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Gerda Seijler

Het landschap in het Rijk van
Nijmegen, waar Malden deel van uit-
maakt, is voornamelijk gevormd in
en na de voorlaatste ijstijd. Noord-
Europa was bedekt met een dik pak
ijs en een van de dikke gletsjerlob-
ben kwam tot aan Groesbeek. Het
enorme gewicht van het ijs duwde
de wanden van het rivierdal, die
bestonden uit zand en grind, opzij
en naar voren tot hoge stuwwallen.
Aan het eind van deze ijstijd vorm-
den de smeltwaterstromen brede
waaiers van spoelzand, sandr
genoemd. De Heemtuin Malden ligt
op een dergelijke spoelzandvlakte en
de schrale grond was oorspronkelijk
bedekt met eiken-berkenbos en
droge heide. Dat deze heemtuin, een
gebied van 8 ha, er nu geheel anders
uitziet is te danken aan eeuwenlange

bewoning en aan de leden van de
vereniging ‘Vrienden van de
Heemtuin Malden’ die nu al 30 jaar
hier aan het werk zijn. Aan de hand
van een beheersplan zijn tien bio-
topen gevormd, ieder met zijn eigen
beheer. 

De inventarisatie
In 2005 groeide het plan om syste-
matisch het hele gebied te inventari-
seren en gestructureerd te onderzoe-
ken of we op de goede weg zijn. Met
behulp van diverse deskundigen en
leden werd drie jaar lang gezocht en
geteld en iedereen werd steeds
enthousiaster over de vondsten. Zo’n
grote verscheidenheid waaronder ook
vele Rode Lijstsoorten hadden we
niet verwacht! Om alles goed vast te
leggen werden alle vondsten verza-
meld en gerubriceerd. Aan de des-
kundigen werd naderhand gevraagd

hun oordeel te geven over het
beheer, over de te verwachten soor-
ten en over de aangetroffen soorten.
Ook werd hen gevraagd adviezen te
geven voor het beheer in de komen-

En dat allemaal samen in de

Heemtuin Malden

          



Oase lente 2008 3

de jaren. Alles werd vastgelegd in
een verslag dat, voorzien van ruim
150 foto’s, in de loop van 2008 ver-
schijnt en op 21 juni bij het midzo-
merfeest en de viering van het 6e
lustrum officieel wordt vrijgegeven.
Om u een kleine indruk te geven van
de rijkdom van het gebied, nodig ik u
graag uit voor een wandeling.

Op stap door de tuin
We starten bij het Heemhuis en ver-
tellen u, net zoals we dat aan de
schoolkinderen doen die tweemaal

per jaar bij ons de natuurlessen vol-
gen, dat we het Heemhuis zien als
een boerderij van een keuterboer die
destijds slechts met grote inspannin-
gen zijn boerenleven op deze arme
grond kon waarmaken. We gaan op
stap, maar pas op! Bij het hekje
staat Eekhoorngras. Een eenvoudig
grasje, maar wel zeldzaam in dit
gebied. Recht tegenover het
Heemhuis ligt de moestuin. Die
wordt wel iets anders beheerd dan
de boer zou doen. Hem gaat het om
de groenten maar ons gaat het om

de stiekeme opeters ervan. Wij zijn
heel blij met rupsen van de
Koninginnenpage op het wortelloof
en eigenlijk gunnen we de reeën ook
wel de Rode melde, hoewel die
bedoeld was voor een ‘Open-zon-
dag’ waarin we insecten en oude
groenten als hapje aanboden. We
slaan rechtsaf en wandelen tussen
de twee akkers door. Rechts de
winterakker met rogge en links de
zomerakker met diverse oude gra-

nen, phacelia, vlas, boekweit,
paardenbonen en huttentut.
Eigenlijk allemaal lokkers voor
akker(on)kruiden, insecten en spin-
nen. En het lukt! De wespspin vindt
er een prettig woongebied. Tussen
de rogge staan de Rode Lijstsoorten
zoals Bolderik, Korenbloem en
Slofhak. Dat de Gele ganzenbloem
op de zomerakker de andere gewas-
sen bijna verdringt, ach, het is zo’n
zonnige plant. We komen bij de
haag en genieten van alle besdragen-
de struiken. We zijn niet de enigen.

