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Gerrit-Jan van Prooijen 

AI 18 jaar Iigt er in de noord
oosthoek van Malden (bij Nijmegen), 
tegen het bosgebied van "Heurnens
oord", een heemtuin met de naam 
"Heumens Heern", 
Met zijn oppervlakte van bijna 8 
hectare is Heumens Heem een van de 
grotere heemtuinen in Nederland. 
Heumens Heem is ruwweg in twee 
delen op te splitsen. Ruim 4 hectare 
bestaat uit bos waar natuurlijke ont
wikkelingen een grote rol spelen. De 
rest bestaat uit een stukje ouderwets 
cultuurlandschap van de hogere 
zandgronden, met akkertjes, schraal 
grasland, heide, houtwallen en een 
vennetje. Hieronder volgt een be
schrijving van een aantal karakte
ristieke onderdelen. 

Voor bet "heemhuis", dat als 
onderkomen dient voor de beheerder 
en de educati ef medewerker ligt een 
tweetal akkertjes met een totale 
oppervlakte van zo'n 2500 m'. De 
rechterhelft is in gebruik als winter
akker. Hierop wordt rogge en spelt 
verbou wd. De linkerhelft is in gebruik 
als zomerakker. Hierop groeien o.a. 
gerst en haversoorten, boekweit 
pbaceIia en buttentut. 
Het verschil in de bijbehorende 
kruiden vegetatie is opvallend. In de 
winterakker domineren soorten als 
bolderik , valse kamille, korenbloem , 
klaproos en diverse wikkesoorten. In 
de zornerakker vinden we o.a. gele 
ganzenbloem, kromhals, akkerandoom, 
akkerleeuwebek en bleekgele hennep
netel. Jaarlijks wordt gemest met een 
compost gemaakt van stalmest 
vermengd met oogstafval en ander 
organisch materiaal dat bij het beheer 
vrijkomt. 

Naast de akkertj es ligt een heischraal 
grasland. Dit gras land met een 
oppervlakte van bijna een halve 
hectare herbergt een groot aantal 
soorten van het zilverhaververbond. 
Soorten als muizeoortje, zandblauwtje, 

vogelpootje, reukgrasjes en zandzegge 
geven het grasland ieder seizoen een 
andere kleur. 
Het grasland wordt een maal per jaar, 
rond eind augustus, gemaaid. Het 
maaisel wordt af'gevoerd. Na het 
maaien wordt pleksgewijs met 
compost gemest. Hierdoor ontstaat een 
fijnmazig patroon van voedselrijkere 
plekken in het scbrale grasland. Dit 
geeft weer een vergroting van de 
variatie in soorten. 

Aan de zuidrand gaat bet grasland 
geleidelijk over in heide met 
verspreid staande vliegdennen. Dit 
stukje heide van ruim een halve hecta
re, is nog een klein restant van een veel 
groter heidegebied dat hier in vroeger 
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tijden aanwezig was. Door kleinschalig 
plaggen, maaien en het selectief be
voordelen van jonge beide ten opzichte 
van vooral bochtige smele is een klein 
stuk struktuurrijke beide ontstaan. Het . 
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beheer dat nodig is om de vergrassing 
terug te dringen is zeer intensief. 
Jaarlijks wordt daarom hooguit 200 m 
sterk vergras te heide geplagd en omge
zet in jonge vitale heide. 
De zandhagedis, die zich op warme en 
zannige dagen steeds vaker laa t zien, is 
voor ons het bewijs clat al deze in
spanningen zeker de moeite waard zijn. 

