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2020: EEN BIJZONDER JAAR ÉN TOCH HEEL GEWOON
Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het Coronajaar. Het jaar waarin het
maatschappelijk en sociaal leven op veel plaatsen ineens stilviel. Dat gold ook voor ons
verenigingsleven. We hebben ons een weg moeten banen door beperkingen om toch zoveel
mogelijk door te kunnen werken.
In het Heemhuis zijn we weinig bij elkaar geweest: met 1,5 meter afstand is dat al gauw te vol.
Gelukkig konden we buiten wel vaak werken, soms opgesplitst in tweetallen of viertallen. Voor
werkende leden was werken in de Heemtuin vaak een welkome afleiding in een tijd van weinig
sociale contacten. En daarbij ook nog eens lekker buiten zijn en lichaamsbeweging krijgen.
Helaas is (op 3 lessen na) al het schoolbezoek in het najaar afgezegd, terwijl ook de
voorjaarslessen niet door konden gaan vanwege Corona, waardoor en de werkgroep educatie
vrijwel heeft stilgelegen. Ook activiteiten en rondleidingen konden niet doorgaan.
Nog meer dan in andere jaren wisten bezoekers van alle leeftijden de Heemtuin te vinden. Op
mooie zomerdagen, maar ook bij minder weer, was het drukker dan anders en is er veel gebruik
gemaakt van de picknicktafels. Onze groene oase was nog meer dan anders een uitwijk- en
rustpunt voor veel mensen.
2020 was ook bijzonder omdat het in het derde achtereenvolgende jaar erg droog was. Het
voorjaar sprong er zelfs uit met een droge april- en meimaand. Daarbij was het in april ook nog
eens erg warm. Door veel te sproeien zijn de gevolgen van de droogte op veel plaatsen beperkt
gebleven. Voor de toekomst zullen we ons moeten leren verhouden met klimaatverandering.
2020 was alles overziend vooral een heel gewoon jaar. Er is veel werk verzet door de
werkgroepen, dus het jaarverslag is als vanouds zeer indrukwekkend. Een pluim op de hoed voor
iedereen! Die pluim kregen we indirect ook van de politiek door ons te vrijwaren van voorgestelde
bezuinigingen.
En verder doet de natuur zijn eigen werk, waarbij we een beetje kunnen helpen en bijsturen.
Het verslag van onze biologisch adviseur laat mooi zien dat veel van wat we doen een kalenderjaar
overstijgt. Dat relativeert en motiveert om door te gaan.
Nu we het bijzondere jaar 2020 afsluiten, hopen we dat 2021 vooral een heel ‘gewoon’ jaar
voor iedereen wordt.
Namens het bestuur,
Dieuwke Oegema, voorzitter
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FINANCIËN JAAR 2020
Over 2020 is een positief resultaat behaald van € 1.348, hetgeen € 6.038 boven de begroting ligt.
De begroting 2020 is volgens het voorzichtigheidsbeginsel opgesteld. Er is geen rekening
gehouden met incidentele giften en in de kosten zijn uitgaven opgenomen voor eventuele
reparatiewerkzaamheden als gevolg van vandalisme en overige onvoorziene kosten.
Zowel aan de baten- als aan de lastenkant zijn er positieve verschillen ten opzichte van de
begroting.
Afgerond liggen de baten € 4.400 boven de begroting. In 2020 is een incidentele gift
ontvangen van € 3.000. Daarnaast heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een bijdrage
geleverd van € 1.000 voor de aanleg van de vlechtheg aan de Randwijksingel (baten zijn
opgenomen onder ‘Overige opbrengsten’). De kosten voor de aanleg van de vlechtheg zijn
opgenomen onder de kostenpost ‘Kosten groepen/ activiteiten’.
De gerealiseerde kosten over 2020 zijn afgerond € 1.600 lager dan verwacht. Als gevolg van de
COVID-19-pandemie hebben activiteiten minder vaak plaatsgevonden of in een andere –
goedkopere - vorm. Daarnaast waren de energieprijzen flink lager dan begroot en hoefden er geen
reparatiewerkzaamheden plaats te vinden vanwege vandalisme.
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve, waarmee deze ultimo 2020
€ 91.417 bedraagt. In 2020 zijn er geen kosten gemaakt voor lesvernieuwing; de stand van de
bestemmingsreserve is ultimo 2020 ten opzichte van ultimo 2019 ongewijzigd gebleven op
€ 1.684. Eind 2020 is het saldo op de bank gestegen naar € 39.149.

BEGROTING JAAR 2021
De begroting 2021 is niet sluitend, grotendeels te verklaren door de voorgenomen extra
uitgaven, die hierna uiteengezet zullen worden. Het begrote nadelige resultaat, groot € 2.660,
wordt gefinancierd vanuit de in eerdere jaren gevormde algemene reserve.
De baten 2021 zijn begroot op € 14.570. In de baten is een doelstelling opgenomen voor extra
te werven giften van € 1.000.
De begrote kosten voor 2021 zijn gebaseerd op de genormaliseerde kosten, vermeerderd met
inflatie en reserveringen voor onvoorziene uitgaven (zoals reparatiewerkzaamheden als gevolg van
vandalisme).
Het bestuur heeft daarnaast in de begroting extra uitgaven opgenomen in verband met het
COVID-19-proof uitvoeren van activiteiten en investeringen in fondsenwervende activiteiten.
Daarnaast is er, vanwege het niet doorgaan van de Nieuwjaarsreceptie, een bedrag opgenomen
voor een vrijwilligersdag speciaal voor alle Heemtuinvrijwilligers. Het wel of niet doorgaan van
deze dag is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19.
Voor het jaar 2021 zijn geen uitgaven begroot voor lesvernieuwing; deze zijn vooraf niet in te
schatten. Mochten er uitgaven worden gedaan, dan worden deze gefinancierd vanuit de
bestemmingsreserve lesvernieuwing.
Joost van Dantzig, penningmeester
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Subsidie gemeente Heumen
Donaties
Giften, schenkingen en sponsoren
Overige opbrengsten
Totaal baten
Lasten
Huisvesting- en inventariskosten
Kosten centrale organisatie
Bureau- en administratiekosten
Kosten werkgroepen/ activiteiten
Onvoorziene uitgaven
Afschrijvingskosten
Totaal lasten
Resultaat

Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

€ 7.330
€ 2.470
€ 300
€ 160
€ 10.260

€ 7.327
€ 2.428
€ 3.409
€ 1.485
€ 14.649

€ 7.330
€ 2.430
€ 4.350
€ 460
€ 14.570

*-€ 4.020

-€ 250
-€ 5.610
-€ 14.950

-€ 3.198
-€ 1.110
-€ 1.639
-€ 1.728
€0
-€ 5.626
-€ 13.301

-€ 4.570
-€ 2.770
-€ 2.070
-€ 1.870
-€ 250
-€ 5.700
-€ 17.230

-€ 4.690

€ 1.348

-€ 2.660

-€ 4.690
€0

€ 1.348
€0

-€ 2.660
€0

-€ 4.690

€ 1.348

-€ 2.660

*-€ 1.620

-€ 2.080
*-€ 1.370

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserve lesvernieuwing

* Voor vergelijkingsdoeleinden zijn enkele posten onder de lasten binnen de begroting 2020 op een andere wijze gerubriceerd ten opzichte van de in het jaarverslag 2019 opgenomen begroting 2020.

BALANS (ACTIVA ZIJDE)
Materiele vaste activa
- gebouwen
- inventaris
Vlottende activa
- vooruitbetaalde kosten
- liquide middelen

BALANS (PASSIVA ZIJDE)
Eigen vermogen
- algemene reserve
- bestemmingsreserve lesvernieuwing
Vlottende passiva
- nog te betalen kosten

31-dec-2020

31-dec-2019

€ 52.053
€ 1.512

€ 56.321
€ 2.384

€ 643
€ 39.149
€ 93.357

€ 419
€ 32.746
€ 91.870

31-dec-2020

31-dec-2019

€ 91.417
€ 1.684

€ 90.069
€ 1.684

€ 255
€ 93.357

€ 118
€ 91.870
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SECRETARIS
2020 was een bijzonder jaar. In de eerste plaats omdat ik na het onverwachte terugtreden van
de vorige voorzitter eind 2019 een flink aantal maanden tevens plaatsvervangend voorzitter ben
geweest. En in de tweede plaats omdat in maart COVID-19 zijn intrede deed, waardoor veel
activiteiten niet, of op een ander tijdstip, of op een andere wijze zijn doorgegaan.
Gelukkig heeft de Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari wel kunnen plaatsvinden. Het was niet
zo druk als anders, maar wel heel gezellig én met heerlijke hapjes van Kees Oostindië. Zoals
gebruikelijk is tijdens dit festijn de opsteker uitgedeeld: dit keer aan Wim Wille.
Als bestuur hebben we dit jaar toch nog 11 keer vergaderd, hetzij in het Heemhuis, bij mij
thuis of via WhatsApp.
De gebruikelijke NME-vergaderingen op het gemeentehuis over educatie in voor-en najaar
zijn niet doorgegaan. Wel hebben we 2 coördinatorenvergaderingen kunnen houden. Eén extra
ingelaste vergadering in het Heemhuis op 25 januari en één op 10 oktober in café Kanaalzicht in
Heumen. Beide nuttig en succesvol.
De jaarvergadering, gepland op 25 maart, moest natuurlijk worden geannuleerd. De
belangrijke onderwerpen van de agenda zijn in april per mail aan de leden voorgelegd, waardoor
toch het nodige besloten kon worden. Het bestuur werd weer voor een jaar benoemd, inclusief
een nieuwe voorzitter.
De door de Heemtuin voorbereide boomfeestdag en NLdoet in maart gingen niet door.
NLdoet is uiteindelijk verplaatst naar 12 september. Helaas zonder de voor maart aangemelde
deelnemers van buiten, maar even goed toch een succesvolle dag. Ook de natuurwerkdag en de
cursus Wilde Bijen van Anneke Teepe moesten worden geannuleerd.
In de zomer is een denktank financiën gestart. Deze moet met ideeën komen om inkomsten
uit andere bronnen te verkrijgen. Na twee bijeenkomsten is de denktank stilgelegd om verder te
gaan wanneer we weer met mensen in levenden lijve kunnen vergaderen.
In september en oktober hebben we als bestuur flink moeten lobbyen bij de gemeente om
onze subsidie én de subsidie voor de NME-ondersteuning overeind te houden. Gelukkig is dat
gelukt! Veel werk daarvoor is verzet door onze nieuwe voorzitter.
Het ledental schommelt zo rond de 160 leden (vrijwilligers en donateurs).
De Beheergroep is met 32 vrijwilligers de grootste groep, Educatie heeft er 13 en Inventarisatie
Flora en Fauna 11. Dan volgen de Kruidengroep, de Algemeen Werkende Leden en de
Zomeravondgroep met ieder 8 vrijwilligers, de Moestuingroep met 7 en Rondleidingen en
Communicatie met ieder 5. De bijengroep bestaat uit 3 imkers.
Hetty Koemans, secretaris
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BIOLOGISCH ADVISEUR
Het beheer en de ontwikkeling van de verschillende delen in de Heemtuin komen bij de
andere verslagen goed aan bod, dus wilde ik dit keer stil staan bij een geleidelijke koerswijziging
die we voor een stukje Heemtuin hebben ingezet. Het gaat om het bosje tussen het Heemhuis en
het ven en het bosje op en achter de heuvel ten westen van het ven.