Het zoemt van de insecten en wie
denkt dat een wesp in de lucht stil
kan staan, vergist zich. Het is een
zweefvlieg, een Grote fopwesp en
dat hommeltje is waarschijnlijk de
Hommel-bijvlieg. Ruim negentig
soorten hebben we geteld. Dat aller-
lei vogels met genoegen onze bes-
sen oppeuzelen in de herfst kunt u
zich voorstellen. In het insectenhotel

   



vinden diverse solitaire bijen en wes-
pen een prettig onderdak en de
stammetjes ervoor nodigen u uit
even te rusten en het insectenleven
gade te slaan. Links van u ziet u het
schraal grasland. Het beheer hiervan
bezorgt ons de nodige zorgen. Het
moet schraal blijven dus alles moet
gemaaid en afgevoerd worden. Maar
wat te doen met al die eieren van
overwinterende vlinders? De biolo-

gisch adviseur en de beheerder pro-
beren aan alle wensen van de werk-
groepleden tegemoet te komen en
maaien dus maar gedeeltelijk en
afwisselend. Voor de hazelworm
moet ook nog wat maaisel blijven
liggen … waarom niet? De tuin is er
voor de inheemse planten en dieren
en kritiek van onwetende wandelaars
kan gepareerd worden. Hebt u de
gallen gezien? Knikkergallen op de
eik, mosgallen op de roos, teveel om
op te noemen. Niet echt van belang
voor onze keuterboer maar wel inte-
ressant voor de gallenzoekers. Gaat
u mee naar de kruidentuin? Het is
aangelegd in de vorm van een

middeleeuwse kruidentuin met vak-
ken en paadjes. De zuidkant heeft
sinds kort een vlechtheg die gewel-
dig zijn best doet. De struiken die er
voorheen stonden werden breder en
hoger en namen veel warme mid-
dagzon weg. De zandhagedis is
tevreden met ons besluit de haag
om te vormen tot vlechtheg en
ongetwijfeld vinden kleine vogeltjes
er een veilig heenkomen als een kat

van de nabijgelegen bungalowwijk
op jacht gaat. 
Oorspronkelijk kenmerkte dit gebied
zich door droge heide en we hebben
hiervoor een plaats ingeruimd.
Samen met de vliegdennen levert dit
stukje Heemtuin een rustiek beeld
van oude tijden. Dat baldakijnspin-
nen de tuin hebben weten te vinden
spreekt voor zich maar dat het
Tankmos hier ook staat is echt apart.
In de tweede wereldoorlog was hier
in de buurt een militair vliegveld en
we nemen aan dat de vondst van het
Grijs kronkelsteeltje, ook wel
Tankmos genoemd, gerelateerd
moet worden aan die tijd. En dan

naar het ven. Ja, ik weet dat een ven
zo vlak achter een stuwwal niet
natuurlijk kan zijn. En dat is het ook
niet. Maar een drinkplaats voor het
vee van onze keuterboer mag niet
ontbreken. En wat een geweldig bio-
toop is zo’n waterplasje! De lemen
bodem levert na 30 jaar veel proble-
men op: versleten, dus hebben we al
plannen voor een nieuw ven want
zonder water is er geen leven, geen
salamander, geen libelle, geen zon-
nedauw, geen … noem maar op. De
Gagelrand is ieder voorjaar een
genot om langs te lopen (en goed te
ruiken!) Houdt u van blauwgras-
land? We hebben een heel klein stuk-
je met Grote ratelaar, Tormentil en

