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Voorwoord.
Els Kaper-Klaver voorzitter

Onze Heimanshof bestaat dit jaar 80 jaar. Dat is een mooie tijd om op terug te
kijken.
Vanaf de aanleg in 1935 heeft deze plek veel veranderingen meegemaakt, van
aanleg naar groei en volwassenheid, van planten uit heel Nederland naar
planten speciaal van de Veluwe. In die 80 jaar heeft de Heimanshof zich
ontwikkeld tot een mooie natuurtuin, met hoog en laag, nat en droog, met een
veelheid aan planten en dieren; alles mooi in evenwicht.
En toch verandert de natuur voortdurend, en ook onze tuin zien we van jaar tot
jaar, en van maand tot maand, veranderen. Wij gaan bij aankomst altijd meteen
even rondkijken.
Wij, leden van de werkgroep, vinden dat mooi om te zien! U ook? Kom dan
eens kijken.
En hebt u zin in een rondleiding? Wij zijn in 2016 aanwezig op 19/20 maart,
16/17 april, 21/22 mei, 18/19 juni, 16/17 juli, 20/21 augustus, 17/18 september,
15/16 oktober en 29/30 oktober of 5/6 november.
Graag tot ziens!
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effect. Maar ook in de tuin moest van
één van de bruggen het volledige
Peter van Noorden
brugdek worden vernieuwd en bij de
andere brug konden we met een
Begin 2014 nam ik het secretariaat
gedeeltelijke vernieuwing toe. Het
erbij in de hoop dat het een tijdelijke
totaal aan materiaalkosten van deze
combinatie zou worden. We sluiten nu drie ‘reparaties’ kwam in 2015 uit op
2015 ongewijzigd af en het ziet er niet € 1171,54. Een hevige storm ging dit
naar uit dat er administratief gezien
keer niet zonder problemen aan ons
iets gaat veranderen. Vandaar dat ik
voorbij. Uit een van de grote eiken,
vanaf nu volsta met een gecombineerd die rond de Hofhut staan, brak
verslag.
spontaan een reusachtige tak gelijk
een boom af, welke met een klap op
Grote klussen
het slaapgedeelte van de Hofhut
In 2015 hebben we in 10 werkterecht kwam. De schade werd door de
weekenden en wat extra tijd van
Paasheuvel in eigen beheer verholpen.
individuele werkgroepsleden erbij een Graag hadden we in 2015 de
aantal flinke, maar beslist
buitenzijde van de Hofhut in de lak
noodzakelijke, klussen uitgevoerd en
gezet, maar daar was geen tijd meer
daaraan veel geld uitgegeven. Lekkage voor Deze klus is dus voor 2016. Met
in de Hofhut als gevolg van houtrot
de huidige werkgroep, dit jaar een
maakte een aanzienlijke reparatie en
paar keer aangevuld met 3 jongens,
gedeeltelijke vernieuwing van het dak die in onze tuin hun uren
noodzakelijk. Zoiets ontstaat
maatschappelijke stage kwamen
natuurlijk niet uit nalatigheid, hoewel
invullen, is het gelukt om de tuin goed
regelmatig onderhoud tot langduriger
op orde te houden. De biotopen bleven
bezit beter zou zijn geweest. Dat
in stand, de boswal werd extra
laatste was door het kleine aantal vaste aangepakt, er werd gewaakt over
medewerkers helaas niet mogelijk. De kruiden, struiken en bomen, maar ook
realiteit is echter dat de werkgroep
over de lichtwaarde / het aantal
van jaar tot jaar krimpt en ook dat het zonuren in de tuin.
toenemen van de leeftijden zich laat
gelden. We doen wat we (nog) kunnen Contacten met anderen
in de beschikbare tijd. Maar daarover
Naast werken in en overleggen over
later.
de heemtuin proberen we doorlopend
Onze Hofhut en schuur staan nu
informatie te verzamelen bij
eenmaal onder hoge bomen, waar
deskundigen en werkgroepen, die op
weinig zon komt en waar voortdurend dezelfde wijze bezig zijn in een tuin of
een hoge luchtvochtigheid heerst.
in de natuur. Op 22 maart trakteerde
Alles blijft langdurig nat en klam,
Henri (was 80 jaar geworden) ons op
vooral na regen, en dat heeft dus zijn
een bezoek aan de tuin van de familie