Bosje tussen Heemhuis en ven
Dit bosje is in het verleden ontstaan uit natuurlijke opslag van dennen op de heide. Tussen de
dennen kwamen zaailingen op van o.a. eik, berk en lijsterbes. Dit hoekje was zich van nature aan
het ontwikkelen tot een toekomstig zomereiken-berken bosje. Vanwege de ligging in het
cultuurlijke gedeelte van de Heemtuin en het grote aantal eikenzaailingen hebben we dit stuk in
het beheerplan ooit aangewezen als locatie voor een eikenhakhoutbosje. De dennen zullen
vanwege hun leeftijd de komende tientallen jaren geleidelijk aan verdwijnen en de bedoeling was
om het bosje langzaam om te vormen tot een eikenhakhoutbosje zoals die vroeger aangetroffen
konden worden voor de oogst van eek (eikenschors voor de looierijen) of het maken van
houtskool.
Een aantal jaren geleden hebben we daar een start mee gemaakt. Eiken die inmiddels een
aardige omvang hadden bereikt, zijn afgezet. Al gauw bleek echter dat de uitlopers van laag
afgezette eiken door reeën werden opgevreten waardoor het hakhout niet van de grond kwam.
Enkele dikkere eiken hadden we voor het gemak hoger afgezaagd. Juist bij deze hoger afgezaagde
eiken werden de uitlopers niet opgevreten. Geen eikenhakhoutbosje maar knotbomen.
Bij een bezoek aan een oud bos in Engeland kwamen we enkele jaren geleden in een oud bos
vol knotbomen. Beuk, haagbeuk, linde, eik, tamme kastanje etc., allemaal bomen waaraan je kon
zien dat ze lange tijd als knotboom waren beheerd. Bij gesprekken met mensen daar en later ook
met Jef Gielen werd duidelijk dat vroeger alles wat gebruikt kon worden ook gebruikt werd.
Vanzelfsprekend zaag je bomen waar je jarenlang geriefhout van wilt kunnen oogsten, in een bos
waar ook varkens en koeien rondscharrelen, niet vlak boven de grond af. Op veel plekken in Europa
hebben bossen gestaan vol knotbomen in diverse soorten.
Met deze informatie in het achterhoofd en de meerwaarde die oude knotten hebben voor
allerlei organismen, is een keuze voor omvorming naar een knotbomenbosje erg aantrekkelijk. We
hebben daarom dit jaar wat jonge linde en haagbeuk aangeplant. Voordat we hier echter markante
knotbomen zullen zien, zijn we nog vele tientallen jaren verder.

Bosje ten westen van het ven
Voor dit bosje hadden we het plan opgevat om het een meer parkachtig karakter te geven
door enkele bomen vrij te zetten, een paar groepen struiken te handhaven en de rest van de
vegetatie als grasland te maaien. Vanwege gebrek aan tijd is het daar nooit van gekomen. Toen in
november 2019 behoefte was aan staken van hazelaar voor de aanleg van de kruisvlechtheg langs
de Randwijksingel, wist ik dat op deze heuvel diverse grote hazelaars stonden waar we misschien
goed staken zouden kunnen oogsten. Chris speelde informatie door over hazelaarhakhout en Jef
plaatste alles weer in de historische context.
Bij het afzetten van de hazelaars viel op dat er al veel meer stonden dan in eerste instantie
leek. We hebben daar nu een hoek met afgezette hazelaars waar we de komende jaren geriefhout
van blijven oogsten. De hoek waar deze hazelaars groeien, is met een lage takkenwand afgezet. De
komende jaren willen we nog extra hazelaarzaailingen aanplanten om het stukje uit te breiden.
Voor de bomen die hier staan is het omvormen naar knotbomen een aantrekkelijke optie.
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Beheerkeuze
Het lijkt erop dat voor deze twee bosjes, die in het cultuurlijke deel van de Heemtuin liggen,
op een organische manier een beheervorm boven is komen drijven. Bij het vroegere boerenbedrijf,
zoals we dat in de Heemtuin in het cultuurlijke deel willen laten zien, hoorden ook beplantingen
waar allerlei vormen van geriefhout uit konden worden geoogst. Elke boom- of struiksoort heeft
daarin zijn eigen gebruik en waarde. De boer oogstte wat hij nodig had. Wat is er mooier dan dat
wij hetzelfde in deze hoekjes gaan doen, met als resultaat een grote variatie aan hakhout en
knotbomen. Nu nog bedenken wat we allemaal aan gebruikshout willen hebben zodat we jaarlijks
kunnen oogsten en gebruiken wat we in de tuin nodig hebben.
Gerrit-Jan van Prooijen, biologisch adviseur

BEHEERGROEP
De beheergroep telt zo’n 35 leden waarvan er gemiddeld 16 per werkochtend aanwezig zijn.
Elke 2e en 4e zaterdag van 9 – 12 uur in de Heemtuin werken zat er dit jaar niet altijd in en ook alle
bijzondere dagen (NLdoet, de Boomfeestdag en de Natuurwerkdag) werden afgelast. In nauw
overleg met het bestuur hebben we steeds gekeken wat veilig kon en mogelijk/toegestaan was.
Terugkijkend is er uiteindelijk (slechts) door negen werkochtenden een streep gezet. In deze
tijden hebben we in groepjes van drie, later twee personen, onderhoud uitgevoerd. Klussen die we
in het voorjaar tijdens de lockdown hebben verricht, zijn gedocumenteerd in de Heemrank van
mei 2020. Door de versoepeling van de maatregelen in de zomer konden gelukkig ook alle
oogstactiviteiten doorgaan. Zo hebben we ook dit jaar veel werk kunnen verzetten en al het
noodzakelijke onderhoud toch kunnen uitvoeren.
Binnen de Beheergroep coördineert Erik Westerman het werk op de akkers, Rob Lock de
poelen en Chris Hägele de (vlecht)heggen. Hun jaarverslagen volgen na dit algemene verslag.
Grote lijnen en overkoepelend beleid liggen bij Gerrit-Jan van Prooijen.

