
Vervolg heermoes 

ten zich aIleen kunnen vestigen op 

m in of meer onbegroeide humus

loze grond. 

Intussen blijven we op Domies Toen 

en de Beemd in Warffum gewoon 

trekken en maaien . Wanneer je in 

een d roge periode wiedt kan het vrij 

lang duren voor de heermoes weer 

terug is, maar gaat het vlak na het 

wieden regenen dan schiet het weer 

pijlsnel de gro nd uit, Iuich dus nooit 

te vroeg . 

In natte jare n zag ik zwart gewor

den plant en veel minder da n in 

andere jare n. Intussen zocht ik on

der de m icroscoop naar sporen bij 

aan getaste planten, ik kan ze niet 

vinden en twijfel no g steeds of wat 

ik zie ziekte of miss chien toch ver

drogin g is. In de literatuu r en op in 

ternet vind ik geen informa tie over 

ziekt en. Dit voorjaar, met de Vak

groep Heemtuinbeheer op excursie 

in de Lond otuin, raakte ik er min 

of meer van overt uigd dat heer

moes uit zichzelfverdw ijnt. Moge 

lijk zit het verhaal van Ger Londo 

het dicht st bij de waarheid en is de 

natuurl ijke cyclus van heermoes 

zo'n 15 jaar, missch ien langer op de 

voedselr ijke klei. Daar wi l ik niet 

op wachte n, op dit moment kies ik 

voor maaien in plaat s van trekken. 

Al met al ben ik nog niet veel ver

der. Vergelijken tuss en natt e en 

droge jaren, zand en klei kost een 

aanta l jaar. Misschien een projec t 

binnen Oase? 

Jan [aap Boehle 

Ecologisch hovenierte Warffum 

Toen we in 1988 met t rein en fiets 

heel Nederland doorreisden om 

heemtuinen te (onder)zoeken, viel 

ons op dat men in de provin cie 

Noord -Brab ant, in vergelijking met 

andere provincies, bijzonder actief 

was en dat er zelfs al onderlinge uit

wisseling was tu ssen heemtuinen. 

De naam Wi m Niema ntsverdr iet 

hoorden we regelma tig; een mar

ka nte, leuke naam, we war en be

nieuwd wie daar achter zat. We wa

ren dus blij dat hij zich aanmeldde 

voor de allereers te bijeen kom st van 

heemtuinbeheerders, die we in ok

tober 1990 organ iseerden in Soest. 

Sindsd ien weten we dat bij die leu 

ke, ma rkante naam een leu ke, m ar

ka nte man hoort. 

Bij die eerste bijeenkomst werd de 

Landelijke Werkgroep Heem - en 

Natuur tuinen opgericht, de voor

loper van St ichti ng Oase. De op 

richters van deze landelijke werk

groep, waa ronder Wirn , wild en o.a. 

graag een nieuwsbrief. Het feit dat 

pc's en printers toen lang zaam maar 

zeker betaalba ar werden, bood de 

moge lijkheid er een echt tijdsch rift 

van te maken. Bij de eerste brain

stormbijeenkoms t over dit tijd 

schrift vertelde Wim dat hij in de 

Eindhovense heemparkgroep ge

vraagd had, wat zij een goede naam 

zouden vinden en daar ware n 

'Paradijs' en 'Oase' uitgerold. Het 

werd du s Oase. 

We leerden Wim en 'zijn' Frater 

Simo n Deltour Heempark in de 

daarop volgende jaren steeds beter 

kennen en waarderen. Het samen 

werkin gsverband in Noord- Brabant 

kwam mod el te staa n voor wat nu, 

op landelijk niveau, de Vakgroep 

Heemtu inb eheer is: regelmatige 

ontmoeting en uitwisseling van 

kenn is en erva ring door heemtuin

beheerders. 

Een andere wens van de Lande

lijke Werkgroep was om een gids 

te maken van aile heemtu inen. 

Die kwarn, in eigen beheer, uit in 

1992. Eind van de eeuw was ook de 

tweede d ru k van deze gids uitver

kocht. W im stelde voor niet weer 

een volgende druk te maken van 

de oude gids, maar een heel andere 

vorm te k iezen, liefst full colour en 
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Waf had ik
 
net teven lief
 

Wim Niemantsverdriet 
4 april /942 - 4 september 20/4 

met veel foto 's. Wim ging die kar 

ok t rekken. Hij reisde, net als wij 

dat ru im 10 jaar eer de r hadden ge 

J aan en bij voorkeur vergezeld door 

andere liefhebbers, heel Nederla nd 

en ook Vlaanderen door op zoek 

naar heemt u inen, wilde plant en

tu inen, na tuur tu inen, ecol ogisch e 

tu inen. Allemaal tuinen (en par 

'en) waar na tu u rlijke begroeiingen 

f bepla ntingen de hoofd rol spelen. 

upzijn tocht door Friesland heb ik 

em een paa r da gen vergeze ld. Hee l 

euk om ons enthousiasme voo r het 

ntdekken va n bijzondere plekken 

en mense n te delen . Zijn eigen vro 

iikheid werk te altijd aan stekelijk! 

p een bijzondere datum, 20.11.02 

-regen we groen licht van het Prins 

Bern ard Cultuur Fonds : zij wi lden 

J e gids subsi die ren, zodat die vorrn 

gegeven en ged rukt ko n worden. In 

het voorjaar van 2003 ko n Wim de 

gids vol t rot s in Het M ilieu Edu catie 

Ce ntru m in Eind hove n prese nte ren. 

In 1992 begon ook een reeks 

Oaseweekends , d ie we in die 

periode, m eest al in de mooiste tijd 

van het jaar , rand Hem elvaart of 

Pinks teren, orga nisee rde n, Bij een 

va n die Oase weeken ds (in 1995, 

d rie dagen lan gs de vele int eressante 

natuurrijke tu inen in Nederlands 

en Belgisch Lim burg) leerde Wim 

zijn partner Marl een va n Tilburg 

kennen. Oak voo r ons een bijzonde

re ervar ing dat zu lke weeke nds zo 

veeI meer goeds op ku n nen leveren 

dan bezoekjes aan mooie tuinen ! 

W im heeft zich altijd enorm ingeze t 

voor 'zijn ' en ande re heemparken en 

-tuinen. Zijn ken nis deelde hij gra ag 

met anderen. Maar Wim hield oak 

Boven: op Texel , 2010.
 

Links: Wim ontvongt een onderscheiding von gemeen


teen heempork Frofer Simon Deltour. Loter werd hij
 

ook koninkli jk onderscheiden. (Foto's: St. Dose)
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veel van de echte natuur. Wij zijn 

blij da t we hem en M arl een nag mee 

hebben ku n nen laten genieten van 

de schoon heid van Zuid-Texel. 

Marianne van Licr, Willy Leufgen 

Tenslott e een gedich t van W im , 

waa rmee hij zelf afsc heid van zijn 

geliefde n en vr iende n neemt. 

Wat had ik de aarde lie( 

Wat had ik de mensen lie( 

Wat had ik het leven lie( 

Wat had ik lie( 

De mooie herinneringen in mijn hart 

Heb ik meegenomen 

Alsgeschenk van het leven 

Verdrietig om het vele leed 

Met blijdschap om het vele moois 

Dankbaar voor zoveellie(de 

Wim 
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