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Een oase in hartje Dordrecht 

n 1977 is op het voorm alige 
lanclgoed Weizigt het bio
logisch centrum Weizigt 

gestart. Het cen trum omvatte een 
kinclerboerclerij en een landschappen
min. Schoo lklassen krege n aan
schouwelij k onclerwijs in de buiten
lucht. 
Dit jaar bestaat het centrum, waarv an 
de naa rn inmiddels veranderd is in 
Weizigt Natuur- en Milieucentrurn, dus 
2S jaar, 
Maar er is natuurlijk nog meer ver
anclercl : zo zit de educatieve tak sinds 
1997 in her Koet shuis van her oucle 
landgoed. Dit Koetshuis is prachti g 
gerenoveercl en biedt nu ruimte aan o.a, 
tentoonstellingen. een natuurkund ige 
ontdekhoek en een documentatie
centrum, Ook is her 1espakket uitge
breicl : scho lieren kunnen in groepje s 
opdrachten in de tuin of op de boerderij 
uitwerken en er zijn voor verschill ende 
leeftijden diverse leskisten ontwikke1d . 
Kinderen kunnen zelf bepaa lde dingen 
uirzoeke n, b.v. hoe kleine bodemd ieren 
le ven , hoe je een gewicht van S kilo 
zelf omhoog kan blazen of war je zelf 
voor een schonere leefomgeving kan 

cloen of laten . 
De landscha ppentuin is in de afgelopen 
2S jaar gegroeid tot een oase in het 
hartje van Dorclrecht en heeft naast de 
ed uca tieve ook een recrea tieve fu nc tie . 

Landschappen 
Op het terrein zijn verschillende 
Neclerlandse landschappen nagebootst. 
Op 2,5 ha is er een duinge bied, moeras. 
beemd met dijk, heideveld(je), een 
stukje Zuid-Limburg . een oud land
goed bos, een kruiden tuin. een vlinder
tuin en een tropische kas te vinden. 
Veel kleine biotopen op een relatief 
klein perceel betekent intensief onder
houd. In de afgelopen jaren is door 
personeelsgebrek achterstallig onder
houd ontstaan. war nu langzaam weer 
word t ingelopen. 
Een nieuw project is afgelopen januari 
van start gegaan en omvat een 
arnfibieenpoel grenzend aan een ge
bouwtje met een onderwaterkij kven
srer, het Aquarama genoernd . 

Duingebied 
Door de bouw van het Aquararna moest 
er een groo t deel van her oude duin

gebied verdwij nen. Gelukkig was er 
ruimte op het terrein om weer een 
nieuw stuk cl uin aan te leggen. Van 
kalkrijk duinzand zij n 'nieuwe' clu inen 
gemaakt, die zij n ingep lant met o.a. 
cluindoorn, duinroos, meidoorn, vui l
boom, zomereik, GeJderse roos en een 
enkele vlier. Natuurlijk missen we hier 
in Do rdrecht de dynamiek van de zee, 
maar met dit duingebied kunnen we 
wei wat vertel len over de successie van 
planten: in de luwte van de eers te 
duinenrijen groe it b.v. duindoorn d ie 
stikstof kan vastleggen in de wortels 
waar rnee de weg vrij ligt voor ves
tiging van ander e soo rten. Nu is het 
nog ee n zandberg met een enkel 
struikje erop , maar in de toekomst zijn 
hier planten uit de oude duinen te 
vinde n. 

Aquarama 
Het Aquarama kwarn tot stand in een 
sarnenwerkingsverband van diverse 
partners. 
In het gebouwtje is een groot venster 
waar het waterleven goed te zien is. Op 
een ' voedselweb' is te zie n (en te 
horenl) welk diertje war eet en/of door 
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wie gegeten wordt. Een grappig filmpj e 
vertelt over diffu se watervervuilers. 
Verder zijn er nog infopan elen over 
water op en rond het eiland van 
Dordre cht. 
De poel is in oktober 2001 aangelegd 
en gemaakt van een fo liesoor t. De 
grondsoort is een mengsel van klei met 
zand. Een helofytenfilter moet het wa
ter zuiveren: een pomp werkend op 
zonne-energie zorgt voor de waterc ir
culatie. 
Er is een gevarieerde beplanting: 
krabbesc heer, warerdrieblad, warerpest, 
kalrnoe s, kleine lisdodde , zwanebloern, 
echte koekoeksbloern, dotterbl oem, 
valeriaan en moerasspirea zorgen voor 
een gespreide bloei . Vanaf de vlonder 
zijn er kikkers, bootsrnannetjes, zwarte 
wa terke vers en salamanders te zien. 
Orndat her nog een jonge vijver is. met 
een redel ijk voedse lrijke bodern, is er 
wei wat algengroei. De verwachting is 
dar de vijv er zich in de loop van dit 
jaar za l stabiliseren. 