Op en rond de paden
Het verstevigen van het hoofdpad van Heemhuis naar ven stond op de planning voor de
NLdoet-dag. Na annulering hiervan hebben we op die dag met een kleine groep vrijwilligers de big
bag Gralux volgens planning verwerkt. Langs het pad aan de zoom hebben we takkenrillen en
snoeiafval verwijderd (o.a. op verzoek van buren i.v.m. brandgevaar tijdens de droge zomer). Begin
van de herfst hebben we langs het fietspad enkele berken die door zwammen waren aangetast,
omgelegd.
In de herfst ontstond het plan om een familie-pad aan te leggen dat geschikt is voor mensen
in een rolstoel of wandelaars met een buggy of rollator. Een voorstel hiervoor is aan het bestuur
aangeboden. De route is verkend om een inschatting te maken van de werkzaamheden en
financiën die hiervoor nodig zijn. Na bespreking van een verder uitgewerkt voorstel in de
ledenvergadering hopen we dit pad te kunnen gaan realiseren.

Bos en haag
In het voorjaar hebben we de jonge opslag – vooral lijsterbes, maar ook dennen en mahonia afgezet en de knotbomen vrijgezet in het bos tussen Heemhuis en ven. Het eindresultaat is een
open bos met vanuit het Heemhuis vrij uitzicht tot aan het pad op de heuvel achter het ven (zie
hiervoor het verslag van onze biologisch adviseur). De takkenwanden in de haag zijn o.a. met
snoeiafval uit dit bosje bijgevuld.
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Na afzetting van de hazelaars in het bosje ten westen van het ven hebben we aan de rand een
laag takkenwandje gebouwd dat in de loop van het jaar uitgebreid en aangevuld is met snoeiafval.
De marter-/reptielenhoop achter deze takkenwand heeft een onderhoudsbeurt gehad en is
opgehoogd met plaggen.
Door het hele bos heen zijn er regelmatig zaailingen van bospest en Amerikaanse eik
verwijderd. Bij de zuidwal Puttershoek hebben we veel opkomende braamstruiken verwijderd die
de struikjes op de wal dreigden te overgroeien. Met trots melden we verder dat het jarenlang
systematisch uitgraven van de Japanse duizendknoop op de zuidwal succes heeft: dit jaar is er
geen enkele meer aangetroffen.

Hei en schraal grasland
Op het schrale grasland hebben we flink wat brem en andere opslag verwijderd. Rond de
appelboom bij de bijenstand is in een wijde cirkel een flinke mulchlaag aangebracht (voor
grondverbetering en om vocht beter vast te houden). Rond de speelboom aan de westzijde
hebben we veel opslag verwijderd zodat deze weer goed bereikbaar is voor spelende kinderen.

