
In de Oase Heemtuitigids van 1992 otitbrek de ptoviticie Zeeland. Midden jaren negentig zijn ook in deze 
provincie initietieven genomen tot de eetileg van verschil1ende heemtuinen. 
In dit nummer van Oase stel1en twee van deze jonge tuinen zich voor, allebei geinspireerd door het 
Zeeuwse landschap, maar toch in de uitwerking heel verschillend: de Hortus Zelandiae in Oostkapel1e en 
De Hollandsche Hoeve in Goes. 

Hortus Zelandiae
 
Erik Speksnijder
 

Insectentuin; rnoerastuin en hooiland op de achtergrond 

In 1995 werd in Oostkapelle in op
dracht van de Stichting Zeeuws Biolo
gisch Museum (ZBM) een heemiuin 
aangelegd van 2,2 ha. De tuin is aan
gelegd op historische grond, binnen 
de begrachiing van her 13deeeuwse 
kasteel Weslhove. Het kasieel en het 
museum, dit laatste gehuisvest in een 
18deeeuwse orangerie, vormenhet 
decor voor deze heemtuin. 
De heemiuin is ontworpen door tuin
en landschapsarchitecten Bosch en 
Slabbers. Zij hebben gekozen voor een 
tuin in barokstijl, mel 9 themauiintjes 
als basis: een dijktuin. een moerne
ringstuin. een moerastuin.een boerde
rijtuin, een duiniuin, een akkertuin. 
een watertuin, een vlindertuin en een 
insecteniuin. Het oppervlak van deze 9 
thematuintjes bedraagt ongeveer 3/4 
ha. Verder is er een insectenmuur, een 
boomgaardje (1/4 ha) en een hooi
landgedeelte van iets meer dan 1 ha. 
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Spiegel van het Zeeuwse 
Landschap 
BU de keuze van thematuintjes is in 
belangrijke mate gekeken naar het 
Zeeuwse Landschap. Er is gekozen, 
am elementen die uniek cq . kenrner
kend voor het Zeeuwse zijn , weer te 
geven in de heemtuin. De meeste the
rna's spreken voor zich. Een keuze 
voor een dijktuin en een moernerings
ruin vraagt misschien om een nadere 
uitleg . 

Dijktuin 
Zeeland kent in de Zak van Zuid-Be
veland een uniek dijkenlandschap. 
Uniek orndat, denk ik, nergens ter we
reid zoveel dijkjes bij elkaar te vinden 
zijn en uniek ook, omdat op deze dijk
ies een zich voor Nederland unieke 
nora heeft ontwikkeld. De dijken wor

den hier derhalve ook wei bloemdijken 

genoemd. 
In de heemtuin is een houten damwand 
aangebracht van ongeveer 2 m hoogte 
en 15 m lengte, mel bier tegenaan een 
grondlichaam . Zo is als het ware een 
halve dijk gecreeerd. 

Moerneringstuin 
Zeeland kent rond o.a. Kapelle en Yer
seke zogeheten moergronden. Op deze 
plaatsen is in bel verleden de boven
laag van klei weggezet, om bij het on
dergelegen zoute veen Ie kunnen ko
men in verband mel zoutwinning. Na 
het ontgraven ontstond een zeer geva
rieerd holbollig landschap, waarin zoe
te en zoute, droge en naue delen elkaar 
afwisselen . Uiteraard heeft dit in de 
loop der jaren een evenzo gevarieerde 
plantengroei lot gevolg gehad. 
In de heemtuin is een diepe bak uitge
graven (l,5 m) van 20 x 20 m. Deze is 
bekleed mel folie en hierop is een dik
ke laag (> 1 m) zout veen aange
bracht. Op dit zoute veen zijn een aan
tal kleiruggetjesgecreeerd . 

Kweekveldje van ridderzuring 
Midden in de aanlegperiode kwam ik 
als "beheerder-heemtuin" in dienst van 
bet ZBM . Een kaal stuk grond grijnsde 
me tegemoet en het ontbreken van ook 
nog maar enig gereedscbap maakte 
'beheren' wei 101 een apart begrip. Om 
de heemtu in te kunnen realiseren was 
niet verder gekeken clan de aanlegfase 
en van een onderhoudsbudget was nog 
geen sprake. Gelukkig kon ik van fa
milie wat gere edschap lenen en mocht 
ik wat benodigd handgereedschap aan
schaffen . 
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Dit handgereedschap was inmiddels 
hard nodig, want overal verscheen on
gewenst "vuulte" en "ons kon da toch 
ni lette staen". Vooral een gedeelte van 
her hooiland waar uit onwetendheid 
bagger was aangebracht, bleek een 
mooi kweekveldje voor ridderzuring te 
worden. Na enige verplichte spuitses
sies zag men gelukkig indat dit niet 
aan de tuinman lag en rnocht ik deze 
vorm van symptoombestrijding staken. 
Beetje bij beetje kwam het inzicht dat 
er loch wei iet s meer om de hoek komt 
kijken bij het onderhoud van zo'n tuin. 
M'n kruiwagen, waarmee in anderhal
ve week bet maaisel uit de tuin kon 
worden afgevoerd, maakte plaats voor 
een tweewielig trekkertj e met kar , 
waarmee hetzelfde klusje aan zienlijk 
sneller gekJaard kon worden. De ge
leende bosmaaier rnaakte plaats voor 
een eigen bosmaaier etc. 

