
De ouderen onder ons lierinneren iich de dertigerjaren als de "cr isistijd", een 
periode van grote werklooslteid en armoede . TO c/1 kwatn er ook toen wei eens 
iets goeds tof stand en daar wil it: fl ier het een en onder over venellen. 

DeZomp 
heerntuin in Oosterbeek 

Nels Schmidt 

eens praktiscb constant, namelijk 10° C 
waardoor ook in de koudste winters De 
Zomp openbIijft en dus een toevluchts
oord voor watervogels vonnt. Er wer
den afgeJopen winter b.v. de groen
pootruiter, de houtsnip en de grote geJe 
kwikstaart waargenomen: de ijsvogel is 
een ieder jaar terugkerende gast, die 
zich eind augustus, begin september 
meldt. Ook dit jaar, na de extreern kou
de winter die ons weer een Elfsteden
tocht bezorgde. 

Bronnengebiedje 
In het Zweiersdal ill Oosterbeek, een 
diep ingesneden sme ltwa terda l. ligt eell 
bronnengebiedje, een moerassig ter
rein, dat - niet verr assend - de nCk'Un 
"De Zomp" heeft gekregen. Een aantal 
wellen zorgt voor de aanvoer van water 
naar de vijver en de daaruit ontsprin

gende Zuiderbeek. De waterafvoer 
wordt redelijk constant genoemd met 
zo'n 3 liter per seconde, al moet gezegd 
dat we daar na een paardroge j aren OIl

ze twijfels over hebben. De kwaliteit 
van het water wordt geclassificeerd als 
van klasse 4. de bijna hoogste ecologi 
sche waarde. De ternperatuur is even-

Omslagfoto wandelbrochure hcemtuin "De Zomp" Oosterbeek 

Werkverschaffing 
In het begin van de jaren '30 kwam De 
Zomp in handen van de gemeente Ren
kwn. Ten eind e het de bewoners van 
bet oude Oosterbeek te vergemakkelij
ken om van de Fangmanweg naar de 
Weverstraat te komen werd in 1935 als 
werkverschaffingsobject het bestaande 
pad - Dam gebeten - opgehoogd, waar
door De Zomp werd afgesneden van de 
rest van het (droge) Zweiersdal. De 
hiervoor benodigde grond werd van 
een nabijgelegen we ilan d afgegraven 
en via een smalspoor met kiepkarretj es 
vervoerd. Tevens werd het moeras uit
gediept, zodat er een echte vijver ont
stond: de oevers werden beplant met 
'doorgedraaid' Boskoops cultuurplant
goed. 

Omvorming tot heemtuin 
Dr. Jr. H. Doing Kraft van de (toen 
nog) Landbouwhogeschool in Wage
ningen adviseerde al in 1969 dit ge
biedje met zijn grote natuurweten
schappelijke waarde met zorg te behe
ren, omdat er in Nederland slechts zeer 
weinig van dit soon kwetsbare bron
nengebiedjes over zijn. 
Hoewel bet terrein slechts circa 1/3 ha 
groot is, vertoont het gra te verschillen 
in hoogte, bodemgesteldheid, vochtig
heid en bezonning. Om deze tot bun 
recht te laten komen, besloot men het 
parkje geleideIijk aan om te vonne n tot 
een heerntuin op natuurlijke basis met 
zoveel mogelijk inheemse plantensoor
ten, behorend tot zes plantengemeen
schappen. 
Hiertoe moesten successievelijk de cul
tuurplanten verwijderd worden en ver
vangen door speciaal hiervoor door de 
gerneente gekweekte plantcn. Deze 
plannen waren in 1982 zover tot uit
voer gebracht dat De Zomp als heem
park in gebruik kon worden genomen. 
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Bezuinigingen teem van te voren is vastgesteld welke 
Intussen zijn we opnieuw beland in een plantensoorten in de diverse vakken 
periode van bezuinigingen door de aangeplant dienen re worden. terwijl 
overheid. De gemeente Renkum is niet volgens her BOl-plan aan de hand van 
Ianger in staat bet beheer van De Zornp de aanwezige vegetatie is bepaald wel
aIs heemtuin door een betaalde kracht ke planten gezien de heersende abioti
uit te laten voeren. Men had de keuze sche factoren her meest in de diverse 
tussen het terrein - in gedeelten - af te vakken thuishoren , 

