
Een natuurrijke 
tuin in Groesbeek 
deell 

Victor Westhoff in samenwerking met Nettie Westhoff-de Joncheere 

Tuintjes en tuinen om nooit te 
vergeten 
Tuinen hebben ons leven al heel lang 
begeleid en bepaald. Zelf woonde ik 
van mijn vierde tot mijn twintigste le
vensjaar in Laren in het Gooi, achter
eenvolgens in drie huizen met grate 
tuinen, het langst in een zonnige tuin, 
die behalve uit borders, gazon en prieel 
vooral bestond uit een ooftgaard van 
bessen en frambozen. Ik had er al 
vroeg een eigen tuintje , waarin ik de 
vaak grillige en onvoorspelbare gevol
gen van zaaien, planten en wieden 
leerde kennen. Na een turbulent tuin
loos decennium (1937-1947) van stu
dentenhuizen, oorlogsellende en de 
eerste schreden in de kille maatschap
pij, woonden wij van 1947-1969 in 
Driebergen, in een sfeervol oud huis 

"De tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij" 

met een grate tuin, aangelegd door 
mijn schoonouders. Een tuin om nooit 
te vergeten. Gazons en borders, met 
een prachtige Ceder, met een oude Ro
binia, die haar witte bloesem op het 
gras strooide , met Gouden Regen, Ei
ken, exotische bomen, met een in de 
lente uitbundig bloeiende boomgaard, 
waarin ik onder meer SIangenlook 
plantte, en een kleine vijver, waarin ik 
met water- en moeraspIanten leerde 
experimenteren. In het voorjaar in een 
bossage de violette pracht van Scilla li
lio-hyacinthus, die ik uit de beuken
wouden van de Pyreneeen had meege
bracht en die er zich voorspoedig ver
menigvuldigde. Een tuin waarin onze 
kinderen een hut bouwden en als Tar
zan door de bornen slingerden; een ge
heimzinnige tuin, ideaal om paaseieren 

Lucebert 

en dito hazen en kipjes voor de kinde
ren te verstoppen; een tuin om's zo
mers weg te dromen onder bloeiende 
Blauwe Regen of een rozenpoort bij de 
vijver, een tuin waar in de herfst het 
perensap van de voluptueuze William 
Duchess en de ranke Conference van 
je vingers droop . Maar een natuurtuin 
was het niet, 

Een keuterboerderijtje in 
Groesbeek 
Als gevolg van mijn benoeming tot 
hoogleraar in de plantkunde in Nijme
gen in 1967 moesten we in 1969 ver
huizen naar de omgeving van de uni
versiteit. We vonden na lang zoeken in 
het ons nagenoeg onbekende Groes
beek een keuterboerderijtje, een eeuw 
oud, in een terrein van ruim een hecta
re, afhellend tot aan de Zevenheuve
lenweg, maar alleen te bereiken via 
een particulier weggetie. Het huis heb
ben we inwendig aangepast, maar het 
oude karakter is goed herkenbaar. Het 
terrein bestond uit een tuin, bemeste 
graslanden, een jonge aanplant van 
Boswilg en Zoete Kers met Vlier, een 
groep Italiaanse Populieren (nu 20 m 
hoog), een boomgaard met Peren , Prui
men en een Zoete Kers. In wat vroeger 
de groententuin was stonden twee Pe
ren, een Zoete Kers, twee Perziken en 
twee grote Rhododendrons, een paarse 
en een witte; het geheel omsloten door 
een Ligusterheg. 
We besloten , dit patroon in principe zo 
te laten, en het beheer als volgt te voe
ren. Het hooggelegen deel van het 
grasland, ca. een halve hectare, werd 
verschraald; dat houdt in: niet beweid, 
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Legenda 

oK = Kers 
o P = Populier 
o = andere boom 
000 = gesnoeide heg 
R = ruderaal hoekje 
Ill) = Reuzenbereklauw 