In en rond de kruidentuin
De kruidentuin heeft een opfrisbeurt gehad waarbij het pad voor de ingang is verhoogd en
verstevigd met Gralux, de paden bladvrij gemaakt zijn en het nodige snoeiwerk is verricht. Ook is
alle onkruid tussen de stenen op de paden uitgekrabd en zijn de voegen opnieuw met brekerzand
ingewassen. Op de open plek achter de kruidentuin zijn zitstammen geplaatst.
In het najaar hebben we de vijver, die al jaren lek was, leeggehaald, nieuw extra sterk folie
geplaatst en de vijver opnieuw opgebouwd. Begin december is de vijver weer met water en
planten gevuld. Twee weken later bleek dat er nog minder water in zat dan vóór de lekkage…
Geen idee hoe dat is gekomen. Wordt vervolgd.
Ants Creemers, coördinator Beheergroep
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Beheergroep: Vlechtheggen en wallen
In 2020 hebben we met een drietal vlechters aan de verschillende vlechtheggen gewerkt. De
vaste vlechters-kern bestaat uit Trudy, Arjan en mijzelf. Als er meer handen nodig zijn dan krijgen
we hulp uit de beheergroep. Andersom doen we dat natuurlijk ook.
De kruishaag aan de Randwijksingel, die op de Natuurwerkdag begin november 2019 is
geplant en in ruitpatroon is gevlochten, is in het voorjaar door de straatbewoners goed vochtig
gehouden, waarvoor hartelijk dank. Vanwege de lange, droge en hete periode maart-september, is
de haag al snel in ‘herfstmodus’ gegaan. Benieuwd zijn we nu hoe ‘herstel en groei’ zal inzetten
komend voorjaar. Uiteindelijk zal het ruitpatroon tot ca. heuphoogte worden ingevlochten en een
unieke, mooie afrastering van de Heemtuin vormen.
Vanwege de aanhoudende droogte, hitte en intense zonneschijn dit jaar, kregen veel struiken
en bomen een vorm van droogtestress. Reden om in de maanden juni en september geen
(vorm)snoei uit te voeren.
In november zijn we begonnen met invlechten en snoeien en daar gaan we tot februari 2021
mee verder. Heggen invlechten en snoeien is een echte winteractiviteit, omdat de kracht van de
planten in de wortels zit en de bladeren zijn gevallen.
We zorgen ervoor dat de heggen laag blijven zodat de bezoekers het aantrekkelijke overzicht
behouden en er voor de moes- en kruidentuin minder schaduw op de gewassen en kruiden gaat
vallen. De foeragerende reeën, vossen e.a. hebben nauwelijks nog toegang vanwege het dichte
vlechtwerk in de hagen. Je ziet de eetsporen dan ook uitsluitend aan de buitenkant van de heggen.
Plannen voor de houtwallen, m.n. onderhoud, aanplant profielvorm-herstel, verschuiven we
naar 2021 en later. Een meerjarenplan wordt uitgewerkt.
In maart hebben gemeentewerkers tijdens hun bomenactie elders, ook de eiken langs de
Bosweg-wal extra opgekroond, dat was voordien op een vakkundige(r) wijze al door ons gedaan.
Ook de grote gelegde eik op de bosweg-wal, die zich al goed ontwikkelde, werd en passant even
afgezaagd.
Deze ongewenste en onnodige actie stond geagendeerd voor overleg met de Gemeente,
maar is vanwege de COVID-19-situatie verzet naar het eerste kwartaal 2021.
In november konden we weer gebruik maken van het Boomplantprogramma. We hebben
aanplant gekocht t.b.v. een nieuwe haag vóór de bijenstand (derde poging en nu met
paardenmest en compost als bodemverbetering). Opengevallen plekken op de historische
middenwal en de Boswegwal en elders op het terrein zijn ook met dit inheemse 2-jaar oude
plantgoed ingeboet.
Chris Hägele
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Beheergroep: Poelen
De poelen fungeerden ook weer in de hete en gortdroge zomer van 2020 als drukbezochte
groene oases. Dit was goed te zien aan de vele pootafdrukken van dieren die hier kwamen drinken
en van het malse groen eromheen profiteerden. Voor vele bijen, hommels, wespen en vlinders
waren het laatste toevluchtsoorden in een verdorde omgeving. Alleen al hierom zijn de grote poel
(oude ven) en beide kleine poeltjes bij het Heemhuis van onschatbare natuurwaarde voor zowel de
droge Heemtuin als de naaste omgeving.
Het beheer blijft gericht om zomers het waterniveau stabiel te houden door het regelmatig
bijvullen met grondwater. Om verruiging en verlanding van de poelen te minimaliseren wordt in
de winter de uitgedijde oeverbegroeiing grotendeels weggemaaid om de aangeplante gagel
steeds meer te laten domineren. In maart 2020 zijn deze struikjes aan de randen half in het water
gezet. De aanplant van 2019, die een halve meter meer landinwaarts stond, was in de hete zomer
die daarop volgde vrijwel geheel verdroogd. Gagel verlangt dus permanent natte voeten.
Daarnaast wordt de biodiversiteit van de begroeiing rondom de grote poel bevorderd door
het zogenoemde sinusmaaien vroeg in en aan het eind van de zomer. Met deze maaistijl worden
om en om stroken van een tot twee meter gemaaid dan wel overgeslagen.
Met enig chagrijn moet gemeld worden dat het met de vissen in beide kleine poeltjes heel
goed gaat. Fysiek verwijderen met schepnet of een fuik lukt van geen kanten. Het wachten is nu op
een paar hongerige ijsvogels die vanaf een overhangende tak de poeltjes komen leegvissen.
Rob Lock
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Beheergroep: akkers
Illustratie:
'T is weer voorbij die droge zomer…..
Die zomer die begon zowat in Maart!
Voorbij is de zomer wel maar eigenlijk was niet zozeer de zomer erg droog maar vooral het
voorjaar! Vanaf half maart tot begin juni is er amper regen gevallen en dat terwijl dat nou juist de
'groei maanden' zijn. 2018 was ook een uitzonderlijk droog jaar maar toen viel er in het voorjaar
nog redelijk wat regen en waren de maanden juni en vooral juli kurkdroog. Voor akkergewassen is
dat eigenlijk precies goed! De vroege droogte in 2020 heeft z'n weerslag gehad op eigenlijk alle
gewassen op onze akkers.
De onderstaande tabel toont voor de jaren 2018 t/m 2020 gegevens over de verbouwde
gewassen.
In de kolom 'Opbrengst per m2' is met de achtergrondkleur aangegeven of de opbrengst per
m2 hoger of lager was dan het voorgaande jaar (groen = hoger, rood = lager). In de kolom uiterst
rechts zijn de stijgingen of dalingen van de opbrengst van 2020 t.o.v. 2019 weergegeven
(procentueel).

Voor bijna alle gewassen was in 2020 de opbrengst per m2 lager dan in 2019. De 'schade' voor
de winterrogge en de haver viel nog mee maar de pauwengerst, paardenbonen, huttentut en vlas
zijn door de vroege droogte hard geraakt. Alleen de rode emmer en spelt hebben het beter
gedaan dan vorig jaar. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat we deze gewassen meer
hebben bemest. De vraag is nu wel of deze gewassen het met wat meer regen wellicht nog beter
gedaan zouden hebben! Hopelijk komen we daar volgend jaar achter.
Met eenkoorn blijft het tobben. Al drie jaar hebben we minder opbrengst dan dat we inzaaien.
Afgelopen jaar was ook eenkoorn extra bemest maar dat heeft weinig opgeleverd. Nu blijkt uit vrij
recente veldproeven dat eenkoorn erg gevoelig is voor droogte in het voorjaar. We proberen het
daarom volgend jaar gewoon nog een keer met meer bemesting en bij droogte meer beregening.
Ondanks de veelal tegenvallende opbrengsten, heeft de oogst van 2020 voor alle gewassen
(m.u.v. eenkoorn) ruimschoots voldoende zaaigoed opgeleverd voor het komende akkerseizoen.
Van het afgelopen akkerseizoen hebben we geleerd dat we bij vroege droogte veel sneller
moeten gaan beregenen en dat bepaalde gewassen gevoeliger zijn voor (vroege) droogte dan
andere gewassen. Daarmee kunnen we bij het beregenen dan weer rekening houden.
Erik Westerman
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WERKGROEP INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA
Inventarisatie Heemtuinflora
In het voorjaar zijn de gegevens van de inventarisatie van de voorafgaande vijf jaar verwerkt
en bewerkt om deze op de website van de Heemtuin te plaatsen. Op een laatste check na is deze
klus geklaard en we hopen begin 2021 de geactualiseerde lijst op de site te kunnen plaatsen.
We hadden het plan om de nieuwe telperiode in het voorjaar te beginnen. Dit is door Corona
niet doorgegaan. Na de versoepeling van de maatregelen hebben we de inventarisatie na de
zomervakantie opgepakt. In september hebben we in drie middagen de flora in het bos
geïnventariseerd. Hierbij hebben we naast de vastgestelde route (diagonaal van het Heemhuis
naar de zuidhoek bij de Randwijksingel) ook een ander stuk van het bos meegenomen, nl. het
Zuid-Noordpad aan de oostelijke kant van de Heemtuin.
Ants Creemers

