
Domies Toen - Natuurtuin te Pieterburen
 
Klaas van Nierop 

In Pieterburen "Wad'n dorp" , ligt de oudepastorietuin 'Domies Toen' (dominees tuin). Hoewel de tuin al eeuwen oud is groeit 
haar bekendheid de laatste jaren enorm. Zo dicht tegen de zeereep in het oude terpenlandschap verwacht niemand een oase. 
Bezoekers waarderen deze tuin als: 'verrassend mooi' , 'romantisch', 'heel ontspannend en rustgevend', 'onverwachte bloemen
pracht' , 'sprookjesachtig' . Men kan beter zeggen dat er niets boven Pieterburen gaai! 

Historie 

Slingertoen 
De eerste vormgeving van de tuin da
teert al van voor 1700. De pastorie, 
'weem' op z'n Gronings, staat er dan al. 
In 1710 wordt een prachti g 'gluurhuis' 
(tuinpriee l) met goed (gluur)zicht langs 
de weg gebouwd. In de periode 1840
1880 moet de tuin in de Engelse land
schapsstij l zijn aangelegd. Deze 'slin
gertoen' - stijl bepaalt nu nog steeds bet 
architectonische karakter. Het tuinpri
eel werd in 1960 van de slopershamer 
gered en is vandaag de dag als stijl- en 
sfeervol monument te bezoeken. Met 
de aanwezige schilderijen en de boek 
jes over Pieterburen kunt u even weg
dromen in het rijke verleden . 

Hereboerin 
Als in 1960 de pastor ie wordt afgebro
ken komt mevrou w Trienje Foketje 
Clevering-Meyer, echtgenote van een 
bereboer uit de omgeving, met baar 
plannen op tafel. Zij verzamelt allerlei 
Groningse tuinplanten, stinzenplanten 
en typische heemplanten. Ornamenten 
en tuinmeubilair verschijnen en al 
spoed ig staar de gemeentetuin op de 
lijst van botan iscbe tuinen die open
baar toegankelijk zijn. 

Bioloog 
In 1985 komt Paul Janss en, de bioloog. 
Hij zet zicb in voor de in snel tempo 
uitstervende Nederlandse wilde plante
soorten. Hij geeft aan verschillende 
tuindeIen en het beheer een ecoIogisch 
kader. Op de plaats van de voormalige tbeeschenker ij 
pastorie wordt een natuurl ijk milieu 
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'Domies Toen' met de oude kerk op de achtergrond JOIO: mevr. L. Movig-Schrijnen 

Ze schenkt bijzondere aandacht aan 
educatie. Het bezoekersaantal groeit in 
deze periode naar30.000 per jaar. 

Gestichi 
Domies Toen NATIJURTUIN. In 1991 
kiest de gemeente voor privatisering : 
Stichting Domies Toen wordt opge
richt. In plaats van 'Botanische Tuin' 
wordt nu voor 'Naruurtuin' als onderti
tel gekozen. Domies is te Gronings en 
zegt niets over de aard van de tuin en 
Botanisch is te 'clean', alsof het alleen 
maar om planten gaat. Men beoogt 
voor bezoekers van de tuin een natuur
ervaring. Imrners in Domies Toen flui
ten fluiters, flitst af en toe een ijsvogel 
voorbij, dansen oranjetipjes, draaien de 
schrijvertjes op het rimpelloze water 
hun kringetjes met daaronder een man
netje van de watersalamd er in brui
loftskleed. In 1992 wordt ondergete
kende als part-time beheerder aange
steld. Elke collega weet dat het geheel 
van zo'n tuin niet in 22,5 uur per week 
draaiende te houden is. Dan is het altijd 
weer het papier , dat geld beet, wat de 
beperkingen vaststelt. Het bJijft triest 
om te constateren dat natuur en milieu 
in Nederland nog steeds geen economi
sche waarde hebben. Zender Jiefde, ex
tra inzet, vrijwilligers en geduld kan 
ook Domies Toen niet blijven leven. In 
Pieterburen denk je dan wei eens: 
"Ach , konden planten maar huilen". 