= afgedekte waterput 
- - - = pad
:tm = tegels

111 E3 = talud met trapje 

meter boog struweel. Het lager gelegen gras
land lieten we in gebruik (niet in pacht!) bij 
de naburige boer , daarmee badden we verder 
geen bemoeieni s. In bet jonge loofbos wilden 
we zicb het natuurlijke beloop van de succes
sie laten voltrekken, maar bet overigens behe 
ren volgens bet beginsel van de "Tbunense 
kringen" . Dat betekent; een gradient van rela
tief sterke ingreep vlak bij huis tot minimaal 
bebeer aan de grens van bet terrein, een af
stand van ca. 70 meter. De tuin komt later aan 
de orde. 
In 1996 werden buis en terrein op de Ge
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meentelijke Monumentenlijst geplaatst; niet 
op ons verzoek, weI met onze instemming . 
Daarbij werd de volgende motivatie gegeven . 
Arcbitectuurbistoriscbe criteria: a. het object 
valt op door bijzondere kwaliteiten zoals gave 
verhoudingen en een voor de bouwtijd karak
teristieke detaillering in vormgeving en mate
riaalgebruik. b. bet object is een goed voor
beeld van een keuterboerderijtje uit de perio
de rond 1900, Stedebouwkundige criteria: het 
object is onderdeel van een historisch ge
groeid landscbappelijk gebied en speelt daarin 
een beeldbepalende rol. 

Een bepaald type natuurtuin 
Het belangrijkste punt van uitgang bij ons be
heer was, dat wij geen ingrepen deden in het 
relief en de bodemgesteldheid. Wij streefden 
naar een bepaald type natuurtuin; dat hield in, 
dat we de toplaag van het bemeste grasland 
niet lieten afgraven, dat we geen grote hoe
veelbeden kalkrijk en kalkarm zand lieten 
aanrukken, en slechts bij enkele planten mer
gel aanbrachten. We wilden de geomorfologie 
en de bodem van de streek respecteren, en al
leen die soonen!aten groeien of aanbrengen 
die in dat milieu konden aarden, alsook in de 
stenige grond direct tegen het huis . Behalve 
deze ideeIe overweging was er ook een prak
tiscbe; mijn functie bracht met zich mee, dat 
we slechts een beperkte hoeveelheid tijd en 
energie in ons terrein konden investeren. 
Een beperking was, dat bet grondwater 22 m 
diep ligt, zodat vochtbeboevende soorten wei
nig kans maakten. We compenseerden dit 
door een vijver te graven. Op een en ander 
kom ik nog terug. 
Ons bebeer stoelde op onze gedurende een 
halve eeuw verworven kennis van flora en ve
getatie en hun milieuvoorwaarden, zowel in 
ons land als in tal van andere landen, vooral 
Ierland, Frankrijk en Scandinavie. We lieten 
ons voorts leiden door vier uitgangspunten. 
Ten eerste wilden we ons niet beperken tot in 
Nederland inheemse soorten; het werd dus 
geen heemtuin. Ons land heeft immers geen 
naruurlijke oost- en zuidgrenzen. Alleen het 
grote grasland bestaat uitsluitend uit inheemse 
soorten . In bos, haag, boomgaard en vijver is 
dat weliswaar grotendeels ook bet geval, maar 
ze zijn en worden geleidelijk verrijkt met uit
heemse planten die overeenkomstige oecolo
giscbe voorwaarden behoeven en thuishoren 
elders in Europa, in gematigd Noord-Amerika 
of zelfs in Japan en de Himalaya. In de eigen
lijke tuin tenslotte groeien siergewassen en 
wilde planten zusterlijk dooreen. 
Ten tweede streefden we naar een toestand, 
waarbij, vooral in de eigenlijke tuin, de bloei 
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gespreid zou zijn over een zo groot mogelijke 
periode, van januari tot november. Ten derde 
was en is de opzet steeds een harmonisch en 
esthetisch optimaal tuinbeeld. Last but not 
least is ons doel, de bodem grotendeels met 
plantengroei bedekt te houden. Zodoende zijn 
de planten tot op zekere hoogte vrij om met 
elkaar te concurreren, dan weI elkaar bij te 
staan en anderen het leven mogelijk te maken. 
Alleen op die wijze krijgen de planten de 
kans, zich te vermenigvuldigen en hun eigen 
aard (epharmonie) en persoonlijkheid te 
openbaren. 
Iedere tuinier zal begrijpen, dat dit nobele 
principe weI zijn grenzen kent. PaaIen perk 
wordt gesteld aan mateloos opdringende co
horten van Canadese Guldenroede, Herfstas
ter, Langbladige Ereprijs, Brandnetels, Don
kere Ooievaarsbek, Zevenblad, Hondsdraf en 
wat dies meer zij. K1eefkruid wordt hardnek
kig bestreden, en in de eigenlijke tuin geldt 
dit ook voor alle wilde grassen. Dat leerden 
we van Koos Landwehr. 