Verslag van de secretaris/
penningmeester over 2015
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Baars in Westbroek. De aanpak van de
heer Baars hebben wij later in onze
groep geëvalueerd en hun wijze
ervaringen hebben we overgenomen
Het vergrijzen en krimpen van de
heemtuinwerkgroep wordt voor ons
gaandeweg een hoofdpijn dossier. Wie
neemt over korte tijd de fakkel over?
Of blijft straks als enige oplossing
over: verwildering van de tuin?
Zonder regelmatig onderhoud zal de
Heimanshof een stuk bos worden en
zal de gevarieerde kruidlaag
veranderen in wat kweekgras hier en
daar. Omdat dit vooruitzicht ons niet
zint, namen we in 2015 contact op met
organisaties als IVN, Staatsbosbeheer
en Gelders Landschap met de vraag of
zij mogelijk belangstelling hadden
voor onze tuin. Hieruit kwam helaas
geen oplossing. Ook de Stichting Oase
kon ons uiteindelijk niet helpen.
En komt er straks dan nog iemand?
Waarschijnlijk wordt het een
speelbosje voor de groepen, want de
Paasheuvel kent vanaf 1 januari 2016
geen individuele gasten meer en heeft
ook geen middelen om de Heemtuin
zo te onderhouden, zoals wij dat
afgelopen tientallen jaren hebben
gedaan.
We zullen doorgaan
Maar zolang wij het nog kunnen gaan
we voort en u kunt ons daarbij
motiveren en stimuleren door ons
werk financieel te steunen. Zo weten
we dat u ons volgt en onze inzet
waardeert. De Heimanshof is niet voor
niets een groen monument met een
respectabele leeftijd.

Dus vraag ik u, zoals elk jaar, om uw
bijdrage 2016 over te maken voor het
behoud van onze historische tuin.
Wij zijn er heel erg blij mee!
Wilt u uw bijdrage svp storten op
rekening:
NL 76 RABO 01638 27 419
ten name van:
Stichting Vrienden van de
Heimanshof te Heerhugowaard?
EN wilt u daarbij uw volledige
adres vermelden, want dat staat niet
meer bij uw storting.
Samenstelling werkgroep
Dit jaar bestond de werkgroep uit
Martina Boom, April Bowen, Henri
Bückmann, Cor van Galen, Huib Hol,
Els en Ruud Kaper, Anneke
Manintveld, Hanna en Peter van
Noorden, Eline Oderkerk en Ineke van
Schaick.