stoten en aan diverse particulieren te In de oorspronkelijke opzet was sprake 
verkopen, of vrijwilligers in te zetten. van 9 vakken. Deze werden gehand
V001' het laatste werd gekozen en de haafd. zij het dat sommige werden on
gemeente nam begin 1994 contact op derverdeeld. teneinde her praten over 
met de plaatselijke afdeling van het het beheer voor BOl en vrijwilligers te 
IVN (Zuidwest Veluw ezoorn) met een vergemakkelijken (zie kaartje). 
verzoek om voor een proefperiode van 
twee jaar her beheer op zich te nemen, Zeer arbeidsintensief 
waarbij de tot dan toe daar werkzame III het seizoen 1995 togen we dus aan 
gemeenternedewerker de vrijwilligers het werk. In de periode 1982-1994 was 
part-time zou begeleiden. gebleken dar De Zomp, volgens eerder

genoemd systeem aangelegd, voorzag 
DeBOZ in de behoefte als heemtuin met een 
Het IVN verkIaarde zich hiertoe bereid grate soortenvarieteit, waar bet voor de 
en slaagde er in een groep vrijwilligers bezoeker prettig toeveu is . Daarnaast 
(ornwonenden en IVN-Ieden) te recru was evenwel gebleken dat het onder
teren. In overleg met de gemeente houd van De Zomp zeer arbeidsinten
werd een Beleidsgroep Ontwikkeling sief was en gemiddeld de halve dag
Zomp (BOZ) in het leven geroepen om taak van de gemeentemedewerker 
plannen op te stellen voor de toekorn vergde. Sommige planten willen zich 
stige ontwikkelingen van De lomp. De nu eenmaal niet houden aan de door de 
eerste aanzet hiertoe was een volledige mens gemaakte indeling. Deze onge
inventmisatie van de aanwezige plan wenste soorten moesten dan ook syste
tensoorten met daMop geba<;eerd een marisch door ons verwijderd worden, 
analyse van de heersende ahiotische waardoor vooral vak F (de heide) bij 
factoren in de diverse vakken die in de vrijwilligers in een kwade reuk 
1978 op basis van bodemonderzoek kwrun te staan. Dat regelmatig wieden 
waren vastgesteld, in combinatie met van b.v. heermoes en Sim-Jrulskruid 
een analyse van de ecologische groe had el11stige verstoring van de bodem 
pen tOt welke deze planten behoren tot gevolg, hetgeen leidde tot het opko
volgens de systematiek van Runhaar. men van weer andere ongewenste soor
Het voomaarnste verschil tussen het ten. VerdeI' bleek dar sormnige in prin
systeem Doing Kraft en dar van Run cipe wei gewenste soorten de neiging 
haar is dat volgens eerstgenoemd sys- hebben te g&1n woekeren (b.v. klimop 

Legenda 

A. Droge. voedselar rne bossen 

B. Droge/vochtige voedselrijke bossen 

C. Vochtige/n atte voedseJrijke bossen 

D. Bronbos 

E. Oevervegetatie 

F. Vochti ge/droge heidc 

G. Struweel 

H. Vijver 

J. Stinzenplanten 

Grens vakke n - - - - - - - - - 

en gele dovenetel - bovendien niet de 
echte wilde), terwijl andere steeds weer 
herplant dienden te worden omdat ze 
het in de hun toegedachte omgeving 
niet konden bolwerken (b .v. arnica en 
eenbes). Jekunt je dan ook afvragen of 
de varieteit aan abiotische factoren in 
De Zomp inderdaad wei du sdanig 
groot is dat deze op dit kIeine terrein 
negen verschillende naruurlijke vegeta
ties mogelijk maakt. En dan is er nog 
her probleem van de landelijke overbe
mesting als gevolg van de intensieve 
veehouderij, die mogelijk ook verrij
king van de diverse biotoopjes van De 
Zomp heeft veroorzaak t, Een vergelij
king tussen de aan de band van de hui
dige plantengroei bepaalde abiotische 
factoren en de veronderstelde bodem
samenstelling bij aanleg van De Zomp 
toont aan dat de diversiteit aan bodern
gesteldheden mindel' groot is dan 001'

spronkelijk verondersteld . Echt voed
selanne gebieden blijken nauwelijks 
meer aanwezig, misschien alleen nog 
de paar m2 met paarbladig goudveil, 
waar we dan oak zeer trots en zuinig 
op zijn. Indringers aIs kruipende boter
bloem en grate brandnetel worden claar 
steeds met de grootste zorg uit verwij
derd. Tot onze vreugde bebben we 
kunnen vaslStellen dat dit plantje zicb 
ook temidden van haar grote broer, het 
groot hoefblad, heeft kunnen uitbrei
den. 