Wat er groeit en bloeit 
We inventariseren ons terrein enkele malen 
per jaar . Het aantaI plantensoorten schommelt 
tussen 400 en 460, mossen en zwammen niet 
meegerekend. De meeste daarvan komen iller 
aan de orde. 
De hoge grenshaag is vooral opgebouwd uit 
Eenstijlige Meidoom en Hondsroos, met bij
menging van Kardinaalsmuts, Rode en Gele 
Komoelje, Hazelaar, Spaanse Aak, Zoete 
Kers, Beuk, Sporkenhout, Bramen, Gelderse 
Roos, Lijsterbes en plaatselijk een zoom van 
Sleedoom. Ook zijn er hoekjes met Haagbeuk 
en Krenteboompje, of met Linde en Walnoot. 
Heggerank (Bryonia) slingert zich in de haag 
als resultaat van een daarin geworpen besdra
gende stengel; elders verscheen Heggerank 
spontaan in een struik van Chaenomeles japo
nica, samen met Binerzoet. Onder de haag 
groeit voora! Dolle Kervel. 
De boomgaard (waar de oorspronkelijke Prui
men en enkele Peren het lieten afweten) is ge
leidelijk verrijkt met Callicarpa, Magnolia 
soulangeana, Mispel, Boerenjasmijn, Kardi
naalsmuts, een Tulpenboom (Liriodendron), 
een rozerood bloeiende Sierappel (Malus flo
ribunda), Andromeda japonica, Comus mas, 
Gouden Regen en Hypericum calycinum. 
In een zonnige zoom langs de boomgaard zijn 
we na lang experimenteren geslaagd in het 
aanbrengen van een duurzame "rivierbeemd" 
met Marjolein, Agrimonie, Kroonkruid, Klei
ne Pimpernel, Margriet, Hokjespeul, Herts
munt en (als exoot) Wijnruit. Hier Yond oak 
de Roggelelie of Oranjelelie een plaats. Daar-
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voor was het optimale milieu - een roggeakker 
- bij ons niet te verwezenlijken; het periodiek 
bewerken van de grond is noodzakelijk . Spon
taan vestigde zich hier Barbarakruid. Daar
achter, in de halfschaduw van de boomgaard, 
gedijen onder meer Kleine Ruit, Geranium en
dressei, G. phaeum, Gevlekte Dovenetel en de 
Bonte Gele Dovenetel (cv. Florentinum). 

Zwarte adem 
Voor we op onze ervaringen verder ingaan, 
moet eerst een belangrijke beperking aan de 
orde komen die we niet voorzien hadden: de 
schadelijke invloed van Iuchtverontreiniging, 
Ons terrein ligt middenin uitgestrekt boeren
land, dat zwaar bemest wordt. We worden 
dan ook geteisterd door nitraatbelasting (stik
stofdepositie). A1lerlei gewone soorten van 
voedselarme bodem die in het voor deze 
streek kerunerkende Beuken-Eikenbos thuis
horen, probeerden we in ons bos aan te plan
ten, en weI in het meest afgelegen gedeelte, 
dat we verder niet beheerden en juist als "na
tuurbos" beschouwden. Ze stierven af, en niet 
door concurrentie; we zagen ze letterlijk 
doodgaan, vergiftigd worden. Dit gold met 
name voor Blauwe Bosbes, Pilzegge, Struik
heide, Bochtige Smele. Wellicht is hier ook 
vroegere fosfaatbemesting (voor de aanplant 
van het bos) in het geding. Dalkruid doet het 
na tientaIlen jaren nu iets beter. Anderzijds 
kampen we, vooral in de bermen van bos en 
boomgaard, met overdadige groei van door de 
"zwarte adem" begunstigde grassoorten, voor
al Kropaar en Gestreepte Witbol. Daartegen 
valt haast niet te vechten. Een derde effect is 
de "geile" groei van allerlei tuinplanten, die te 
weinig steunweefsel vormen, er slap bij staan 
en bij een flinke bries omvallen. Dit alles zij 
een waarschuwing voor iedereen die middenin 
boerenlandeen natuurtuin wi! inrichten. De 
bebouwde kom van tuindorpen en stadsranden 
is daarvoor veel beter geschikt. 
Deze agrarische destructie komt helaas ook 
tot uiting in de vogelwereld. Achtereenvol
gens verdwenen uit onze omgeving de Geel
gors, de Leeuwerik, de Patrijs en de laatste ja
ren zelfs de Koekoek, die we deerlijk m.issen. 