Financieel verslag
Op 1 december 2014 was er totaal
€ 5.5561,47 in de kas en op de bank.
In 2015 werd aan donaties en giften in
totaal € 958,01 ontvangen. Van
gebruikers van onze Hofhut, die
tevens als tuinwacht een oogje in ‘t
zeil hielden, ontvingen we € 650,00
De ontvangen rente over 2014 bedroeg
€ 38,56
De verkoop van kaarten, boekjes en
boekenleggers bracht netto nog
€ 36,20 op. De inkoop en aanmaak
van nieuw verkoopmateriaal is er dan
al af. Doordat we beperkt ‘open’ zijn,
zal dit natuurlijk altijd een klein
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bedragje blijven, maar we zijn er blij
Op 1 december 2015 hebben we in
mee.
totaal € 5.644,08. Dat is € 6,00 in de
De kosten aan de Hofhut, bruggen en
kas, op de Rabo-betaalrekening een
tuin bedroegen dit jaar € 1.309,50.
bedrag van € 400,06 en op de RaboHet meeste geld ging dus op aan het
bedrijfsspaarrekening € 5.238,02
dak en de bruggen. Verder werden een De 2 boekjes met de titel “200 plekken
paar kniptangen gekocht, benzine voor op de Veluwe” zijn als winkeldochters
de motormaaier en winterrogge.
afgeschreven.
De administratieve en overige kosten
We hebben mede door uw bijdragen in
komen in 2015 uit op € 290,66. Het
2015 alle uitgaven kunnen doen van
gaat hier voor een belangrijk deel om
de inkomsten van datzelfde jaar en
de jaarlijks terugkerende kosten voor
hielden nog € 40,05 in de
de aanmaak en verzending van de
portemonnee over.
Nieuwsbrief en de kosten voor de
Kamer van Koophandel, de
Graag willen wij onze vaste groep van
bankkosten van de RABO-bank en ons ‘donateurs’ op peil houden en zelfs
lidmaatschap van de landelijke
vergroten. Wilt u ons helpen en
vereniging van heemtuinen in
reclame voor ons maken? Bij voorbaat
Nederland (Oase).
onze dank.
Samenvatting 2014
Samenvatting 2015
inkomsten
Kas/bank per 1-12 (start)
€ 9.399,01
€ 5.561,47
Rente
76,01
38,56
Giften
666,21
1.608,01
Verkoop
28,75
36,20
uitgaven
kosten tuin/schuur
administratieve kosten
werk/kruiwagenschuur
kas/bank 1-12 (einde)

3.134,52
1.309,50
326,91
290,66
1.147,08
--,-5.561,47
5.644,08
-------------- -------------------------- ------------€ 10.169,98 € 10.169,98
€ 7.244,24 € 7.244,24
Op deze manier redden wij het nu al jaren en daar zijn we heel blij mee.
Let op! Bij alle donaties/giften, die wij ontvangen, vermelden de banken alleen nog uw naam.
Uit privacy-overwegingen staan er geen adresgegevens meer bij. Wij kunnen vooral nieuwe
gevers geen enkel bericht sturen. Omdat zij van ons geen enkele reactie terug ontvangen, dus
ook geen jaarboekje, zullen zij in het nieuwe jaar niet nog eens een bijdrage overmaken. Maar
ook bij de vaste donateurs is het meer en meer een zoekplaatje geworden.
Dus nogmaals: zet alstublieft uw adresgegevens erbij!
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Veranderingen gaan altijd door

Nieuwe dakbedekking op de
Hofhut.

De seizoenen komen en gaan, van jaar
tot jaar en de tuin leefde zo
ongeschonden voort tot in
eeuwigheid? Nee, zo werkt het
natuurlijk niet. Om de tuin heen
veranderde heel veel. We kregen in de
loop van de jaren niet alleen directe
buren, werden aangrenzende
weilanden omgezet in een
gecultiveerde moestuin en in een
siertuin, maar ook de Paasheuvel
veranderde in alle opzichten
aanzienlijk en verandert de komende
jaren opnieuw. En dat heeft weer
invloed op het verwachte bezoek in de
tuin. In 2015 heeft de werkgroep
nagedacht over haar toekomst en over
de toekomst van de tuin in relatie tot
de ingezette beleidsverandering van de
Paasheuvel.
Wij hebben daarover onze zorgen, en
die hebben we, ook aan de directie
overgebracht.
Toch weten we nog niet van opgeven
en van definitief stoppen en daarom
blijft onze werkgroep ook nu weer
vragen om nieuwe medewerkers. Een
paar extra handen erbij zou heerlijk
zijn. Ook als belangstellenden niet
hele weekenden beschikbaar hebben,
is af en toe een dag hulp ook een
welkome aanvulling. Zou u zelf
willen meewerken of weet u iemand
die mogelijk belangstelling heeft,
bericht het ons en wij zullen graag
contact opnemen.