Inventarisatie Akkerflora
In de Heemrank van december 2020 heb ik al wat geschreven over onze pogingen om
bepaalde soorten akkerflora te (her)introduceren en het effect van de droogte daarop.
De soorten akkerflora, die al langer op onze akkers voorkomen, blijken vrijwel geen last te
hebben gehad van de droogte. De gele ganzenbloemen deden het zelfs bijzonder goed! Door ook
dit jaar het hele jaar door de flora op onze akkers te inventariseren hebben we zelfs nog een paar
niet eerder of al lang niet meer waargenomen soorten gevonden: het veelkleurig vergeet-mijnietje, bonte wikke, absintalsem, kluwenhoornbloem en Europese hanenpoot. Het zijn allemaal vrij
algemeen voorkomende soorten, maar toch leuk. We zijn ook een soort 'kwijtgeraakt'. Van witte
krodde hadden we vorig jaar nog maar één exemplaar staan. Ondanks het verzamelen en
verspreiden van de zaden, is deze soort dit jaar niet meer aangetroffen. Inmiddels hebben we wat
witte krodde zaden gekocht en hopen we deze soort volgend jaar weer terug te zien.
En nu maar weer wachten wat het komende akkerseizoen ons brengen zal….
Erik Westerman

Inventarisatie: Vlinders en hommels
De vlinder- en hommel-monitorroute is van 1 april tot 1 oktober
weer bijna wekelijks gelopen door Anneke Teepe en mijzelf
(natuurlijk rekening houdend met de Corona-regels!). We hebben in
totaal 24 keer geïnventariseerd.
De Vlinderstichting is in 1990 gestart met het Landelijk Meetnet
Vlinders, i.s.m. het CBS. Het doel van dit project is het verzamelen van
actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinder-stand in
Nederland.
Daarom zijn verspreid over het hele land, wel 630 routes
uitgezet, die overal op dezelfde manier worden geteld. Het meetnet
vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders
dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en is onderdeel van het Netwerk
Ecologische Monitoring.

zuringspanner

De route in de Heemtuin is één van deze routes. De route is opgedeeld in 11 secties en wordt
sinds 2001 geïnventariseerd. Vanaf het begin betrof het dagvlinders, in 2011 zijn daar de
dagactieve nachtvlinders aan toegevoegd. In 2018 aangevuld met de hommeltellingen. De flora,
langs de route, is dit jaar niet geïnventariseerd. Dat gaan we samen met de inventarisatiewerkgroep volgend seizoen weer doen.
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Belangrijk is natuurlijk: het weer. Hoe was dat tijdens het telseizoen? Voorafgaand aan het
telseizoen was er in februari veel neerslag. Daarna hoge temperaturen, veel intense zonneschijn en
grote droogte tot eind september.
Vlinderstand
Landelijk daalde het aantal dagvlinders. Vooral de heidevlinders hadden het zwaar: het
heideblauwtje, de heivlinder en de kommavlinder. Die komen overigens al jaren niet meer in de
Heemtuin voor. Net als de kleine vos. Het klein geaderd witje en bruine zandoogje werden in de
Heemtuin wel geteld, terwijl deze landelijk niet veel gezien werden in 2020. Het kleine koolwitje
kan beter tegen droogte en werd veel meer gezien dan het kleine geaderde witje.
In totaal zijn er in 2020 in de Heemtuin door ons 351 dagvlinders geteld, verdeeld over 18
soorten. Het aantal soorten is al jaren ongeveer gelijk. De aantallen nemen toe! Dit in tegenstelling
tot de landelijke trend van afnemende aantallen per soort. Het beheer van de akker heeft duidelijk
een positieve invloed op de vlinderstand laten zien.
De Top 5 van de getelde dagvlinders:

