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Na een aanpassing van de dijk en de aanleg van Heemtuin Schiedam 

stelt zich voor 

Jet de Jonge 

De nieuwe en de oude heemtuin
 
In 1982 kreeg een euandie . gelegen ten
 
noorden van de kindertioerden] in het
 
Prinses Beatrixpark in Schiedam, de
 
bestemming 'heemtuin' . Voorheen werd
 
dit eilandje (2,5 hal gebruikt ats terre in
 
voor dagrecreatie.
 
Er bestond in die tijd al een andere
 
heemtuin in hetzelfde park. Deze was
 
gelegen op een smalle strook aan de
 
zuidkant van het park. Deze oude
 
heemtuin kon echter niet als zodanig
 
gehandhaafd worden omcat de grond
 
er dusdanig inklonk dat net er wei erg
 
drassig werd. Bovendien was het na de
 
aanleg van Rijksweg 20 voorgoed ge·
 
daan met de stilte op deze plek . Deze
 
voormalige heemtuin bestaat nog wei,
 
maar is nu beter bekend onder de
 
naam moerastuin. Deze moerastu in
 
wordt momenteel extensief beheerd.
 

Vaste beheerder
 
De Sch iedamse heemtuin wordt be

heerd door de Hoofdafdeling Plantsoe·
 
nen van de Dienst Gemeentewerken .
 
s ines januari 1987 is een vaste be

heerder voor de heemtuin aangetrok

ken in de persoon van Hans Buisman .
 
Inm iddels rnaakt Hans deel uit van de
 

een verlandingszone in het voorjaar van 1992, 
Iljkt er voor de Schiedamse heemtuin een welver
diende periode van rust aangebroken te zijn ; een 
goed moment om 'de nieuwe heemtuin' aan de 

Oase-Iezers voor te stellen. 

Groep Natuur- en Milieuzaken, samen
 
met de beheerder van de kinderboerde

rij, de coordinator van de school- en
 
jeugdtuinen, de groepsleider natuur en
 
milieu en de medewerker pubheksactivi

teiten.
 
Deze groep heet! de zorg voor de ne

tuurvoorlichtingsactiviteiten van de
 
Hoofdafdeling Plantsoenen.
 

Aanleg en beheerplan
 
In 1982 werden bij de aanleg van de
 
heemtuin diverse cuttuurtecnnische
 
werken uitgevoerd, waardoor de vanatie
 
in het terre in werd verhoogd.
 
Zo waren er een terp, een dijk en een
 
kleiput in hun grondvorm aanwezig. Een
 
te eenzijdig beheer leidde er echter toe
 
dat de geplande varlane niet opttmaai
 
tot zijn recht kwam.
 
Het 'beheerplan nieuwe heemtuin', op

gesteld in 1987 door de toenmalige
 
statrnedewerker natuur en milieu, gaf
 
Hans Buisman een instrument in han 

den om de verschillende onoerdeten
 
van de heemtuin te versterken.
 
Hierdoor heet! Heemtuln scniecam een
 
eigen qezicht gekregen .
 
De tuln ziet er nu uit zeals op de onder

staande plattegrond is weergegeven.
 

/ ~ 

Hans Buisman, beheerder 
w Ik werkte aI smds 1982 bij de Afde
ling Aanleg en Oncernoud van de 
Hoofdafdeling Plantsoenen van Ge
meentewerkei1 toen de vacature 
'heemtuinbeheerder' kwam. Ik kreeg 
die baan en vond net een hele om
schakefing, van het werken in een 
ploeg naar een sontalre baan. In net 
begin moest lk erg veel zeit uitzoeken 
en wefd de heemtutn neg met zo druk 
bezoent" 
Hans vertelt dat het wei eenzaam 
was , maar met nsnulp van een fUnke 
poitle scholiflg en diverse stagesbij 
cOllega-heemtuinen groeide zlln ken
nis van het beheerdersvak geStaag. 
De laatste jaren bespeurt Hans 
dUide!ijl<verandering in de houding 
t.o .v. de heemtuln, zowel van de kant
 
van net publiek als van de collega's.
 

