
Een Educatieve Tuin in Rheden
 

l annie de l ong-Bran 

Omringd door de bossen van 
de Oost-Veluwezoom ligt, op 
het landgoed Heuven te Rhe
den, de educatieve tuin van het 
NN, afde ling OOSI- Velu we
zoom. Deze tuin wordt onder
houden door leden van de af
deling en is sinds 1983 regel
nuuig open voor het publiek. 
Eenieder kan daar vrij rond
wandelen, eventueet mel een 
plaitegrond en beschrijving, 
tetwijl er ook altijd gelegen
heid is voor een rondleiding 
mel een aanwezige gids. Te
vens bestaat de mogelijkheid 
een afspraak te maken voor 
een rondleiding op een ge
wenst tijdstip. 

Wat is er te zien?
 
Van oude, uit de tuin afkomsti

ge bakstenen is een muurtje
 
gecreeerd dat zich ontwikkelde
 
tot een miniatuur kalksteen

landschapje, waar huislook,
 
rnuurpeper, steenanjer en ande

re rotsplanten gedijen. Muizen
 
vinden hier een geliefd plekje,
 
evenals hagedissen.
 
In een berm groeien alleriei
 
grassoorten en diverse andere planten,
 
hetgeen jaarlijks een bloemenpracht
 
opleve rt.
 
Een vlinderhoek is aangelegd op een
 
lekker warm plekje waar veel nectar

planten staan, maar ook andere, de
 
waardplanten, waar vlinders hun eitjes
 
op kunnen afzetten.
 
Een graanakker met oude granen,
 
waar eveneens planten als klaproos,
 
roggelelie, bolderik, spiegelklokje en
 
korenbloem groeien en bloeien. Op
 
een ander perceel groeit behalve boek

weit ook nog boerentabak, luzernekla

ver en vias.
 
Door het kappen van twee machtige
 
beuken is de hosrand een open gebied
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geworden. De typische bosplanten zo
als lelietje-van-dalen , dalkruid en salo
monszegel, verdwijnen naar de rand en 
maken plaats voor zoomplanten. 
Voorts is er een vogelbosje met bes
dragende struiken, een composthoek 
en zijn er bijen in een glazen bijen 
kast. Zij vormen op zichzelf al een 
zeer interessante en boeiende leefge
meenschap. Verschillende drachtplan
ten in de directe omgeving zorgen o.a. 
voor het voedsel van de bijen (nectar 
en stuifrneel). Naast de bijenkast is een 
stukje griend aangelegd om te demon
streren hoe wilgentenen voor de man
denrnakerii worden geteeld. In de nat
te hoek groeien vochtminnende plan-

ten, zoals veenpluis, veenmos, 
gevlekte orchis, gagel, rijsbes 
en beenbreek. 

Wie geinteresseerd is in de bio
logische groenteteelt kan zijn 
hart ophalen in de moestuin. 
Er wordt gewerkt volgens de 
methode Gertrud Franck. Bij
zonderheden over deze rnanier 
van wissel- en cornbinatieteelt 
zijn ter plekke (ook op schrift) 
verkrijgbaar. In de kruiden
tuin groeien vele geurende 
keukenkruiden. In de medici
nale hoek staan planten die als 
huismiddel gebruikt werden en 
worden en andere die dienen 
als grondstof voor geneesmid
delen. 
In de houtwal zijn stinzenplan
ten te vinden. Er groeit o.a. 
daslook, holwortel, vinger
helmbloern, sleutelbloem, ge
vlek te aronskelk, heggenrank 
en bitterzoet. Van een oude si
lo, 'put' genaamd, is een vijver 
gemaakt. Hierin komen larven 
van libellen en haften voor. 
Verder zijn er in de voorzorner 
volop kikkervisjes en salaman