De vijver 
De vijver is ca. 5 m bij 2,5 m en in het midden 
60 em diep; de bodem is bekleed met land
bouwplastic, dat bedekt werd met een meng
sel van zand en potgrond, aan de uiteinden tot 
boven het water opgehoogd. Daarin brachten 
we zowel waterplantenaan, voora! Krabbe
scheer, Kikkerbeet, Hoornblad, Blaasjeskruid 
en enkele Fonteinkruiden; als een moerasrand 
met onder meer Snavelzegge, Blaaszegge, El
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zenzegge, Ule Zegge, Gele Lis, Grote 
Egelskop, Grote Boterbloem, Kal
moes, Waterscheerling, Pijptorkruid, 
Grote en Kleine Watereppe, Grote Wa
terweegbree, Slangenwortel, Water
munt, Waterdrieblad, Harig Wilgen
roosje, Wateraardbei, Moerasvaren, 
Kamvaren, Moeraswederik, Kattestaart 
en Groot Glidkruid; bovendien nog een 
ondiepe rand met soorten als Egelbo
terbloem, Moeraswespenorchis, Dot
terbloem, Genadekruid, Gevleugeld 
Hertshooi, Vlozegge, Moeraswalstro 
en Zomprus. 
Gezien deze ambitieuze doelstelling 
bleek de vijver later te klein. In de laat
ste jaren gaven we het op, door verwij
dering van plantenmassa open water te 
houden. Dat is geleidelijk verland tot 
een moeras, een boeiend proces met 
een soortenrijk resultaat. De massale 
bloei van Waterdrieblad is in april een 
jaarlijks feest. Mesotrafente zachtwa
tersoorten zoals Vetblad, Waterlobelia, 
Pilvaren, Waterlepeltje, Vlozegge, 
Moerashertshooi, Blonde Zegge, lieten 
het afweten; Dophei kwijnt; maar Dot
terbloem, Moeraswespenorchis, Ge
vlekte Orchis, Grote Ratelaar, Genade
kruid, Kievitsbloem, Wolfspoot, Kam
varen, Bleke en Geelgroene Zegge, 
Blauwe Knoop, Waterpunge, Spits Ha
vikskruid, en zelfs Duinbes ("cranber
ry") zijn er nog altijd een sieraad. Als 
exoot gedijt er de Japanse Houttuynia 
cordata, en aan de rand prijken Gele 
Zegge, Arnica montana, Erica mackay
ana (als herinnering aan Connemara) 
en Epipactis roylei. De twee laatste 
waren een geschenk van Hein Konin
gen. Overdadige groei van Moerasva
ren en Moerasrolklaver wordt inge
toomd. 