Blauwe knoop. Ziet u al die libellen
en juffers? Moeilijk op naam te bren-
gen maar wel prachtig om te zien.
Dan gaan we het trapje op. De hout-
wal is de scheiding tussen ven en
bos en als je goed oplet zie je hier
de Salomonszegel en Hengel. Het is
hier dat we bij het onderzoek een
dwergspitsmuisje ontdekten. Het
bos krijgt aparte aandacht in onze
rondwandeling. In de vorige eeuw
was het een productiebos, zoals zo
vaak in deze regio aangeplant. Toen
de kolenmijnen sloten, waren de
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rechte dennenstammen niet meer
nodig maar ja, wat ermee te doen?
De bosgroep heeft al jaren gedund
in dit Heemtuingedeelte en werd
beloond met een spontane groei van
Lijsterbes, Berk, Vuilboom en Eik.
Door de zonnige plekken die ont-
stonden veranderde het toch wel
donkere naaldbos in een levendig
gemengd bos. Diverse vogels, zoals
mezen en spechten voelen zich hier
thuis. Dat de paddenstoelen de
Heemtuin hebben weten te vinden,
mag blijken uit de gedetailleerde
lijsten die binnenkwamen na de
wekelijkse zoektochten van die
inventarisatiegroep. Misschien
gelooft u het niet maar ruim 400
soorten werden gevonden in dit
afwisselende gebied. Dat 50 hiervan

op de Rode Lijst staan, zal u niet
verbazen. 
De fietspaden rond Malden moesten
worden uitgebreid. Prima idee! Maar
dat het fietspad door de Heemtuin
werd verstevigd met schelpen von-
den we minder. Helaas, het gebied is
van de gemeente dus het gebeurde
toch. Wat schetst onze verbazing dat
we nu eigenlijk blij zijn met de extra
kalktoevoeging. Nu hebben we
Muursla en kalkminnende padden-
stoelen zoals de Zwarte kluifzwam
ontdekt. Een Heemtuin probeert te
behouden wat er is, maar gaat ook
met zijn tijd mee en accepteert
nieuwkomers als verrijking van het
gebied. We gaan terug naar het

Heemhuis waar de beheerder zijn
kantoor heeft en waar de educatief
medewerker zijn eigen ruimte heeft
om de schoolkinderen te ontvangen.

Rondleidingen worden regelma-
tig gegeven en op afspraak kunt
u een excursie met gids bespre-
ken. Het gebied ligt aan de
Bosweg 8a te Malden en is vrij
toegankelijk. Alle gegevens vindt
u op de website www.heemtuin-
malden.nl. Voor informatie richt
u zich tot info@heemtuinmal-
den.nl en telefonisch zijn we op
werkdagen bereikbaar onder
nummer 024-3586638.

Gerda Seyler is sinds 1986 wer-
kend lid van de Heemtuin
Malden. Zij maakt deel uit van de
werkgroep educatie. Deze werk-
groep bestaat uit ruim 30 gidsen
en verzorgt lessen aan basis-
schoolleerlingen van de gemeen-
te Heumen, waar Malden deel
van uit maakt. Ruim 4000 leerlin-
gen bezoeken jaarlijks met hun
leerkracht de tuin en vinden hier
in praktijk wat ze op school al
leerden. Voor de leerkrachten is
er een keus uit ruim twintig les-
sen die gedeeltelijk door Gerda
Seyler werden geschreven. Sinds
1996 is zij ook secretaris van de
Heemtuin en een stimulerende
kracht bij cursussen, Open-
dagen, bijscholingen en excur-
sies. In 2008 geeft zij het secreta-
riaat door aan een jongere kracht
en wordt zij algemeen bestuurslid
met extra aandacht voor bijscho-
ling en PR.
Foto’s: Marja van Weert
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Het inventarisatieverslag geeft een beeld van drie jaar zoeken, op
naam brengen en tellen.
Het bestaat uit 10 hoofdstukken:
1. Inleiding
2. Beheersplan van 10 biotopen, geschreven door onze biologische
adviseur.
3. Amfibieën en reptielen
4. Flora
5. Zoogdieren
6. Paddenstoelen
7. Spinnen
8. Vogels
9. Insecten
10. Bijzondere vondsten
en als afsluiting een verantwoording en een zoekopdracht voor 
kinderen.
De hoofdstukken 3 tot en met 9 zijn geschreven door de deskundigen
die daarvoor speciaal zijn uitgenodigd. Bij bijna elke zoektocht hebben
meerdere leden van onze Heemtuin meegeholpen waardoor eigenlijk
ook een interne bijscholing optrad. Sommige zoektochten gingen in
de vorm van een openbare excursie opdat zoveel mogelijk mensen
erbij betrokken waren. Wat begon als een klein onderzoek door een
paar nieuwsgierige leden is uitgegroeid tot een groot project dat veel
leden van de Heemtuin bezighoudt en verbindt.

   