ders. Zelfs de ringslang weet de put te 
vinden. Om de put staan verfplanten, 
zoals wede, boerenwormkruid, mee
krap, ossentong en verfkamille. Deze 
geven prachtige subtiele kleuren aan 
wol. 
Bij de beuk is een vijver waarin zich 
een biotoop onrwikkeld heeft met oe
verplanten, zoals gele lis, kalmoes en 
grote lisdodde. In net water komen o.a. 
stekelbaarsjes voor en op het water be
wegen schaatsenrijders en schrijver
ties. Achter de vijver is een slangen
broedhoop en naast een gekapte beuk. 
waarop alleriei zwammen groeien. 
staat een broedruiter waar vogels in 
kunnen nestelen. 
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Plattegrond Edu catieve Tuin IVN Oost-Veluwezoom 
~------------

Fa/a: me vr. J.A. Dokier 
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Themadagen 
Jaarlijks organsieren we themadagen, 
Zo luidde 8 april j .l. het therna "Wilde 
planten, zo gezaaid", 10junij .1. "Alles 
wat u will weten over bijen, dracht- en 
waardplanten" (i.s.m. Bijenvereniging 
Yelp en Natuurm onumenten ) en op 19 
augustus "Poelen, sprenge n, beken en 
vijvers.... schatkarners van de natuur". 

Zadenverkoop en Wilde Plan
tenmarkt 
In de tuin zijn tijdens de openingsuren 
zelfgeoogste zaden van de mee ste van 
onze plantensoorten Ie koop. 
Dit jaar is er een zaaikalender gedruk t 
mel behulp waarvan u alles over zaai
en aan de weet kunt komen. 
Op 11 augustusj.1. werd er een wilde 
plantenmarkt georganiseerd waar meer 
dan 700 soorten in de tuin opgekweek
Ie planlen Ie koop werden aangeboden. 

Waar vindt U ons? 
De educatieve tuin is te vinden 
achter het bezoekerscentrum 
Veluwezoom van Natuurmonu
menten, Heuvenseweg 5a te 
Rheden. Vanaf de parkeerplaats 
aan de Schietbergseweg is de 
tuin te bereiken . 
De educatieve tuin is goed 
bereikbaar per bus, IUn 43 
Arnhem-Apeldoorn (halte 
Strijland] of treln. NS-station 
Rheden. In beide gevallen is het 
ca. 15 minuten lopen vanaf de . 
uitstapplaats. 

Openingstijden 
Van april tim september, 
op zon- en feestdagen van 
14.00 -17.00 uur. 
Bovendien ;s de tuin tUdens de 
regionale schoolvakanties en in 
de maanden juni, juli en tot 18 
augustus dagelUI<s open, 001< 
danvan 14.00 -17 .00 uur. Voor 
groepen kan de tuin ook op 
aanvraag worden opengesteld. 
Voor informatie en/of afspraken: 
dhr. J. van Oriel, 026-4952775 
of mevr. L. Teune, 0313-423046. 
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Een middag in de Educatieve Tuin 