I

I Aanvankelijk bestond er bij de cone

ga's een afwachtende houding, b.v.
 
ten aanzien van de lnzaat van in

heemse ptamensoorten op proetstro

, ken in de stad. Inmiddels komen de 
wljkopzlchters naar Hans toe om ad
vies te vragen voor experimenten met 
lnheems matenaal in de ptantsoenen. 

I Laatst kwam de bomenploeg met een 
I boomstronk waar een bijennest lnzatIeducatlet matertaal voor de heemtuin! 

I 
..SIDcls 1988 bestaat oak de heem
tuinwerkgroep. OJt is een emnou
siaste groep vrljwimgers. die mlj helpt 
bij al het werk in de heemtuin. De sa 
menwerking met vrljwilllgers is voor 

Imij een must! ledere persoon brengt 

Izijnlhaar eigen kwalltelten mee, daarI 

steek ik veel van op. En zij kunnen 
weer iets van mij leren.

INeem nOll Lambrecht de Waard, die 
, aljarenlang ons wer!< fotografisch 

documenteert of Siert Gerritsen. spe
cialist op het gebled van takken en 
knoppen. En Alida en PIet Tijsen. die 

i steeds weer he/pen bij het hoolen en 
I wleden en de vtindertuln onderhou
, den: 

I Hans vertelt, steeds enthousiaster, 
, dat jaarlijks wei maer dan honderd 
I schoolklassen de heemtuin OOzoe· 
: ken. Oak de maandelijkse heemtuin

excursies worden druk bezocht. En 
:) 1: l ATE H[(} i TU/N X~IG :)A:r - Zi) i:'C:<' / 0;,<- . steeds vaker weten particulleren en 

D~~ '& 1992 - 3 

.1 

13 



De heemtuin: broed- en proefka
mer voor natuurlijk groenbeheer 
De gemeente Schiedam heett at een 
aardige geschiedenis met natuurlijk 
groenbeheer. In de zeventiger jaren 
groeide de aancacnt voor de natuur en 
krantenberichten uit die tijd bevestigen 
de intenties van de gemeente Schiedam 
om de natuur in de stac meer kansen te 
geven. In het begin van de jaren tachtig 
werd net gebruik van chemische bestr ij
d ingsmiddelen in het openbaar plant 
soen afgeschatt. Later is men gestart 
met het omvormen van gecultiveerde 
beplanting naar beplanting met een na
tuurlijk karakter . Dit omvormen qebeurt 
op kleine schaal en voornamelijk langs 
het zogenaamde stelsel van groene ver
bindingswegen cat vanuit net aangren
zende polderlandschap van Midden 
Delfland tot in het centrum van de stad 
doorloopt. De heemtuin speelt in dit 
proces een steeds belangrijkere rol , 
zowel als breed - en proefkamer als ook 
als plaats voor educatie op het gebied 
van net natuurlijk groenbeheer. 
Aanvankelijk reageerde zowel net pu
bliek als de collega's enigszins arwacn 
tend op de initlatieven om bermen en 
slootkanten in te zaaien met zaden van 
inheemse planten uit de heemtuin. 
Ais tegenwoordig de bermen eens wat 
vroeger dan anders gemaaid worden. 
komen er boze telefoontjes naar de 
Hoofdafdeling Plantsoenen. waarom die 
mooie bloemen afgemaaid worden. De 
bonte bermen zijn niet meer weg te 
denken uit Schiedam. 

Het beheer 
In de heemtuin werkt Hans Buisman met
 
behulp van een werkplan.
 