Een verslag.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

In april gaan we een week 'kwartier
maken'.
Hanna en Peter hadden al een auto vol
dakbedekking gehaald. En er waren
zware brugbalken aangevoerd - maar
daarover later.
De maandagmorgen laat Els alles in
de hut onder grote vellen plastic
verdwijnen, de boekenkasten,
garderobekast, banken, tafel, bedden
en er gaat zelfs een vel plastic over het
aanrecht!
Peter en Ruud beginnen de oude
dakbedekking eraf te trekken en
komen veel rotte planken tegen. In de
hut regent het rot hout. En de
buitenlucht wordt steeds zichtbaarder.
Dus nieuw hout gekocht, en timmeren
maar. Gelukkig houden we dagenlang
droog weer, want leven met stof gaat
nog wel, maar met regen wordt het
lastiger.
Pech 1: Ruud zaagt van buitenaf door
een elektrische leiding langs het
plafond. Kortsluiting en tijdverlies.
Pech 2: Peter rijdt drie loeizware
kruiwagens met afval van oude
dakshingles naar de werf, en krijgt
daarna te horen dat het niet in de
container gestort mag worden, omdat
het onder de Wet Asbest valt. Els en
Peter vissen alles weer op uit de
container en storten het op een hoop
buiten de Heimanshof. Tijdverlies én
energieverlies.
Maar 's avonds is het dak weer dicht!
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Dinsdag wordt het werk met een
persoon meer voortgezet, want broer
Lex komt helpen. Nu worden shingles
en beschot boven de andere helft van
de kamer door Peter en Lex
verwijderd. En hier wordt eveneens
het hele onderste gedeelte van nieuw
hout voorzien. Ook dat zit er halfweg
de middag weer in.
Ondertussen vernieuwt Ruud de
constructie van het lastige schuine
stuk boven de keukenuitgang met de
aansluiting naar de slaapkamer. De
gaten vallen spontaan in het plafond
van de keukenhoek. Maar ook daar zit
's avonds om half 9 het dakbeschot
weer op!
Woensdagmorgen zijn Ruud en Lex
alweer om 8 uur aan het werk. Els
doet de boodschappen, zorgt voor
koffie en eten. Zo hoort dat immers.
En verder wiedt ze de tuin - twee
klussen die nooit eindigen...
Deze dag worden er shingles op het
dak gespijkerd, en gewerkt met lood

en teer bij de 'kilgoot', die moeilijke
gleuf tussen de twee dakrichtingen.
Aan het eind van de middag zit overal
het dakleer er op. We vieren het met
een etentje in de kuil voor de hut
(want het is een warme dag) met soep
en roerbakpot van bloemkool,
aardappelen, uien, biogehakt en
champignons. Kwark met aardbeien
en honing toe.
Bedankt, vrijwilliger Lex!
Donderdag lijkt het of er minder
gedaan wordt. Maar dat is niet zo.
Plafonnetje binnen, plafonnetje buiten,
waterborden pasmaken en allerlei
tijdrovende afwerkklusjes, en likjes
beits.
Els reorganiseert de keukeninventaris
met het oog op de toekomst. We
verwachten dat we zelf vaker zullen
moeten gaan koken.
Vrijdag windveren, waterborden en
'makelaar' (het hoogste versierpunt)
gebeitst; en het plafond bij de
keukenuitgang geschilderd.
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Tegelijk gaat Els aan de schoonmaak
beginnen: wanden, plafonds, deuren,
kasten in de keuken, wc - allemaal
gesopt inclusief wat je dan tegenkomt.
(Zelfs de radiator krijgt een beurt niet het meest geliefde werk van
huisvrouwen.)
Zaterdag begint ons tuinwerkweekend.
We starten buiten met koffie en taart,
want Harry wordt 80 jaar! Er zijn om
9 uur al 3 stagiairs aangekomen, en
werkmeester Peter gaat met hen de
hele sloot uitbaggeren en de oevers
van braam ontdoen. Hanna stort zich
op de totale schoonmaak van de
huiskamer. Ineke gaat het erf om de
hut opruimen. Ruud, Harry en April
gaan een brugdek vernieuwen, en
ieder gaat verder aan het werk in de
tuin.
Kortom: de klus is klaar, en het wordt
weer een normaal werkweekend.