De afgelopen jaren werden in onze heemtuin de citroenvlinder en de dagpauwoog iets
minder vaak gespot dan in voorgaande jaren. Het boomblauwtje en de kleine parelmoervlinder
werden vaker gezien.
De opmars van de kleine parelmoervlinder hebben we te danken aan de vele akkerviooltjes
(en enkele driekleurige viooltjes) die zowat het hele jaar op de akker staan. Voor de kleine
parelmoervlinder zijn deze viooltjes belangrijk als waardplant en voor de nectar. De vlinder kan
niet overleven zonder deze viooltjes. De rups overwintert op de viooltjes en verpopt zich in het
voorjaar. Vanaf april vliegen de kleine parelmoervlinders over de akker van de Heemtuin Malden.
Bij de dagactieve nachtvlinders hadden we dit jaar een nieuweling, de zuringspanner, een
mooie dagactieve nachtvlinder.
Hommels
Sinds 2018 worden de hommels geregistreerd, enkel de totale
aantallen werden doorgegeven, niet de namen. In 2020 hebben we
tijdens het lopen van de vlinderroute in totaal zo’n 419 hommels geteld.
Met ingang van 2021 zal de vlinderroute ook een officiële
hommelroute worden. Dan kunnen de hommels op naam worden
doorgegeven. Ook de onderzoekers van Naturalis en EIS Nederland kunnen dan onze
hommelgegevens meenemen in hun analyses. Dit is een mooie toevoeging, waarmee we komend
seizoen vol enthousiasme aan de slag gaan, vooral Anneke, die zoveel van bijen en hommels weet.
We kijken nu al uit naar wat we allemaal weer tegen gaan komen in de Heemtuin.
Anneke Teepe en Edith Hägele
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WERKGROEP EDUCATIE
Het was een roerig en bijzonder jaar voor de educatiegroep.
Allereerst zijn er helaas 3 enthousiaste en betrokken gidsen vertrokken: Hetty Versteeghe,
Maria Schut en Leo Ewals. Zij hebben de afgelopen jaren een enthousiaste en positieve bijdrage
geleverd aan de educatie. Bedankt hiervoor! We hebben nu 12 gidsen. Daarvan zijn er 5 nieuw:
enthousiaste vlotte dames. Een mooie aanwinst! Waar blijven de mannen?!
Ten tweede hebben we in het voorjaar door COVID-19 helaas de educatielessen moeten
afzeggen. In het najaar hadden we 12 lessen ingeroosterd met genoeg gidsen om de lessen te
draaien, maar hebben we uiteindelijk maar 3 lessen gegeven, omdat de andere lessen door de
scholen i.v.m. Corona werden afgezegd.
Ten derde. Dankzij het harde werken van het bestuur hebben we de subsidies voor de
educatie met o.a. de ondersteuning van het NME in de persoon van Marjon van Steen mogen
behouden.
Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2021 weer met een fris enthousiasme van start gaan!
Janet de Graaff