Begroeiings-tvegetatietypen 

Stinzenfiora 
Gezien de Jigging en geschiedenis van 

Domies Toen is het niet verwonderlijk 
dat er ruim 50 soorten stinzenplanten 
groeien. De kievitsbloem is niet voor 
niets gekozen als logo. Enerzijds is zij 
een zeer zeldzame inheemse plant van 
vochtige graslanden (Rode Lij st ), an
derzijds is zij een echte stinzenplant. 
Deze combinatie van natuur en cultuur, 
maar bovenal haar massale voorkomen 
in Domies Toen deed haar voor ons lo
go in aanmerking komen. 
Andere soorten die veelvuldig voorko
men zijn: Haarlems klokkenspel, knol
steenbreek, holwortel, sneeuwroem, 
donkere ooievaarsbek, adderwortel, 
hoefbladsoorten, doronicums etc. 

Limburgs kalkgrasland 
Op de plaats van de voormalige pasto
lie heeft Paul Janssen in 1987 zand, za

vel en leem opgebracht tesamen met 
allerlei zaden. Hier groeit een keur aan 
Rode Lijst-soorten, waar mollen, rnui
zen, graafbijen (Andrena's) en mieren 
zorgen voor gaps, de noodzakeJijke 
openingen in de gras- en mosmat waar 
bloemzaden tot ontkieming en kiem
planten tot wasdom kunnen komen. In 
dit 'hoogpolige tapijt' van trilgras en ra
telaar bloeien o.a. betonie, wondklaver, 
marjolein , walstrosoorten, grote cen
taurie en veldsalie. Een pracbtig paneel . 
met kIeurenfoto's van de vlindersoorten 
die hier vliegen begeleidt deze kuil. De 
noordzijde van de kuil bestaat uit een 
muur van kloostermoppen. Hiertussen 
wriemelen de huisloken, de muur-, 
steenbreek- en eikvaren, de gele helm
bloem, tripmadam e.d. De steenbreek
varen werd vorig jaar anoniem door ie
mand meegenomen, terwijl hij 3 kilo
meter verderop te koop is. 
Er zijn verschillende soorten natuur
liefbebbers ... 

Weg bermen 
Hier groeien planten die in ecologisch 
beheerde Groningse wegbermen voor
komen. Vandaag de dag zijn die dus 
veelal zeldzaam in de Groningse ber
men: paarse en gele rnorgenster, kale 
vrouwenmantel, heelblaadjes, donzige 
klit, kIeine ratelaar e.d. De laatste is 
een halfparasiet, die zijn naam na de 
bloei eer aandoet en die bij een rond
leiding bij uitstek een gewild studieob
ject vormt. Sluit trouwens mooi aan op 
de samenle ving: "Leven met of ten 
koste van anderen?" 

Tuinprieel met akkers op de voorgrond Jato: Klaas van Nierop 
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Bloemrijkhooiland 
Zure regen en maaien met een rug
maaier met nylontouwtjes leidde de 
laatste jaren tot een prachtigedikke 
viltlaag van mos en roodzwenkgras. 
Onder andere margrieten, scherpe bo
terbloemen, gele morgensterren en 
pinksterbloemen legden het loodje. Het 
afgelopen jaar werd met dezelfde rug
maaier, maar dan met messen gemaaid. 
De mespropellers scheerden echter niet 
over de mat, maar werden met kracht 
onder de mat regen de minerale bodem 
gestuurd. De pollen vlogen je om de 
oren. Het kabaal en de rook waren ech
ter veel erger. Desalniettemin is het ef
fect uitstekend. De margrieten bloeien 
weer bij honderden, maar ook het wei
dehavikskruid, de zwarte rapunzel, de 
kleine ratelaar, de welriekende agrimo
nie e.d. staan er prachtig bij. 

Hoofdstraat 76 
9968 AG Pieterburen 
telefoon 05952 - 8636 

f\atuurtuil\ 
- wandelroutes 

- informatiecentrum 
- lheeschenkerij 

- De tuin is het gehele jaar dagelijks toegankelijk. 

- Van april tim oktober: entree f 2,- voor volwassenen, f 1,- voor 
kinderen van 12-16 jaar. Groepskorting v.a. min. 15 personen, gra
tis voor donateurs. 

- Rondleiding is mcgelijk, na afspraak (tel: 05952-8636), max. 25 
personen, zonodig groepen splitsen. 

- De tuin is toegankelijk voor rolstoelers. 

Aangrenzend aan de tuin zijn verder bezoeken mogelijk aan het 
Bezoekerscentrum Ten Dijke, annex VVV en toekornstig Wad
dencentrum (tegenover de tuin, tel: 8522) en aan de Nederlands 
Hervorrnde gotische kerk (speciale openingstijden, info: tel. 
8257). De zeehondencreche ligt op enkele minuten loopafstand 
van Domies Toen. 