De heemtuin is opgedeeld in verschil

lende onderdelen (zie plattegrond) .
 

stinzenbos 

leder onderdeel kent een specitlek be
neer, Voor het noouena, de natte en de 
droge weide, de ruigten en de akker 
wordt jaarlijkS een rnaaiscnerna opge
steld. In het verleden was het maaire
giem nogal eenduidig; een atwee keer 
per jaar werd alles tegelijk gemaaid . 
Een betere spreiding van net werk en 
net ar en toe laten staan van bepaalde 
delen heeft geleid tot een grotere varia
tie in flora en fauna. In de toekornst zul
len de natte en de droge weide perio
diek worden begraasd. 
De veenvijver en de stoot hadden te 
leicen van een slechte waterkwaliteit, 
doorcat ze rechtstreeks in verb inding 
stonden met de parkvijver. De aanleg 
van een crletal dammetjes heett ge
zorgd voor de verbetering van de 
waterkwaliteit en een betere ontwikke
ling van de oevervegetatie. De vijver en 
de sloot hebben een baggerschema 
van een half deel per jaar. Bij deze bag
gerronde worden ook de greppels nage
lopen en zonodig uitgebaggerd. 
In het bas wordt gestreefd naar net ge
leidelijk omvormen van het bornenbe
stand (voornamelijk Populier) naar net 
Eiken-Haagbeukenbos . 
In net gedeelte van het bos waar door 
stormschade en iepziekte drie lepen 
weggevallen zijn, is veellicht en ruimte 
gekomen. 
Hierdoor leent het zich uitstekend om 
een stinzenbas te stimuleren . In het 
najaar van 1990 zijn een tiental soorten 
stinzenplanten uitgezet. 
Dit gedeelte van de heemtuin wordt 
enorm gewaardeerd, evenals de krui
dentuin . De herkenbaarheid van de 
plantensoorten en de relatie met de ei
gen tuin geven deze onderdelen een 
belangrijke educatieve meerwaarde 
voor een breed publiek. 

/ groepen de wag naar de tuin te vin- 'I,
den voor een familie- of een veren i- j

I gingsultstapte. I 
I "De kruidentuin neemt in de SChie- . 
i damse neemnnn een bijzondere ! 
. plaats in. Op zich niet een standaaro- i 
I onderoeel voor een heemtuin, maar I 
i vooral de reacnes van oudere be

zoekers zijn leuk. B,v. ats blj de geur I 
van een Maggiplant en de aanblik iIvan Clcnorei herlnneringen worden i 

I	 opgehaald.w I 
Het mooiste 'Ian de heemtuin vindt I

I Hans de ocntenoen, wanneer hij aan- I 

I komt en de natuur ontwaakt . I 
wEducatle vtnd iI< van prlrnair belang ! 
voor de heemtuin, voor een breed ' 
publtek Mensen leren kijk.en, voelen 

I en ontdekksn." 
, Hans ziJn croom: "Coit nog eens in , 

001 oosten van hetland een groot na- : 
1uurgebied beheren, cat IIJkt me fan- I 
tasnsch". Maar hi) voegt er geruststel- i 
tend aan toe dat hij n09 ntet is uitge- I 
keken op 'zljn' tuln in scmecam. I 

An Slinger, vrijwilllgster i 
Na beeindiging van haar werk in de I 
gezondheidszorg en toen de zorg i 

I	 Ivoor auders en schoonouoers weg-
I viet, besloot An dat ze een tijdJe nlets II

mOOr met de verpleging te maken 
wilde hebben . De tijd was aangebro- I 
ken om leuke dingen te gaan doen. 

I Toen An nog een tuln had was er 
i geen tijd om er in te werken, nu 
: woont ze lien hoog op een flat 
i "Tijdens een van de heemtuinexcur
i sies, waar ik regelmatig naar toe be
I goo te gaan, vroeg tI< aan Alida TiJ-
I sen hoe het nou eigenHik zat met de I 
, heemtuin. Wordt die beheerd en door i 

wie en kun je er ook vrijwiffigerswerk i 
doen? Alida vef1elde dat zij zelf ook i

!vrijwilligster was en dat Fk met de be- I 
heerder. Hans Buisman moest gaan i 

i praten. En zo kwam het dat ik op een I 

I donderdagmlddag inderdaad dat 
praatje met Hans maakte en die ver- : 

