.30-17.00 uur. 
Groepen zijn, op afspraak, ook
buiten deze uren welkom.
Reserveren bij: G.Nijenhuis.
Telefoon: 0545-472143. 
Email:
gmnijenhuis@hotmail.com
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De woestijn leeft!
Tijdens onze rondreis door Marokko kwamen we in de
woestijn. Hier waren we getuige van een zeldzaam fenomeen.
De woestijn bloeide! Na enige jaren droogte was er weer eens
flink regen gevallen. Hierdoor waren allerlei kleine plantjes
gaan groeien. De op deze situatie aangepaste soorten vormden
samen veldjes met rode, gele en paarse tinten. Dan kun je je
haast niet voorstellen dat het er meestal dor en levenloos uit-
ziet: eindeloze gebieden van zand en steen met hier en daar
een plaats waar het groen is, de oase. Dit zijn de lagere plaat-
sen waar het water, als het regent, zich verzamelt en later
droge rivierbeddingen achterlaat. Hier is nog aardig groen te
ontdekken. Er zijn dadelpalmen waartussen de plaatselijke
Berberbevolking graan kweekt of teelt. De drogere gebieden
waar alleen wat sprieterig groen te vinden is worden bevolkt
door troepen geiten die in de woestijn hun kostje bijeenschar-
relen. Hier en daar een stekelige boom waarin, je houdt het
niet voor mogelijk, de geiten soms wel 5 meter hoog klimmen
om bij de vruchtjes te komen. Een bizar milieu waarin, als je
er oog voor hebt, toch volop leven te zien is.

Vergelijk hiermee eens ons Hollandse milieu. De steeds dich-
ter wordende bebouwing met straten en pleinen is in feite ook
een woestijn, een cultuursteppe, waar voor veel soorten niets
te halen valt. Desondanks is er tussen de bebouwing volop
leven. Oppervlakkig gezien komen er meer soorten voor als
vroeger toen het hier nog weide was. In die Hollandse vette
weiden waren veel veldbloemen zoals pinksterbloemen, boter-
bloemen en zuring, maar vooral ook grassen. Aan de slootkan-
ten was meer variatie maar ook waren er veel koeien. Als ‘vrije
vogels’ waren er hazen en weidevogels. Tusen de hedendaagse
bebouwing zijn talloze microklimaten ontstaan, maar ook gro-
tere parken en plantsoenen. Ze vormen flinke oases.
Dit zijn de plekken waar je kunt dromen hoe alles vroeger
geweest is. Puur en ongeschonden. Toch is ook tussen de
bebouwing in de gevarieerde milieutjes van alles te vinden.
Allerlei soorten die zo maar ergens groeien. Die spontane ont-
wikkeling is vooral in het voorjaar waar te nemen. Je kan dan
goed zien dat de oude slogan nog steeds opgaat: alles is overal
maar het milieu selecteert. Of te wel, alle soorten kunnen
overal voorkomen mits de invloeden die voor een soort onont-
beerlijk zijn er aanwezig zijn. 
Met deze theoretische achtergrond kunnen we gerust stellen
“De woestijn leeft”.

Wim Kanbier

      