Overige typen 
Omwille van de ruimte stip ik hier al
leen even het Limburgse kalkbos (o.a. 
heelkruid, amandelwolfsmelk, eenbes 
en knikkend parelgras) en het akker
milieu aan. Zijn deze milieus minder 
interessant? U moet het zelf maar eens 
komen bekijken. De akker is momen
teel in bruiloftskleed: een witte deken 
van de naaldekervel! 
Verder zijn er allerlei bos- en stru
weelgedeelten. 
AIle typen samen bieden ruimte aan 
ruim 100 soorten van de 'Rode Lijst'. 

Borders 
De borders langs de oude tuinmuur zijn 
een lust voor het oog. Neem de oude 
klimroos 'New Dawn' of de klimhor
tensia, de Acanthus van de Griekse 
tempelzuilversieringen, de dodenwaad, 
het witte longkruid, eupatorium cana
bium 'Atropurpureum', de nosta's, de 
pioenrozen, de hemerocalissen en ga 
zo maar door. Tweehonderd soorten 
(uitheemse soorten en cultivars) zorgen 
voor een bloemenpalet dat de bezoe
kers aanspreekt. In onze tuin heffen we 
de spanning tussen cultuur en natuur 
gewoon op, daar is het immers een tuin 
voor. 

Sfeer 

Het is waarschijnlijk vooral de ouder
dom van de tuin die de mensen zo aan
spreekt. De reusachtige rode beuk, de 

mispel, de goudes. Bij een van die ou
de bomen met een groot gat baven in 
de stam staat beneden een prachtig 
bordje met afbeelding en tekst over het 
kauwtje. Het vestigt de aandacht op het 
belang van oude (dode) bomen voor 
o.a. holbewoners. Er broeden trouwens 
ook boomkruipers en vliegenvangers in 
de tuin. 
Daarnaast zijn het waarschijnlijk de 
verschillende, steeds andere ruimten 
waarin de bezoeker zich beweegt die 
de sfeer bepalen. Slingerend, omboog 
en omlaag wordt de bezoeker over 
schelpenpaden geleid. Het onderhoud 
is voor de grootste gedeelten subtiel. 
Overhangende takken worden nooit 
botweg afgezaagd, maar soms maande
lijks bijgesnoeid, om het natuurlijke ef
fect te behouden. 
De ambachtelijke houten etiketten 
spreken vele bezoekers ook aan. Be
werkelijk, maar beter als vies plastic. 
Voor de auteur van het nieuw te ver
schijnen boek over botanische tuinen 
in Nederland, Gerrit de Graaf (Uitge
verij Boom), een van de hoofdredenen 
om Domies Toen' uitgebreid te behan
delen; werkelijk voor ons een eer! 
De ornamenten hebben in de tuin ook 
duidelijk hun waarde. Zij belichamen 
het kunstzinnige van ons mensen. 
De wind- of eolische harp moet elke 
bezoeker gezien hebben. Een replica 
van een eeuwenoud muziekinstrument. 
Bij westenwind zult u hem bij een tuin
bezoek zeker horen. 

Liefdewerkers 

Peter Praas, de banenpooler, heeft zijn 
handen vol aan het tuinonderhoud. 
Daarnaast zijn er vijf vrijwilligers die 
regelmatig in de tuin meewerken. 
Ruim tien vrijwilligers dragen met el
kaar zorg voor het informatiecentrum 
annex de theeschenkerij. 
Momenteel wacht de stichting op extra 
subsidie om ondergetekende en een 
educatief medewerkster full time aan te 
kunnen stellen. 

T heeschenk er ij annex 
informatiecentrum 

In 1993 konden we het voormalige 
godsdienstonderwijsgebouw uit 1888 
met zijn gebogen raamkozijnen, in ge
bruik nemen. Nu is het het gezicht van 
de tuin. Even lekker zitten, wat drin
ken, informatie inwinnen, snuffelen 
tussen ondermeer de prachtige bloe
menzaden en boeken na een inspire
rend tuinbezoek. Langs de buitengevel 
is de nestkastenroute ontwikkeld. AIle 
soorten nestkasten met beschrijvingen 
van de desbetreffende vogelsoorten 
kan men daar bewonderen. Hier vlakbij 
liggen de vlinderbloemenheuvel en de 
in 1993 opgeknapte dobbe. 0 
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