Heide 
De oorspronkelijke gra nd kwarn uit 
Helenaveen en is inmidd els aardig 
verteerd. In de toekomst zal dit kleine 
landschap gerenovee rd moeten worden: 
op de kleiige onderlaag, de oorspronke
lijke laag, groeit het heerrnoes zeer 
goed. Tot mijn gra te verbazing yond ik 
er laatst een zwa rt-blauwe rapunzel, die 
elder s in de ruin niet aanwezig is. 

In dit gebiedje zijn diverse soorten 
heide en brern te vinden. Een paar 

pollen pijpen strootje mogen uitbloeien. 
In her vochtige gedeel te zijn adelaars
varens te vinden. Ze stoe len goed uit. 
so rns zelfs wa r te goed. 

Moeras 
In het vroege voorj aar is het moeras 
een lust voor het oog: zomerklokje s 
volgen de lenteklokj es op. kievits
bloemen staan samen met gewon e 
vogelmelk in het g ras, terwijl de dotter
bloemen aan de waterkant staan . Na dit 
feest is het wat rustiger : de gele lis 
bloeir tussen de opschietende riet
stenge ls. ' s Zorners is her weer heel 
anders: moerasspirea. valeriaan, poel
ruit , koningin nenkruid en wilgenroos
jes stelen dan de show. Er Iigt een 
houten brug over het moeras waardoor 
er eigenlij k twe e delen ontstaan: her 
ene dee l is een verland ingszone, het 
andere deel wordt opengehouden, zodat 
het water te zien is. Het riet wordt in 
het voorjaar voo r een dee l wegge haald. 

Beemd en dijk 
Sind s een jaar wordt 
dit deel van de tuin 
gefaseerd gemaaid: 
het is opgesplit st in 
drie stukken, die elk 
een ander maaibe
leid hebben . Een 
deel wordt 4x ge
maaid en afgevoerd, 
er staat hier veel riet 
en a m dit te laten 
verdw ij nen, wordt 
dus vaak gemaaid. 

Het middendeel is vorig jaar niet 
gemaaid. En het laatste deel wordt 2x 

gern aaid, in juli en oktober. Het idee 
achter dit beJeid is een ge varieerde 
begroeiing te verkrijgen en insecten 
een ove rwinteringsplek te geve n. Tot 
twee j aar geleden werd de landschap
pentuin nog winterklaar gernaakt: alles 
werd afgemaaid en afgevoerd, dar 
stand netjes, Om meer insecten 
(vlinders) te krijgen is her betel' o m niet 
alles af te maaien voor de winter, ook 
vogels hebben hier profij t van. 

Zuid-Limburg 
Met een 'hol paadje ' wordt de sug
gestie gewe kt van het Zuid limburgse 
landschap. Voorjaa rsbloeiers (bos
anernoon, sleutelbloernen en gevlek te 

aronskelk) bloeien net na de gele 
kornoelje . Wanneer alles in blad staat is 
her holl e paadje een koeJe plek op een 
zomerse dag. Op her stapelrn uurtje van 
mergel srenen groeien in de schaduw 
tongvarens. 
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Kruidentuin 
Verfplanten, geneeskrachtige kruiden 
en culinaire (soms gaat het ene met het 
andere samen) heerlijkheden, staan hier 
in een oml ijsting van buxus. In de 
zomer staan hier 2 laurieren uit de kas 
in een kuip . Eenjarigen en vaste kruid
en staan bij elkaar, zodat er jaarlijks 
gewisseld kan worden. De kruidentuin 
is door de vakjes een favoriet 
onderdeel van (groot)ouders met hun 
kinderen. Vooral wanneer er veel 
vlinders zijn. 

Vlinder-/ bijentuin 
Een strook langs de kas, naast de 
kruidentuin , is nu voor het tweede jaar 
ingezaaid met een vlindermengsel. 
Vorig jaar was het nog een experiment , 
dat dit jaar een vervolg krijgt. Altijd 
spannend hoe het wordt. Vorig ja ar was 
het een redelijk succes, tot aan de val
winden die we in juli hadden. De wind 
heeft toen veel stukgeslagen en het 
veld zag er wat zielig uit. De zonne
bloernen hebben het toen wei gered en 
daarm ee viel de schade nog wa t mee . 
Hopelijk wordt her dit jaar een goed 
vlinderj aar. 