, telde toen dat er van alles te doen is", : 
I An ken meteen aan de slag. Ze zag : 
I aanvankelijk een bee~e op tegan al ' 

te zwaar werk, maar inmlddeis is 
, haar conditie aardig op pei!. Laatst 
: was ze een uurtje aan het zagen in 
I het griend. dat is arbeidsintensief 
, wer!<. Na een uurtje even pauzeren
i en dan gaa1 het weer. 
: "Ik geniet van de heemtuin , vooral 
i het educatieve karakter vind ik Ieuk. 
I In het begin heb ik me op verzoek
 

van Hans intensief met de stinzeflora
 
beziggehouden. Nu werk ik wat moor
 
In de kruidentuin . Ais er wei eens be·
 
zoekers komen die benadrukken hoe
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mooi de kruldentuin Is. krljg lk echt 
een voldaan gevQel. Zo van: daar heb 
ik ook een bljdrage aan geleverd. Ik 
heb zo veel geleerd in die Korte tljd! 
Laatst zag lk een here noqe plant op 
de kapvlak1e, d Ie leek een beetje op 
de Kaardebo l. Dle ben Ik zett gaan 
determlneren en Ik kwam uit op de 
Kleine kaardebot, Dat bleek te klop
pen. Leuk he?

Elizabeth Noorduln, vrijwllflg
ster 
"Toen Ik in de neerntuin begon als 
vri jwilligster, ongeveer elnd 1987, 
was ernaast nog nlets. 
V66r die tijd had deze ptek wei de 
heemtulnbestemming gekregen en 
was de heemtuin in ruwe vormen 
aangelegd, maar er was geen spect
tiek beheer. Pas met de kornst van 
Hans als vaste beheerder kwam er 
wat lijn in. Ik heb de ontwikkelingen 
dus helemaal kunnen volgen .
Voordat Elizabetl1 actief werd in de 
heemtuln had zlj twee seizoenen 
Ictassen rondgeleld In net vogelasiel. 
Toen dat werk ophield wilde ze graag 
blljven werken met en In de natuur. 
Tijdens een uitstapje van de Scnle 
damse Knotgroop vroeg de toenma
l1ge statmecewerkerNatuur en Milieu 
of ze net nlet leuk zou vinden in de 
heemtuin aan de slag te gaan. Dat 
leek naar wei wat. Elizabeth was 
toen ook al lid van de Vogelwerk· 
groep van de KNNV-afdellng Water
weg Noord, 
-Ik heb vreselijk veel ge!eerd op het 
gebie<1 van vogelen, julst in de neern
tuin omdat Ik daar steeds aileen was 
en aues z~f moest gaan herkennen. 
Mijn waarnemingen heb ik in 1988 In 
een vers lag uitgewelict. Daar hebben 
de mensen erg enthouslast op gerea· 
geerd. Mlsschlen sehri]f ik er nog wei 
eens wat over in Oase. Ik heb steeds 
!Wee ochtenden en twee middagen in 
de heemtuin gewerkt. Inmiddels heb 
lk voor halve dagen een adrneustra
tleve baan. Gelukkig kan ik ook nu 
nog twee middagen naar de heem 
tuin , maar ik korn tijd tekort voor al 
het werk! Ik meet er niet aan denken 
dat ik hele dagen binnen zou mooten 
werken . 
Weet je wat ZQ leuk is? Afgelopen 
twee jaar hebben er Holeduiven ge· 
broed In een neS1kast, die volgens de 
kenners op de verkeerde plaa1S hangt 
en ook geen geschikte kast Is voor 
Holeduiven. De natum gaat toch lek
ker haar eigen gang-, 

Het griend is samen met de dijk en de 
verlandingszone het algelopen voorjaar 
aangepakt. De oppervlakte is aanzien
lijk vergroot en de waterhuishouding is 
verbeterd door de greppels uit te die
pen. 