Leerschool tot creativiteit 
Nu, zes groeiseizoenen en een collega, 
Laurens Suurmond, rijker, kan ik me 
de tuin nog maar moeilijk in z'n kale 
beginstadium, met i n aanloopperike
len voorstellen. Wat me destijds af en 
toe wanhopig maakte, blijkt achteraf 
gezien een goede leerschool te zijn ge
weest, die verpliehtte tot creati viteit en 
vooral soepelheid. 
Het baggergedeelte blijkt nu bijvoor
beeld uitennate geschikt te zijn om 
mensen een stukje inzieht mee te ge
yen over de relatie van bepaalde plan
len met hun groeiplaats en ook kan ik 
hier mooi laten zien wat het effect is 
van het door ons uitgevoerde maaibe
heer. Terwijl op andere schrale plek
ken reeds leuke soorten komen, blijven 
op deze plek grote brandnetel, fluiten
kruid en ridderzuring domineren. 
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Een srukje zandige greppel, waarvan 
de taluds keer op keer door erosie in
zakten, heb ik pas bewust weer lekker 
kaal gemaakt. In het tweede jaar kwam 
ik er namelijk achter, dat hier vele 
tien tallen wilde bij tjes nestelen (o.a, de 
heggenrankbij). Het zou zonde zijn als 
zo'n stukje netj es zou overgroeien. 

Natuur komt weer tevoor
schijn 
Ook leerden deze aanloopjaren me kij

ken. Dankbaar zie je het eerste paartje
 
kuifeenden in de graehtoever gaan nes

telen, de eerste kleine watersalaman

ders in de drinkput verschijnen of in
 
een omgewerkt gedeelte een paar bil

zekruidplanten te voorsehijn komen. Je
 
maakt mee hoe de natuur weer terug

komt en je mag (met vallen en op

staan) leren op welke wijze je dit her
 
beste kunt sturen of soms juist niet
 
kunt sturen. En dat is een echt voor

recht.
 
Zo heb ik genoten van de grate hoe

veelh eid salamanders in de watertuin
 
en heb ik later de haren uit mijn hoofd
 
getrokken, toen ik zag dat de door mij
 
uitgezette voorns deze populatie deci

meerden.
 
De duintuin leek in de eerste jaren het
 
mooiste tuintje te worden. Na het in

planten van her zandlichaam mel helm
 
verscheen er spontaan zeeraket, zee

kool, loogkruid, veldhondstong etc.
 
Ideaal, een tuintje waar je bijna niets
 
aan hebt gedaan en dat gelijk zo'n
 
mooi resultaat geeft. Momenteel is dit
 
tuintje echter enorm arbeisintensief ge

worden. Om de eerder genoemde krui

den te kunnen behouden, is het nood

zakelijk om jaarlijks het tuintje Dink
 
op z'n kop te zetten. Doen we dit niet,
 
dan zie je dar het duintje, bij gebrek
 

Legenda 
1. Fruitmix (hoogstamfrui tbornen) 

2. Verscheidenheid; de akkertuin 

3. Bloerneupracht: de dijktuin 

4. Hollebollig; de moerneringstuin 
5. Zornpig Zeeuws; de rnoerastuin 

6. De Vliedberg 

7. Vergeten hoekjes en klein spul 

8. Hoor ze zoernen; de bijenkasten 

9. Typisch Zeeuws landschap 

10. Boerenbont; de boerderijt uin 

II . Klein Duintje; de duintuin 

12. De waiertuin 

13. De vlindertuin 

14. Heemhommels; de lnectentuin 

15. Leren in het open leslokaal 

16. Metse lbije u tegeu de muur 

aan dy namiek, binnen enkele jaren to
taal vergrast en de kruidachtigen a ls 
gevolg hiervan verdwijnen. 
Op hel hooigedeelte daarentegen wil
de, uitgezonderd het baggergedeelte, in 
de eerste twee jaren, vanwege de zeer 
droge zomers, nauwelijks iets groeien. 
Momenteel groeien er o.a. rode -, stij 
ve - en .kleverige ogentroost, vleugel
tjesb loe rn, echt duizendguldenkruid, 
kattendoorn etc. 