Het hele jaar door...
....In februari één dag gewerkt: héél
veel blad geharkt en afgevoerd.
....In maart 3 stagiairs gehad van
middelbare scholen. Ze hebben aardig
hard gewerkt.
Ze vonden een prachtige kever. Dood?
Maar binnen werd hij door de warmte
weer levendig. De jongens brachten
hem gauw weer naar buiten. Was het
een groenig glanzende Gouden tor...?

In maart trakteren Harry en Martina
op een excursie naar de "Moeras- en
Stinzentuin" van Wim Baas in
Westbroek met een lunch, een lezing
en een rondleiding onder leiding van
deskundige ecoloog Wim Baas.
....April. En wat bloeit er? Een paar
verdwaalde Pinksterbloemen, Speenkruid, Goudveil, Bosanemonen en
Klaverzuring. Maar nog geen Krent.

Pinksterbloem Speenkruid Witte Klaverzuring Bosanemoon

....Het hemelvaart weekend begon met
regen tot in de middag, en toen werd
het lekker weer. Er liep wat publiek de
tuin in. Daardoor verkochten we weer
voor het eerst dit jaar een bladwijzer,
een poster van de vogels in onze tuin,
en 2 blocnootjes. Heerlijk.
En deze zondag vergaderen we echt;
over de toekomst van de tuin en van
de werkgroep, over het beleid van
wieden en beheren. Kan het
eenvoudiger?
....Half mei, 's morgen 8 en 's avonds
13 graden, dus winterwerkjas aan.
Peter en stagiair Maarten beginnen de
leemkuil uit te diepen. Ruud en Cor
werken aan herstel van de bruggen. En
April lukt het om de vieze algenlaag
uit de zijsloot te vissen.
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....Juni. Er komen dagelijks 3 tot 4
bezoekers binnen. De belangstelling
loopt van vluchtig rondkijken tot
serieus waarnemen.
Een bezoeker meldde dat hij een
wespennest had gezien.

Maar boven de slaapkamer van de
Hofhut is de meest directe schade voor
ons te zien. Een boomzware tak uit de
eik naast de hut heeft de nokbalk in de
slaapkamer gekraakt, en de wanden en
de kast vervormd. Het regent gelukkig
niet in, de matrassen zijn nog goed.
Het gebruik door onze tuinwachten is
gelukkig nog mogelijk. Later heeft de
technische dienst van de Paasheuvel
de schade zelf kunnen herstellen.

Naslaan? Als ik iets wil opzoeken is
dat lastig. Ik vind dat er boekensteunen moeten komen. De hele rij
boeken gaat overhellen als je één boek
pakt. En daarna heb je spierballen
nodig om het boek weer terug te
plaatsen.
....Juli. Het water in de vijvers en beek
loopt behoorlijk terug. De boeren in
Gelderland mogen niet meer sproeien.
We hebben het lek bij de stuw, waar
het water achterom kruipt, tijdelijk
gedicht met zandzakken. Maar nu ik
dit schrijf, eind juli, is het voorbij.
Wat heeft het hard geregend! Het
stroomt over het stuwtje, en de
werking van de zandzakken is weer
voor een groot deel teniet gedaan. Het
Waterschap heeft herstelwerkzaamheden beloofd .
Dit weekend, 24/25juli was er een
zomerstorm, de ergste gemeten sinds
1901. Het resultaat? Stormschade!
Aan het eind van de boswal zijn twee
zware takken uit een es gebroken en
op de auto van de overbuurman van de
Boerenschuur gevallen.
En de schuinstaande oude eik boven
de vijver - die met die extra spierkam
bovenop zijn stam - is veel schuiner
geworden. Daar zal door deskundigen
naar gekeken moeten worden voordat
hij over de hele vijver valt.