WERKGROEP KRUIDENTUIN
Alweer een jaar voorbij, wat gaat het toch hard. Ons werkgroepje is gelukkig gegroeid en we
hebben nu een leuk aantal. Marieke, Symfa en Martijn zijn erbij gekomen. Met hen erbij zitten we
weer aardig op sterkte. We hebben een fijn groepje mensen bij elkaar dat zich verantwoordelijk
voelt en betrokken is bij de kruidentuin, zodat als er mensen wat langer uitvallen alles doorgaat en
de kruidentuin er mooi bij blijft liggen. Superfijn!!!
De paden liggen er stralend bij door het harde werken van Diana. We hebben dan ook
afgesproken dat als je in jouw gedeelte van de tuin bij de kruiden werkt, je ook het straatje mee
onderhoudt, zodat het niet meer zo vol groeit.
Ook de waterbak (vijvertje) is in het najaar aangepakt door de groep van Ants. Bij het schrijven
van dit stukje is het al helemaal leeg gehaald en ligt er weer nieuw zeil in. Het wordt verder
afgemaakt als de regels en de tijd dit toelaten. In het voorjaar hebben we weer een schitterende
waterbak, die niet meer gedeeltelijk leegloopt en gevuld is met planten en beestjes.
De kist en het infobord zijn opnieuw geverfd, kortom de hele
kruidentuin is gepimpt. En de groep weer op sterkte. Wat wil je
nog meer?
De kruiden stonden er over het algemeen goed bij. Ondanks de
hitte van het afgelopen jaar. Hier en daar hebben we bijgezaaid,
een enkel kruid aangeschaft en de grond verbeterd met zo nodig
kalk en grondverbeteraar.
Nu maar wachten op het voorjaar, dat we weer mogen beginnen,
we hebben er zin in.
Lydia van Veen
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WERKGROEP MOESTUIN
Een jaar met veel droogte, héél véél water geven en de sproeier die gestolen werd. Dat was
balen, maar gelukkig hadden we uiteindelijk wel een prachtige oogst in de laatste maanden. Bij de
bestaande in 2020 actieve moestuingroep (Wim, Tjeerd, Hetty en Mathilde) kwamen Bertine en Ilse
(tijdelijk) helpen, een hele fijne uitbreiding.
Toen de zware klus van spitten en verwijderen van onkruid klaar was, konden de bedden
worden ingezaaid. Thuis hadden we als voorbereiding al weken pompoenen en tomaten
gekweekt. In juli konden we de eerste oogst binnenhalen! Met de kruidengroep hebben we
gesmuld van onze jaarlijkse gezamenlijke maaltijd. De rups van de koninginnenpage zat weer op
het venkelgroen. Verder hadden we een mooie oogst kweeperen dit jaar, waarvan sommigen van
ons de tijd namen om heerlijke kweeperengelei/-jam te maken. Smullen! Ook de groene tomaten
zijn verwerkt tot een lekkere chutney.
En niet te vergeten natuurlijk het ophalen van de mest dat we jaarlijks doen om in de
composthoop te verwerken.
Na nog een paar weken oogsten, smullen en de laatste klussen doen, was er per 1 november
weer de winterstop. Een zonovergoten en bijzonder mooi jaar in de Heemtuin.
Mathilde Hofmans, coördinator moestuin
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BIJENGROEP
Begin 2020: een zachte winter met een warm voorjaar. De bijenvolken kwamen vroeg op gang
met hun broednest waardoor we verrast werden met veel zwermdoppen. We moesten de
bijenvolken snel splitsen door afleggers te maken, om te voorkomen dat ze gaan zwermen, maar
desondanks hebben we toch veel zwermen moeten vangen.
Op de Vang in de buurt van de Heemtuin, werden we gevraagd een zwerm te vangen van een
andere imker. Dit bleek geen lolletje want het was een erg agressief volk. Het bleek een
hongerzwerm: het volk is vertrokken omdat het te weinig voedsel heeft. Normaal vertrekt een deel
van een volk omdat het te groot is geworden. De honingbijen zuigen voor hun vertrek hun
honingmaag vol met honing. Deze energie hebben ze nodig bij de opbouw van hun volk op een
nieuwe plek. Deze zwermen zijn vaak vriendelijk o.a. omdat ze hun honingmaag vol hebben met
honing en daardoor kunnen ze moeilijker steken. De zwerm is gevangen en bewoners blij.
We hadden een droge zomer, dit betekent weinig neerslag, dus weinig sapstroom en
weinig/minder nectar met als gevolg minder honing dan vorig jaar. We hebben 2x honing
geslingerd, in het voorjaar en in de zomer. Er is veel honing verkocht aan eigen leden en bezoekers
van de Heemtuin.
Onze doelstelling, meer contact met imkers die ook de zwarte bij houden, is beperkt gebleven
tot digitaal contact (door Corona). We hebben 2 keer eitjes van zwarte bijen koningen opgehaald
voor koninginnenteelt, beide keren waren geen succes. Het goed aansluitend plannen van de
verschillende fasen en de samenwerking met andere imkers en een bevruchtingsstation blijkt
moeilijk op elkaar af te stemmen. Het blijft een leerproces en in 2021 proberen we het gewoon
weer! Om prettig te kunnen imkeren en de bezoekers van de Heemtuin te laten genieten van de
honingbijen, zijn we bezig met selectie van zachtaardige bijen, het liefst de zwarte honingbij.
Het is alweer een tijdje geleden dat we het over de bijenboom/ kloskorf hebben gehad. Deze
uitgeholde boom die onder de eik staat naast de bijenstal, is nu alweer 4 jaar bewoond door een
bijenvolk. Het eerste jaar dat er een zwerm is ingelopen hebben we nog bij moeten voeren, maar
daarna is er geen bemoeienis meer geweest van de mens. Het blijkt dus dat een bijenvolk zichzelf
in leven kan houden! Volgens vele imkers een broodje-aapverhaal, maar dit volk heeft het
tegendeel bewezen.
Zoals eerder al gezegd hebben we af en toe last bij het werken in de kasten met minder
aangename bijen. We denken dat dit ook te maken kan hebben met de hoeveelheid volken die er
in de bijenstand staan. Als er te veel volken in een bepaalde omgeving staan met te weinig nectar
en stuifmeel (voedselschaarste) zou dit kunnen leiden tot meer onenigheid in het volk. Daarom
starten we 2021 met minder bijenkasten en kijken hoe het dan gaat. We hopen natuurlijk op
minder ruzie, veel honing en blije imkers!
Janet, Jolanda en Edwin
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ZOMERAVONDGROEP
Het is een frisse avond in mei en we gaan met z’n vieren aan de slag in de Heemtuin. Wat fijn
dat het kan in deze vreemde Coronatijden! Margriet heeft het werkbriefje: eiken verwijderen aan
de noordoostzijde van de akker.
Hup, eigen werkhandschoenen aan, gereedschappen pakken en beginnen maar. Al gauw
krijgen we het toch warm van het werken in de avondzon, de eikjes laten zich niet gemakkelijk uit
de grond trekken. Ze hebben duidelijk een diepte-investering gedaan met hun lange penwortel,
zegt iemand voor de grap. Inderdaad de boompjes bieden flink wat tegenstand. Jassen en truien
gaan uit en de uitgetrokken eikjes stapelen zich op in de kruiwagen.
Ook woekerende bramen en dorre heide gaan eruit en voordat we het weten gaat de zon
onder en is deze avond alweer om.
We prikken nog vier avonden en er komen meer vrijwilligers bij, door Corona zijn de agenda’s
beschikbaar. We plukken phacelia, doppen paardenbonen en oogsten haver door de planten met
wortel en al uit de grond te trekken. Ondertussen wordt er gekletst over van alles en nog wat. Na
het werk, ruimen we de spullen op en het is prachtig om te zien hoe de geoogste zaden in het
Heemhuis klaarliggen voor een nieuw groeiseizoen!
Rianne van Bergen

ONDERHOUD EN REPARATIES
De ‘technische commissie’ zorgt ervoor dat onze gebouwen, buitenmeubilair en technische
apparatuur waar nodig onderhouden en gerepareerd wordt. Bij klussen worden zij vaak bijgestaan
door leden van werkgroepen.
Veel werk blijft onopgemerkt. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat de fietsenstalling
vernieuwd is. Een mooi staaltje van eigen initiatief en samenwerking.
Een greep uit de andere werkzaamheden: de grondwaterpomp is gerepareerd, er is een
compressor in de gang gemonteerd, diverse hekken en zitbanken zijn verbeterd of soms
verwijderd, de zolder is opgeruimd en er zitten nieuwe wielen op de slangenwagen. Eén van de
laatste klussen van het seizoen was het vervangen van het vijverfolie in de kruidentuin.

COMMUNICATIE
De werkgroep communicatie kampt met vacatures. Toch is het gelukt om twee keer een hele
mooie Heemrank naar de leden te sturen. Tussentijds zijn leden geïnformeerd middels een
Heemflits en e-mails over de dreigende bezuinigingen.
In elke uitgave van Topic Magazine – komt vier keer per jaar uit - staat een pagina over de
Heemtuin. Zo bereiken we veel lezers.
De website is nog steeds een pareltje om te zien en wordt goed bezocht. Het
facebookaccount heeft een impuls gekregen doordat leden van de werkgroepen regelmatig foto's
en teksten aanleveren.
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