Aan de noordzijde wordt het schrale 
grasland begrensd door een struweel
rand. Deze rand die een visuele af
scheiding vormt tussen de heemtuin en 
de aangrenzende particuliere tuinen be
vat soorten als sleedoorn, meidoom, li
guster, komoelje, hondsroos en kardi 
naalsmuts. Door selectieve dunningen 
wordt er enerzijds naar gestreefd om 
voIIedig uitgegroeide struiken te krij 
gen, anderzijds ontstaan door deze 
dunningen voortdurend open plekken 
waar kruidachtigen als look-zonder
look en stinkende gouwe massaal van 
profiteren. Daarmee biedt deze stru
weelrand een ideale plek voor allerlei 
viindersoorten, 

Aan de westzijde vinden we 
verscholen in het struweel een 
kruidentuin . In deze van opzet forme
Ie tuin hebben allerlei ouderwetse krui
den een plek gevonden. Voor de edu
catie vervult deze tuin een belangrijke 
rol, maar het is tevens een heerIijke 
plek om op een warme zomeravond 
even weg te mijmeren tussen de geuren 
van alleriei kruiden. 

Yen in Heumens Heem 

Centraal in Hewnens Heem vinden we 
een vennetje. Dit is geen natuurIijk 
Yen. In een komvormig gegraven gat is 
een laag keileem aangebracht, Na 
verdichting is hier vervolgens veen 
opgebracht. De eerste jaren na aanleg 
groeiden hier soorten als lavendel
heide, veenbes en eenarig wollegras. 
Zonnedauw en veenpluis ontwikkelden 
zich massaal. De laatste jaren leiden 
deze zeldzarne soorten een steeds kwij
nender bestaan. Langzaamaan hopen 
voedingsstoffen zich op en nemen 
soorten als pijpestrootje en pitrus een 
steeds dominantere plaats in. Uitbag
geren heeft niet tot een gewenste 
verbetering van die situatie geleid. 

JOIO : G.J. l'. Prooijen 

Voor amfibieen vervult het yen echter 
een zeer belangrijke rol. Bruine en 
groene kikker en ook de alpenwatersa
lamander komen massaal voor. 

HoutwalLen scheiden het bosgebied 
van Heumens Heem af van de omge
ving. Aan de noord- en zuidzijde van 
het bos zijn dit nog oude eikenhak
houtwallen waarvan de eiken volledig 
uitgegroeid zijn. Aan de oost- en west
zijde worden nieuwe wallen opgewor
pen die zoveel mogelijk met eik 
worden ingeplant. Het is de bedoeling 
dat deze wallen in de toekomst als ei
kenhakhoutwal beheerd gaan worden. 

Het bosgebied Vall Heumens Heem 
bestaat uit een voormalige dennen-ak
ker die aan het eind van de twintiger/ 
begin dertiger jaren is aangeplant, 
Sinds 1978 is begonnen om met behulp 
van selectieve dunningen verjonging 
van loofhout te stimuleren. De eerste 
jaren is er volop geexperimenteerd met 
lichte en sterke dunningen. AI gauw 
bleek dat de mate van dunning bepa
lend was voor de soorten die zich ver
jongen. Na sterke dunning verjongt op 
deze bodem de berk zich massaal. Bij 
lichtere dunningen nemen eik en lijs
terbes de overhand. Incidenteel kie
men ook soorten als beuk, hulst, haze
laar en wilde kers. Dit systeem van va
riabele dunningen wordt nog altijd ge
continueerd. De Iaatste jaren worden 
meer en meer bomen geringd in plaats 
van omgezaagd. Hiennee wordt gelei-De kruidentuin JOIO : G.J. l'. Prooijen 
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Natuurlijk zijn er nog meer verras
sende plekjes in Heumens Heem , maar 
daarvo or zou u zelf eens een kijkje 
kunnen komen nemen. De tuin is vrij 
toegankelijk van zonsopkomst tot 
zonsondergang. De beheerder is op 
werkdagen tussen 9 .00 en 17.00 uur 
wei ergens in de tuin te vinden. Ook 
zijn er deze zomer op zondage n enke le 
activi teiten in Heumens Heem (zie de 
rubrieken "Agenda" en "Ve ldboeket"). 