Verlandingszone 
De heemtuin heeft als doelstelling net 
Zuidhollandse landschap na te boot
sen. Dit landschap bestond van ouds 
her urt o.a. veenweidegebieden, verlan
de veenmoerassen en broekbossen. 
Deze gebieden werden al in vroege tij
den geexploiteerd vanwege de riet- en 
biezenvegetaties. Door een gefaseerd 
maaibeheer ontstonoen er in de verian
dingszones biotopen voor veel verscnn
lende plantensoorten, weide- en rletvo
gels , zoogdieren , reptleien , arnnoreen. 
vissen en insekten. Gezien de grote 
ecoloqische betekenis van een verian
ding en net ontbreken van dit element 
in de heemtuin, is door de Groep Na
tuur- en Milieuzaken besloten een ver
landingszone aan te leggen. 
Met deze omvangrijke ingreep is net 
nog vrij fragiele evenwicht van de tien 
jaar jonge neemtuin weer danig uit ba
lans gebracht. Alles zal er in de komen
de jaren dan ook op gericht zijn de rust 
weer terug te brengen en de natuur de 
kans te geven zich te herstellen . 

Vrijwilligers 
Hans Buisman wordt in de heemtuin ter 
zijde gestaan door een groep trouwe 
vrijwillig(st)ers. Het werken met vrijwill i
gers is van het begin al aan al succes
vol en er bestaat een groeiende be
langstelling om als vrijwill iger op de 
heemtuin te werken. 
De werkzaamheden die de vrijwilligers 

griend (aanleg) 

Inventarisatie 
paddestoelen 
Plaats: heemtu i n Schiedam 
Opname nr. 1 
Da tum: 1 1 . 10 . 90 

Kl eine bundelzwam 
Geschubte inktzwarn 
Kal e inktzwarn 
Glimnerinktzwarn 
Zwerminktzwarn 
Kopergroenzwam 
Akkerchampignon 
Kastanjeboleet 
Hazepoot je 
Fluweelpootje 
Gewei zwammet j e 
Kl eine st inkzwam 
Houtknotszwarn 
Platte t onderzwam 
Elfenbankje 
Or anj e aderzwarn 
Fopzwarn 
Stinkparasolzwam 
Reuzenzwam 
Weidekri ng zwarn 
Meniezwammetje 
Stijfselzwarn 
Gestreept nestzwammetje 
Zwavelkopje 
Paarse korstzwam 
Gele korstzwarn 

verrichten zijn o.a .: helpen bij het on
derhoud van de heemtuin , verr ichten 
van inventarisaties, het verzamelen en 
sorteren van inheemse plantenzaden 
en het opkweken hiervan. Sinds 1988 
bestaat ook een zg . heemtuinexcur
siegroep . Een deel van deze groep be· 
staat uit mensen die ook al op andere 
manieren in de heemtuin aktief zijn. 
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De groep org aniseert iedere eers te 
zondag van de maand een excursie in 
of vanuit de heemtuin. Deze excu rsies 
mogen zich nog steeds ve rheugen op 
een groeiende belangstellin g van het 
Schiedamse publiek. 
Vermelde nswaard is in dit verb and de 
nachtvlinderexcursie, die ge houde n 
werd op 11 augustus 1990 vanaf 22.00 
uur 's avonds . Het fasc inerende 
schouwspel op het hel verl ichte laken 
trok bijna 100 bezoekers , waa roncer 
vee l k inderen. Collega-heemtu inbe 
neerder Ben van As (natuurpark Holy 
Noord in Vlaardingen, links op de toto) 
assisteerce de jonge excursieleider Ro
nald Jacobs. Er werden d ie avond wei 
60 soorten nachtvlinders qemventari
seerc . 