Bijen zijn er altijd wei: vlakbij is een 
bijenstal. We zij n in het gelukkige bezit 
van een enthou siaste vrijwilliger die ' 
imker is . Voor de bijenstal is dit jaar 
een kleine bijentuin aangelegd met 
geculti veerde vaste planten. Daarvoor 
is geko zen om bezoekers een idee te 
geven voor hun eigen (kleine stads-) 
tuin. Het zijn verschillende planten die 
het hele seizoen bloeien zoals by: 
Calamintha, Helenium, Sedum, 
Rudbecki a, Lysimachia en Buddleia . 

Vogelbosje 
Tijden s het dagje uit met de heem tuin
groep vorig jaar, raakte ik geinspireerd 
door een wilgentenen hut. Daar de 
Biesbosch met al zijn wilgen in de 
buurt is, was een telefoontje om slieten 
te krijgen zo gebeurd. Langs de vijver 
zij n pluksgewij s enkele soorten in 
groepen aangeplant. Ook werd aan de 
kopse kant, met een goed uitzicht op de 
vijver, een hut gemaakt. In het najaar is 
hier al een 'vogelbosje' aangeplant, 
waar vogels kunnen foerageren en 
nestelen. Dit ligt tegen het station aan, 
wat nu ook mooi gecamoufleerd is: 

Door de hut een ronde vorm te geven , 
ontstaat er een soort vogelkijkhut. En 
vogels zijn er zat ! Ondanks het geraas 
van de treinen , hoor je in her voorj aa r 
verschillende soorten. Zelfs een paartje 
boomvalken laat zich dagelijks horen. 

Kas 
Vaak hadden landgoederen een kas, 
met bloeiende exoten. Kon de eigenaar 
lekker opscheppen regen zijn be
zoekers. Ook Weizigt heeft een kas. 
Een subtropisch deel waar de kuip
planten over winteren en een tropisch 
dee I waar nutsgewassen (koffie, thee , 
rijst, banaan ) en andere bijzondere 
planten groeien. De kas wordt gebru ikt 
voor de lesse n en bezoeker s maken 
graag een wandelingetje door de kas. 
Binnenkort zij n er informatiebladen te 

vinden waarmee men zichzelf kan 
rondleiden. Uiteraard wordt er gewerkt 
met biologische bestrijding. Overigens 
wordt in de hele tuin geen gif gebruikt. 

Toekomst 
Dat Weizigt niet stil staar, mag duide

lijk zijn. Op het terrein sraat nu nog een
 
bouwval , een voormal ige smederij . De
 
gemeenteraad heeft ingestemd met
 
nieuwbouw. In september start de
 
bouw, waarbij allerlei duurzame
 
methodes zullen worden toegepast.
 
Daarover misschien een andere keer
 
meer.
 
Ook de kruidentuin ondergaat een
 
metamorfose: de parkeerplaats die tus

sen de kruidentuin en het Koethuis ligt ,
 
gaar verdwijnen waardoor er dus meer
 
tuin bijkomt.
 
Dit jaar zijn we begonn en met maande 

lijkse avondw andelingen ( I' woensdag 

avond in juli , september en oktober).
 
Volgend jaar willen we dar graag
 
herhalen: er is over de tuinen zoveel te
 
verteJlen!
 

De tuin groeit nog steeds, aan plannen
 
geen gebrek: de groentetuin weer in ere
 
herintroduceren, veldjes met oude
 
graangewassen, vijvers van natuurlijke
 
oevers voorzien enz .
 
Over de boerderij heb ik het nog niet
 
eens gehad, maar het dierenleven is
 
natuurlijk ook heel interessant.
 
Het terrein is van maandag tim vrijdag
 
geopend vanaf 8.00 tot 16.30 uur, het
 
Koetshuis en Aquararna zijn maandag
 

ges loten en verde r geopend vanaf 13.00 
tot 16.30 uur. In het wee kend is het 
terrein vanaf 11 .00 tot 16.30 uur open . 
U bent van harte welkom. 

Heeft u reacti es naar aanleiding van dit 
artikel, belt u dan gerus .t. 

Bereikbaarheid 
Vanaf station Dordre cht C.S, uitgang 
Krispij n gaat u rechtsaf. U loopt in ca. 
S minuten naar het Weizigt NMC 
(ingang Stadsboerderij). De 
parkeerrruimte in de nabijhe id van het 
centrum is beperkt. 

An gelin e Tiedema is beheerder van de 
landschappentuin van Weizigl Natuur
en Mili eucentrum. 

Van Baerleplantsoen 30a 
33 14 BH Dordrecht 
Tel : 078- 6141900 
E-ma il: Weizigl-NMC @s IV.dordrechl .nl 
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