....Augustus. Cor heeft in de tuin de
weide gemaaid met de zeis. Het gras is
op oppertjes gezet die eruit zien als
wilde beesten. Ook de rogge is weer
ouderwets op schoofjes gezet. Wat
ziet het er weer goed uit! De leemkuil
is na maanden ploeteren door Peter en
April nu helemaal geschoond.
Eindelijk zijn de twee dode
dennenbomen uit het pinetum
omgezaagd., krak, krak, krak, en toen
lag er een den over de beek. Met alle
beschikbare man/vrouwkracht hebben
we op zondagmiddag "even" die
bomen klein gemaakt en weggewerkt.
....September. Toen we gisteren hier
allemaal aankwamen dachten we:
"wat is het weer een zootje,
platgeslagen en verregend". Nu,
zondagmiddag ziet alles er weer
geweldig uit. En wat is er weer hard
gewerkt. Heemtuiners, bedankt!
....Oktober. Tijd om de winterrogge in
te zaaien. Huib koopt een baaltje
rogge en April sleept met
paardenmest.
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....In november houden we ons
gebruikelijke snoeiweekend.
Hoffotograaf Anneke legt alles vast
voor het archief...

Bij het werk in de border kwam ik
weer de orchideeën tegen; het blad
nog klein, maar ze zijn er!

Van dieren en planten.
In de sloot naast de chalets hebben we
vol studie staan kijken naar de bruine
kikkers.
Wát een kikkerdril. En wat waren de
mannetjes actief! We zagen hoe ze
met z'n vijven een vrouwtje te lijf
gingen en voortdurend onder water
duwden. Arm vrouwtje.
Tja, de natuur gaat zijn gang. Maar als
vrouw vond ik het naar mijn idee niet
erg prettig geregeld, zegt Hanna.
Voorafgaand aan het baggeren haal ik
allerlei planten weg uit de
gevarenzone: Waterweegbree,
Cyperzegge, en wat is dat? Dat
onmogelijke veldkersje zal toch niet
de zeldzame Bittere Veldkers zijn?
Die groeit alleen in beekjes met
schoon water.

Half mei. Op het ogenblik bloeit het
veld Lelietjes van dalen en stoot een
heerlijke wolk parfum uit. Rond de
grote vijver staan de witte sterretjes
van de Zevenster in bloei.

Bittere Veldkers

In de leemkuil zijn kleine
watersalamanders gezien.

Ruud en Cor telden dat ze 7, 6 of 8
bloemblaadjes hebben. Bij de ingang
van de leemkuil hebben we een
bloeiende kersenboom ontdekt. Het is
een Weichselboom, een morel.
Welkom hoor!
Onder de morel heeft zich een tapijt
van Penningkruid in het bos verspreid.
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Wat een feestelijk web van mooi
verdeelde slingerbanen. Nu de
bloemen nog, maar die komen pas in
de zomer. In de singel bloeien de
jonge meidoorns. De krent is alweer
uitgebloeid. Maar de Waterviolier in
de leemkuil is nu op z'n mooist!

De hele schuine boom gaf veel
discussie. Hij staat er nog, maar de
bank eronder hebben we toch maar
vast verplaatst.

Shingle-ellende en ander zwaar
werk.

Eigen-bedachte naam gehoord voor
Vliegend Hert : Hertshoornkever.
Hei, oh hei. Cor en Eline hadden cake
meegenomen, traktatie vanwege de
enige struik paarse hei die nu in hun
eigen tuin bloeit. Dit jaar bloeit de hei
in de omgeving van Vierhouten
prachtig paars. En op onze hei???
hebben we een paar struikjes paars. Er
is wel jonge hei, maar die bloeit nog
niet. Op de ingezaaide stukken is nog
niets te zien. We moeten écht het mos
uit de hei weghalen, hebben we
gehoord op Vroege Vogels. Anders
verstikt het zaad.
We hadden dit weekend schitterend
weer. Dat vond de aalscholver ook en
hij was heerlijk aan het vissen.
Jammer voor de vis, fijn voor het
beest...