Samenwerking met de KNNV 
Tijdens de zomervakantie 199 1 werd 
de heemtuinexcursie voor de verande 
ring in het hart van de stad gehouden 
en ging men op zoe k naar rnuurp ian 
ten. Deze excurs ie werd in samenwer 
king me t KNNV -afde ling Waterweg 
Noord geo rganiseerd. Ook bij deze ex
cursie was net aantal deelnemers ver
rassenc groo t en werden er leuke 
vond sten gedaan. 
Van de heemtuinvrijwilligers zijn er ook 
een aantal bij de KNNV aktiet, Samen
wer king met deze zeer voortvarende 
afde ling , niet aileen in relatie tot de 
heemtuin , maar ook bij het totale ria 
tuurbeheer in de stad heeft bij de dienst 
Gemeentewerken hoge priorite it. Hun 
bijdrage aanj de inventarisat ies van de 
flora en de fauna in Sch iedam is van 
grote waarde gebleken o.a. bij net op
stellen van natuurvriendelijke behaer 
plannen . 

Inventarisaties
 
Tot en met 1989 werden de planten ai

leen ge"lnventariseerd op het aan ta t
 
voorkomende soorten .
 
Deze informatie is echter onvo ldoende
 
om ats bas is te kunnen dienen voo r het
 
opstellen/aa npassen van het be nee r

plan. s ines 1990 wordt er daarom ook
 
gewerkt met een gedetailleerde vegeta

tiekartering met bubenorende perma

nente kwadraten.
 
De vogels worde n meesta l qemventari

seerd door Elizabeth Noorduin, die naar
 
gegevens in 1988 bundelde tot een
 
'persoonlijk verslag ' (zie ook kader).
 
In 1990 werden o.a. de vo lgende vo

gelsoorten in heemtu in Schiedam waar

genomen: Roerdomp, Torenva lk, iJsvo

gel , Koekoek, Ransu il, Groene specnt,
 
Bosrietzanger, Glanskop, Staartmees,
 
Boomkruiper en Putter .
 
In totaa l 66 soorten. 0
 

Nachtvlinderexcursie 

Openingstijden
 
De Scnledarnse heemtuin is op werk

dagen geopend van 9.00-16.00 uur.
 
Op zaterdaq en zondag kan men er
 
van 13.00-16.00 uur terech t.
 

Geraadpleegd: 
. Heemtuinverslag 1990, Hans Buisrnan 

- Beheersplan verlanding, Hans Buisrnan 
- Beheersplan nieuwe heemtuin, M. Olthot, 

1987 

- Diverse arnketen van Hannie Keesmaat. 
excursiegids. 

Jet de Jonge was van isnustt 1990
 
tot juli 1992 medewerkster Publieks

aktiviteiten Natuur en Milieu, hoofd

afde/ing Plantsoenen.
 
Sinds 1 juli is ze a/s 'deskundige be

neer' wetxzssm bij Bewonersorga

nisstie Bergpolder in Rotterdam.
 
Haar taak: bewoners betrek1<en blj
 
hun woonomgeving en de natuur.
 

WILT U MEER NATUUR? 
GEEN WILDGROEI 

ECOPLAN WEL EEN NATUURLlJKE ORDE 

MAAKT DE PLANNEN EN KOSTENBESPAREND 
uw prob/eem is onze specia/iteit 
tu inadviez en 
b eheerp lannen 

HELP DE NATUUR EEN HANDJE! 

ECOBEHEER 
DOET VOOR U HET 

ECOLOGISCH ONDERHOUD 
ecologische onderhoudsb eu rten 

aanleg en na tuurbouw 
tuinen en parkenbe geleiding 

gras/an d en b erm en begroti ngen 
bos en bep/anting 

ruig te en overbo ek en 
werk plannen 

ECOPLAN edviesbure au v oor natuurontwikke linq BBntrekkeli jke natuur volgens u w eige n w ensen 

ECOBEHEER Illlnnemers va n ecolog ische werkz aarnheden k ostenbespBrend door een natuurhjk 

M ozartstr aa t 1 2 en ex te ns ief be he er 

97 2 2 EC Groninge n 

050- 27 1 53 4 U b elt , WI} komen 
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