Het grasland 
De Iotgevallen van het grote grasland 
waren spectaculair. Toen wij er gingen 
wonen, overwogen in het tot enige ja
ren voor onze komst bemeste grasland 
Ruw Beemdgras, Veldbeemdgras, Fi
oringras en Rood Zwenkgras, met een 
bijmenging van (onder meer) Kropaar, 
Timotheegras en Gestreepte Witbol. 
Binnen enkele jaren was dit beeld ge
heel veranderd. Reukgras (Anthoxan
thum odoratum) was volledig gaan do
mineren, vergezeld door Rood Zwenk
gras, Zachte Dravik en Gewone Veld
bies. Daarmee was bet aloude geurige 
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hooiland teruggekeerd. Vroegere dich
ters en romanschrijvers vergeleken de 
geur van meisjeshaar met die van hooi; 
iets dat voor hedendaagse minnaars 
onbegrijpelijk is, maar wat wij nu weer 
kunnen bevestigen. Geleidelijk werd 
het veld ook bloemrijker. Biggekruid 
en Schapezuring werden abundant; 
Vlasleeuwebek, Sint Janskruid, Gras
klokjes, Grasmuur, Duizendblad, Ge
wone Ereprijs, Scherpe Boterbloem en 
Stijf Havikskruid vestigden zich of 
breidden zich uit, Op oude brandplek
ken verschenen Rode Klaver, Ringel
wikke en Smalle Wikke. Er ontstond 
bovendien een interessante gradient 
van zuid naar noord. Onder invloed 
van de schaduw en de strooiselval van 
hetbelendende bos bleef de productie 
in de zuidelijke strook hoger en weli
ger, met veel Ridderzuring en Veldzu
ring. Aan de noordzijde daarentegen 
bleef bet grasland tot aan de hoge haag 
schraal en open. 
Verdere verschraling en de daaruit 
voortvloeiende verrijking van de flora 
zijn niet te verwachten. De snelle ver
andering in het begin was te danken 
aan de uitspoeling van oplosbaar ni
traat door de neerslag; maar de veront
reiniging door fosfaat blijft wel onaf
zienbaar lang in de bodem. Inzaai of 
inplant van daarvoor gevoelige soorten 
(Margriet, Akkerboombloem, Tijm, 
Geel Walstro, Liggende Klaver) leidde 
niet tot resultaat; als zulke soorten zich 
wel eens spontaan vestigden (Knolbo
terbloem, Liggend Hertshooi), verdwe
nen ze spoedig weer. In het natuurbe
heer pleegt men de verontreinigde bo
vengrond dan ook af te graven, maar 
bij ons kwam dat niet in aanmerking. 
Het grasland helt van oost naar west 
omhoog; het er aan grenzende bos is in 
de oostelijke helft iets voedselrijker en 
wordt daar begrensd door een zoom 

van Fluitekruid en Look-zonder-look. 
In het voedselarmere westelijke deel 
zijn de bosranden een dicht struweel 
van tot manshoge bramen (in elf soor
ten), begeleid door plekken met's zo
mers uitbundig bloeiende Wilgenroos
jes. 

Eerherstel van 'onkruiden' 
Voor het raam van mijn werkkamer 
Iegde ik een open ruderale vegetatie 
aan, met Hartgespan (een van mijn lie
velingsplanten), Bijvoet, Raket, Wede, 
Witte Dovenetel, Wouw, Judaspen
ning, Boerenwormkruid, Grijskruid, 
Ule Dravik, Hondstong, Blaassilene, 
Speerdistel, Akkerkool en Akkerwin
de. Spontaan verscheen Akkerandoom. 
Onverwacht heeft Geranium lucidum 
zich hier massaal uitgebreid. In het 
vroege voorjaar geniet ik er tevens van 
Scilla tubbergeniana. De lezer zij ge
waarschuwd: zo'n biotoop vergt inten
sief onderhoud. Aan dit eerherstel van 
de "onkruiden" grenst ons "woud" van 
Reuzenbereklauwen, die met tomeloze 
energie elk jaar van de grand af drie 
meter hoge zware stengels met enorme 
bloemschermen en reusachtige bladen 
voortbrengen. Maar diep onder de ho
ge schermen bouwt de Dwergmuis 
haar minuscule nestjes, hangend aan 
brandnetelstelen. Die Reuzenbereklau
wen zijn een lust en een last. De scher
men moeten terstond na de bloei wor
den afgeknipt, of liever gezaagd, an
ders staat de wijde om trek hetjaar 
daarop vol ongewenste kiempIanten. 
Een Hulsthaag grenst dit perk af tegen 
het booiland. Hoe boog ook, de reuzen 
worden overwuifd door onze Fluweel
bomen met hun in het najaar vlamrode 
bladertooi. Ook die brengen tegen on
ze wil en dank kroost voort. 
Maar ons "succesnummer" is wel het 
bos. Maar daarover meer in het vol
gende nummer van Oase. Ook de be
schrijving van de tuin (in eigenlijke 
zin) kunt u lezen in het zomemummer. 

o 
Maar wieniet zo lang wit wachten 
en/of de tuin meteigen ogen wil bekij
ken is welkom, mits aangekondigd. 

Victor Westhoffen NettieWesthoff
de Joncheere 
Postbus 64, 6560 AB Groesbeek 
024-3971642 
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