Op een dag door de week kreeg Peter
van de terreinbeheerder te horen dat
spelende kinderen de beek hadden
afgedamd met de shingles van de
gestorte berg, die lag te wachten om
afgevoerd te worden. Nu kan er
opeens wél een bak neergezet worden.
En Peter was zo goed niet of hij ging
al het afval uit de beek en bij de
vuurplaats vandaan vissen om het in
de bak te gooien. Hij was nog maar
nét klaar met dit gezwoeg, en met een
pijnlijke rug, toen de container alweer
werd opgehaald. Tjonge jonge, wat
zijn ze toch vlot. Soms.
Dank voor al je inspanning, Peter!

Tuinwacht Ellie schrijft.
De wc-doek met "WC" erop heb ik
moeten vervangen. Nadat ik hem
gewassen had heb ik hem op 'De
Bleek' in de zon te drogen gelegd. Ik
vond hem niet meer terug. Welke
bezoeker neemt nu een doek mee
waarop "WC" staat? Een wc-eend
heeft hem zeker meegenomen als
nestmateriaal, dat moet het zijn.

Wespennesten in de oever.
Is het een idee om bij de wespennesten
een waarschuwingsbordje te zetten?
Ja, dat doen we en we zetten het pad
ook af.
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Door de langdurige droogte, en een
waterlek in de beek bij het stuwtje, is
de waterstand in de beek extreem laag.
En wat nog nooit vertoond is gebeurt
nu. Op drie plaatsen in de beekoever
hebben de wespen diepe kraters
uitgeknaagd en nesten gemaakt
onderin het zachte hout van oude
boomstronken. Als in een flatgebouw
hebben ze diverse ingangen boven
elkaar gemaakt, op iedere verdieping.

Als we een maand later terugkomen
staat de beek, na de vele regen van de
afgelopen tijd, weer heel hoog.
De nesten zijn verlaten en verdronken.
Alleen naast de brug zijn nog twee
gaten op de bovenste verdieping in
gebruik, met maar weinig overlevers.
Zo gaat dat met die opwarming van
tegenwoordig. Te droog en te nat, en
je moet als wespengemeenschap maar
zien hoe je dat klimaat overleeft.

Kussentjes.
Toen de wervelwind van de
dakvernieuwers was geluwd, en de
Hofhut was schoongemaakt moesten
alle kussens van de bank nog
gewassen worden. De lange kussens
bleken na 2x weken in Biotex en
daarna wassen nog steeds bruin water
op te leveren. Afijn, ze zijn nu een
stuk schoner. Ook het oude kussentje
van Han Kemeling (dat zo oud is als
de hut zelf) moest nu gewassen
worden. Het bleek gevuld te zijn met
kleine losse schuimvlokken! Zo deden
we dat toen dus. Het "kussentje van
Han" blijft, als een dierbare
herinnering aan Han en Cor.
Er vliegen horden wespen in en uit. Ze
lijken zichzelf wel recht omhoog te
lanceren vanuit de diepte. Een van die
nesten zit vlak naast de bielzenbrug
over de beek. Eén nest was al leeg
gehaald. Door een klein roofdier? Een
das? Van die burcht een eind verderop
misschien?
We hebben het hele pad langs oever
en brug afgezet met bloklint en
bordjes.

Excursie naar de
"Moeras- en Stinzentuin"
van Wim Baas in Westbroek.
Els Kaper-Klaver