De heemtuin vindt u aan de Bosweg in 
Malden op numm er 8a en is te berei
ken met buslijn 1 ricbting Molenhoek 
of 83 richting Venlo (vanaf Nijmegen 
C.S.) To t ziens in Heumens Heem! 0 

Gerrit-Tan van Prooijen heejt in de 
periode 1986-'88 Heemtuin Heu
mens Heem beheerd en is sinds 1990 
biologisch adviseur. 
lijn adres: 
Cauepoelseweg 366 
6815 CL Arnhem 

delijk de hoeveelheid dood hout in bet 
bas opgevoerd wat zijn waarde beef! 
voor vee l insekten en daarmee voor di
verse voge lsoor ten, Het is zeker de 
moeite waard om bij een rondwande

ling eens te letten op de verschillen die 
er zijn tussen de diverse vakken in het 
bos. Steeds meer begint het bos te 
lijken op een eiken- berkenbos dat van 
nature op deze grondsoort thuishoort, 
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Winter '95/'96 in Heem- en Siertuin Aldenhaeve
 

Nanke Siebelink-Cosijnse 

In de lange winter - nu ik dit schrijf op 
28 maart is bij nog niet voorbij - heb
ben wij duidelij k kunnen waarnemen 
hoe waardevol onze heern tuin is als 
'stapsteen ' voor flora en fauna midden
in een intensief agrarisch gebied. 
De eike n, beuken, bosjes, struiken, 
ruigtes, bet maaien van de wildeplan
tenwei pas in februari/maart en het al
tijd lopen van water uit de steen in 
onze eerste, in 1988 aangelegde peel, 
bebben vele dieren naar dit piepkleine 
stukje natuur op de aardbol, maar een 
wereld vol Ieven, gelokt! 
De reiger was te zijn veren boven op de 
steen. Helaas is hij op een gegeven mo 
ment niet mee r teru ggekomen. Hazen, 
fazanten, de groene en de gra te bonte 
specht, kram svogels, mussen , vinken, 
mezen, het roodborstje en ook de roof
vogels waren van de partij . Zij kwa
men allemaal drinken bij de steen. 
Iedere morgen na weer een nacht met 

strenge vorst keken wij met spanning 
of de steen nog wei water gaf. Dit sys
teem werkt door middel van een pomp 
op de dee!. 
Ook het paardenvoer, een soort muesli, 
waar veel haver en mills doorbeen zit, 
is met scheppen vol neergestrooid, vet
bollen zijn opgehangen, rijst met ge
wassen halve appel s neergelegd en zo 
hebben we de dieren zo goed en kwaad 
als het kan de winter doorgeholpen. 
Van belang zeke r nu bet voedselaa n
bod lang niet meer zo groo t is als in 
vroege r jaren. 

Wann eer u dit leest is het al hoogzo
mer en is bet moeil ijk je die lange win
ter voor de gees t te halen. Op dit mo
ment kijken we ieder plantj e uit de 
grond en wacht ik vol onged uld hoe de 
wildeplantenwei zich in di t vierde jaar 
gaat ontwikkelen. En ook hoe de hoog
stamboomgaard die wij laten verschra

len zich zal ontplooien. Zullen de pink
sterbloemen zich al verspreid bebben? 
Verleden jaar, zo rond eind april flad
derden er heel wat oranjetipjes rond . 
Later in de zomer zijn er door Frater 
Willi brordus van de wildeplantentuin 
in Borculo 18 soorten vlinders bij ons 
geteld, Wie wee t zien wij nog een s de 
konin ginnepage... 0 

Voor wie de Heem- en Siertuin Al
denhaeve eens in zijn zomerse 
pracht wil bekijken is misschien de 
Midzomer Garden-Fair op 20 en 21 
juli a.s. een goede gelegenheid (zie 
I'oo r meer informatie de rubriek 
"Veldboeket"). 

Het adres: 
"Aldenhaeve" 
Haitinkweg 8 
7021 KB Zelhem 
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