Wieden of knippen? 
Het bebeerplan van de BOZ werd door 
de gemeente goed ontvangen en op 21 
maart van dit jaM vond de officii~le on
dertekening van het contract plaalS. Dit 
had begrijpelijkerwijs tot gevolg dat de 
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gemeenternedewerker, die tot nu toe 
met hart en ziel De Zomp had ver
zorgd, werd vervangen door 40 vrijwil
ligers, die in groepjes van vijf of zes 
wekelijks een morgen en maandelijks 
een avond hun krachten aan De Zomp 
wijden. Ik wil hier niet onverrneld la
ten dat genoemde gemeentemedewer
ker zich onmiddellijk bereid verklaarde 
's avonds als vrijwilliger weer zijn 
steentje bij te dragen. 
Daar bij het 'ouderwetse' wieden de 
grond steeds weer opengegooid werd, 
is de BOZ met het plan gekomen, me
de op aanraden van Ger Londo. om 
door middel van maaien en knippen de 
ongewenste kruiden te verwijderen. Dit 
is maar ten dele gelukt, doordat Mil de 
ene kant de vrijwilligers gewend waren 

in hun eigen tuintje altijd te wieden: 
anderzijds bleek dat het in bepaalde ge
vallen mogelijk is door simpel uittrek
ken en aandrukken her gewenste doeI 
te bereiken . Of heermoes en kweekgras 
zich op deze manier laten verjagen, 
zullen we volgend voorjaar maar al te 
gauw kunnen zien. 

Achterstallig onderhoud 
Een ander probleem is het uitbaggeren 
Villi de vijver. Oit gebeurde vroeger 

Hauden in het haar fo to: Nels Schmidt 

I Heemtuin De Zomp - Oosterbeek 

Adres: hoek Fangmanweg - De Dam 
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I Bereikbaarheid mer openbaar vervoer: 

: Vanaf Arnhem C.S . mel de bus naar Oosterbeek (bu slijnen : 1. 50. 80 of 81). Uitstappen 

bij bushal te Weverstraat. De heemtuin ligt op nog geen 500 meter van het centrum . 

. Toegang: 

De heernt uin is vanaf 15 maart tot 1 november van zonsopgang tot zon sondergang gratis 
toegankelijk . Een hond meenemen is echter niet toegestaan . Voor mindervaliden is de 
Zomp (mede als gevolg van de s terke hoogteverschillen) beperkt toeg ankelijk. I 

jaarlijks kleinschalig door middel van 
baggerbeugels. Waarschijnlijk ook ten 
gevolge van de bezuinigingen is dit 
karwei de laatste jaren niet uitgevoerd. 
Achrerstallig onderhoud dus, dat de ge
meente nog moet uirvoeren. Maar hoe 
en wanneer? Hierover is het laatste 

woord nog niet ge
sproken. Voor groot 
materieel is geen 
plaats op dit kwetsbare 
terreintje en waar blijf 
je met de baggerspe
cie? Een voordeel heb
ben we: bet slib is re
delijk schoon en hoeft 
niet als chernisch afval 

te worden beschouwd. 

Plannen voor de ko
mende tijd 
Op 1 november is, vol
gens bet bestaande re
gime, De Zomp geslo
ten - tot 15 maart 
1998; behalve dat in 
decembernog blade
ren op kwetsbare plek
ken verwijderd zullen 
worden, is het werk
seizoen voor de mees
te vIijwilligers afgelo
pen. Wei zal. met me
dewerking van de ge
meente, nag gekapt 

(o.m. een reusacbtige - gelukkig! 
door de honingzwam aangetaste Ame
rikaanse eik) en gesnoeid moeten wor
den. De BOZ beef! zijn werk gedaan 
en is ontbonden. Het is de bedoeling 
dat men in twee groepen verder denkt: 
een "biologiscbe groep" die de plannen 
voor bet beheer uitstippelt en een "pu
bliciteitsgroep" die moet bekijken in 
hoeverre eventueel door extra activitei
ten als een wilde plantenmarkt of geor
ganiseerde wandelingen, De Zomp be
ter in de Oosterbeekse gemeenscbap 
geintegreerd kan worden, met behoud 
van bet rustige karakter. Want een ding 
is duidelijk: veel mensen zoeken rust in 
De Zomp; lekker op een bankje zitten 
mijmeren, naar de vogels luisteren en 
genieten van wat op dat moment groeit 
enbloeit. Wat dat laatste betreft: mis
schien moeten we tech proberen wat 
meer bloeiende planten in De Zomp te 
zetten, want is de fijnproever al geluk

kig met paarbladig goudveil, kievits
bloem, twee soorten primula, konings
varen, boswederik en penningkruid 
(die bet in De Zomp allemaal voortref
felijk doen), we horen oak de roep om 
wat meer kleur in De Zomp. 

Nels Schmidt 
Graaf van Rechterenweg 52, 
6861 BR Oosterbeek 
Tel. 026-3342105 
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