Wim Baas heeft gewerkt als chemisch
ecoloog aan de Universiteit Utrecht en
onderzocht daar wat de relatie is
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tussen planten en andere organismen
op hun natuurlijke groeiplaatsen.
Toen hij een moerasgebied naast een
natuurgebied kon kopen begon hij
lang geleden een natuurtuin aan te
leggen, die van hoog naar laag loopt.
In een lezing legt Wim Baas uit dat
alle planten zijn ontstaan uit algen en
schimmels. In de aarde zit een netwerk
van schimmels, die water en mineralen transporteren door de aardlagen
heen. Dáár groeit de plant op, door
uitwisseling van water en mineralen
met de suikers uit de plant.
Dit schimmelnetwerk is er over de
hele wereld, een worldwide web dus.
Waar de juiste schimmels niet aan de
oppervlakte aanwezig zijn, zal de
plant niet willen groeien.
Planten die zonder bodemschimmels
kunnen overleven zijn voornamelijk
de pionierplanten van verstoorde
bodems. Daar zijn immers geen vitale
bodemschimmels aanwezig.
Akkeronkruiden hebben daarom, in
tegenstelling tot de schimmelafhankelijke vaste planten, een uitgebreid
wortelstelsel met wortelharen om zelf
hun water met de daarin opgeloste
mineralen te zoeken.
Bladstrooisel-dat-vergaat is de
voeding voor bodemschimmels.
's Winters is er veel omzetting tot
voeding, 's zomers is het vaak te droog
en staat het proces vrijwel stil. Laat
het blad dus 's winters in de tuin
liggen en haal het niet in de herfst al
weg. Dat spaart het volgend jaar mest
aandragen.
Wim Baas haalt woedend uit naar de
machtige tuincentra-industrie-lobby,

die eerst de potgrond steriliseert tot
levenloos materiaal (kassa!) en daarna
kunstmest laat toevoegen (kassa!), en
daarmee iedere natuurlijke tuinbodem
uit z'n evenwicht brengt. En sommige
kruiden, de zogenaamde onkruiden,
gaan graag met deze verstoring aan de
haal. Gras, brandnetels, mos, klimop ze willen er graag in groeien.
Veel van onze bovenste aardlaag is
verstoord, maar het schimmelnetwerk
kent gelukkig lagen op verschillende
diepten. Zo kunnen zeldzame planten
soms toch nog aan hun bijzondere
voedsel komen. (In de heemtuin
proberen we natuurlijk zo min
mogelijk grond te verstoren.)
Gewapend met dit ecologische inzicht
bezoeken we daarna de prachtige tuin
van Wim, met veel bloeiende stinzenplanten, zoals: narcissen, scilla’s,
blauwe druifjes, vogelmelk, maar ook
helleboris, wilde cyclaampjes, holwortel, vijfvingerkruid en verschillende
oeverplanten.
In de tuin treffen we op diverse
plaatsen grote urnachtige potten aan
met deksel en een gat in de bodem.
Daar wonen mierenvolken in, en die
zorgen voor de verspreiding van de
zaden. Het trio stinzenplanten, mieren
en bodemschimmels is onafscheidelijk. Zij helpen dus mee om het
ecosysteem in de tuin in stand te
houden.
Kortom, onze excursie was een echt
uitbundig voorjaarsfeest!En de tuin
van Wim Baas is eens in de maand
geopend en het bezoeken meer dan
waard.
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Tuinwachten gevraagd. Wie komt ons helpen?
Wie komt een weekje, of langer, onze tuin bewaken?
Doel is vandalisme-uit-verveling voorkomen, contact met bezoekers mogelijk
maken, kaarten en boekjes verkopen.
Taak is orde handhaven: Bezoekers moeten op de paden blijven.
Geen honden en fietsen in de tuin. Geen bloemen plukken en uitgraven. Geen
kikkers meenemen, enz.
Aanspreekpunt zijn voor doorverwijzingen.
Een bewoonde Hofhut (waar licht brandt) werkt al preventief.
Vaak, in ieder geval vanaf 5 uur ’s middags, aanwezig zijn.
Tuinwerk en deskundigheid is geen vereiste.
Behuizing: De Hofhut bevat een huiskamertje met stenen tegelvloer,
een volledig ingericht keukentje en een wc, een slaapkamertje met twee
eenpersoons bedden, dekens en kussens.
Er is een fiets en een ruimte om fietsen te stallen en er is terrasmeubilair.
Kosten zijn er niet aan verbonden, maar wij verwachten wel
dat u uw taak serieus neemt.
Aanmelden bij Ineke van Schaijk, Bloemstede 252,
3608 VK Maarssen, telefoon: 0346-562862 of 06-12707730
Tuinwachten gevraagd. Wie komt ons helpen?
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