Het is de zaterdag voor vaderdag, )6 juni. Deze middag heb il< 'dienst' in de ruin . Sinds 1juni is de ruin ell<e middag 
geopend voor bezoekers. Voorgaande j aren was dat vanaf het begin van de zomervakantie van de scholen. Omd at 
de tuin in juni zo mooi is hebben w e de middagopenstelling veranderd 
Op deze dag is in Rheden het tradit ionele schaapscheerdersfeest ditmaal zander schapen als gevolg van de M KZ
crisis. Ais ik bU de tuin kom, zie ik dat een deel van de schaapskudde in de boomgaard aan het grazen is. Vanuit ons 
I<offiel<eetje heb ik er het zicht op . Er is een schaap, toevallig net zwarte schaap van de familie, die wei zin heeft in 
wat anders dan gras. Een schaap lust blijkbaar 001< w ei eens een groen blaadje, maar de takken hangen net iets te 
haag. Dit wordt een kwestie van samenwerken. Het zwarte schaap gaat op de achterpoten staan en legt de 
voorpoten op de rug van een vriendin, zo lul<t het makketjk, Daarna gaan ze samen naar een andere boom am op 
dezelfde manier van de blaadjes te proeven. 
Er voigt een flinke bui , de zaadhandel moet vanmid dag dan maar binnen blUven. Het ruikt heerlUk in de ruin als de 
bui voorb] is, de bloeiende vlier ruikje avera!. Vogels vliegen af en aan, er zUn heel wat nesten in de tuin . De 
insecten komen w eer tevoorschijn uit hun schuilplaats. In de put raal<t een hoornaar weI 40 maal [echt geteld!) met 
zn acherfj f het wate roppervlal< aan. Dit zal wei een bedoel ing hebben maar il< weet niet w elke. De bloeiende 
bapt isia en de gele gentiaan zUn echte blikvangers, de bloemen van het vingerhoedskruid vormen een 1<leurig decor op 
de achtergrond. 
Deze middag zijn er niet echt veet bezoekers maar de mensen die er zUn hebben de tijd en genieten. Een jong stel is 
enthous iast over haast aile bloemen en planten. ze zoeken heel w at zakjes zaden bijeen voor hun tuin. au de vijver 
staat een Duits gezelschap. Ze dragen 'outdoor-wear', rugzakken en verrekijkers. dat zijn I<enners-der-naruur zo te 
zien. De verrekjkers l<omen goed van pas w ant zo is de rings/ang die in de vijver zwemt heel goed te zien. Ze staan 
er w ei een paar uur op hun gemak te praten en te kijken. 

Op zeker ogenbli k loopt er aileen maar een l</eine jongen in de tuin. hij lijkt in gedachten verzonl<en. Op mijn vraag 
of hij het hier moo i vindt 1<U1<t hij verstrooid op. Ja, hij vindt het hier wei mooi. Ik vraag of hij niet naar het 
schaapscheerdersfeest gaat. 'Nee, Ik ben niet uitg enodigd. Oat hindert niks, il< hou d van rust w ant ik ben een 
dichter.· 'Dan kun je hier mooi inspiratie opdoen.' Ja. wa nt morgen is het vaderdag en onze JUT heeft er helemaal 
niet aan gedacht.' 'Maar jij in ieder geval wei, kun je nag mooi een gedicht rnaken!' 'Oat heb ik al klaar in mijn 
hoofd .' 'Mo et j e het maar gauw opschrijven, voor je het vergeet.' :.la, thuis schrijf ik het op .' 

Er komt een bezoekster met haast. ze vraagt of we oak een plattegrond van de tuin te koop hebben. Ze heeft een 
lap grand die ze op dezelfde manier w it aanleggen als deze tuin. Plattegronden hebben w e eigenlijk aileen am er 
een rondwan defing mee te maken, maar vc oruit. w e kopieren er w ei een bij. Ze geeft er een te royaal bedrag voor, 
dat is niet nodig want we zijn 
geen cornrnerciete onderneming. 
Het teveel moeten we dan maar 
als gift beschouw en, vindt ze. 
Tenslotte is er nag een oezoeker 
bijzonder ge'i'nteresseerd in het 
houden van bijen. Jammer, 
afgelopen zondag w as de 
themadag over bijen, die heeft hij 
gemist. Nu komt hij eens fangs op 
een maandagochtend, dan is er 
kans dat een van onze 
bijenspecialisten aanwezig is. Een 
bekende van mi] I<omt langs, we 
maken nag even een praatje en 
dan is het al ruim na vjven als 
tenslotte de vlag gestrel<en kan 
w orden. De infoborden en de -,... .. 

:.....giftenpot worden binnengehaald, 

Jannie de Jong-Bron is een van de vrijwilligsters van de Educatieve Tuin van het IVN Oost-Veluwezoom in Rheden.
 
Haar adres: Oranjeweg 27 c, 6991 WG Rheden, tel. 026-4954780. www.ivlloostveluwezoom.myweb.nl/edutuin.hunl
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