Een leuke toevalstrefTer 
Dit hebben we, behalve aan de onder
grond van lichte zavel en zand, mede 
te danken aan een leuke toevalstreffer. 
We waren twee jaar geleden op zoek 
naar a fdekm ate riaal voor vorstgevoeli
ge vaste planten en kwamen toen le
recht bij een boer hier in de buurt, 
waar we wei wat hooibalen konden ko
pen. Bij het spreiden van deze balen 
bleken er o.a. kruipwilg, pamassia. 
kleverige ogentroost en tal van orchi
deeen uissen te zitten, Bij navraag 
bleek het hooi afkomstig te zijn van 
een natuurgebied hier in de buurt, 
Mooier kun je (legaal) niet aan je zaad 
komen. Sindsdien voeren we hel maai
sel op de nog niet interessante plekken 
in de tuin direct af en brengen hier dit 
zadenrijke hooi op aan. Dit laatste le 
yen soms wei rare blikken op bij be
zoekers. Eerst zien ze ons alles driftig 
bij elkaar harken en afvoeren en ver
volgens zien ze ons op dezelfde plaats 
weer hooibalen uit elkaar schudden. 
Een beetje uitleg is dan wei op z'n 
plaa ts. 

Rondleidingen en reflectie 
Her afgelopen seizoen hebben we we
kelijks, op een vast tijdstip, rondleidin
gen gegeven. Enkele daarvan hadden 
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(bewust) een thema: "Zoogdieren", 
"Waterleven", "Nuttige kruiden", "Bij
en en hommels", waren enkele van de
ze therna's. 
In een grote tuin als deze loop je het 
gevaar, dat je door de hoeveelheid 
werk zo druk bezig bent, dat je zelf 
ruet de kans krij gt om de uiteindeJijke 
resultaten van je werk te zien. Je hangt 
nestblokken voor wilde bijen op en 
weet aan het eind van het seizoen niet, 
welke soorten er gebruik van gemaakt 
hebben, Je komt er bij het hooien in
eens achter, dat er aardbeikJavertjes 
stonden... 
Door de afgelopen themarondleidingen 
verplichtten we ons om toch even stil 
te staan en zelf te kijken, wat er in de 
tuin aanwezig is. EindeJijk mochten 
(konden) we zelf eens vissen in de wa
tertuin en de grachtkanten napluizen 
op zoogdiersporen en... tot de conclu
sie komen, dat onze bunzingvoorzie
ningen succes hebben (l), dat er woel
ratten la..ngs de oevers zitten, dat er ro
de wespen rondvliegen etc. 
Komend jaar willen we onze thema
rondleidingen uitbreiden en proberen 
een aantalleuke items uit deze thema's 
ook zichtbaar te maken voor de bezoe
kers (o.a. geprepareerde bunzing in een 
bunzingkast). Daamaast hebben we 
voor scholen "Over-Ieven in de tuin" 
op het progranuna staan. Vooral dit 
laatste Jijkt me een mooie uitdaging. 
Om kinderen op een voor hun pakken
de manier, inzicht/Iiefde voor de na
tuur bij te brengen, geeft veel voldoe
ning. Maar voorhet zo ver is, moeten 
we komende winter nog even hard aan 
de slag. 0 

Erik Speksnijder is beheerder van 
de Honu s Zelandiae. 

Zeeuws Biologiscb Museum 
Duinvlietweg 6 
4356 ND Oostkapelle 
tel. 0118-582620 
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Heemtuin 

De Hollandsche Hoeve 

Adrie Melis
 

Vliedberg met toegang 101de vleerrnulskelder 

Heemtuin De Hollandsche Hoeve is 
aangelegd in 1996 en werd in die zo 
Iller door ons, de heemtuinwerkgroep 
van de KNNV-afdeling Beveland. in 
gebruik genomen. 
De tuin is eigendom van de gemeente. 
In de tuin zijn landschappen van het 
gebied van de Zak van Zuid-Beveland 
ondergebracht. 

Typische landschappen
 
- De vIiedberg - een opgeworpen klei

heuvel. Hierin werd een vleermuiskel

der gerealiseerd . Tot op heden nog
 
zonder succes.
 
- De waterpartij - bestaat uit een ori

ginele veedrinkput, die werd uitgebreid
 

met enkele ondiepe poelen. De put is
 
nog steeds diep en een goede overwin

teringsplaats voor de groene kikker.
 
- Ret natte grasIand. Dit staat voor
 
her weidegebied dat achterbleef na het
 
atgraven van het veen voor zoutwin

Bing.
 
- De inlaagdijk omsluit de inlaag; een
 
atgegraven gebied dat ligt tussen een
 
zeeweringdijk en de inlaagdijk; het is
 
een drassig brak gebied, met wisselen

de waterstanden.
 
- Ret bouwland bestaat uit jonge zee

klei en is verdeeld in drie akkers. Het
 
was oorspronkelijk de bedoeling te
 
werken volgens het drieslagstelsel:
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