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Sinds 1978 ligt aan de noordoostrand van Malden een van de grootste heemtuinen van Nederland.
Heemtuin is eigenlijk niet het juiste woord. De Heemtuin Malden is een klein landschap van
8 hectare, zoals we dat in de vorige eeuw op de zandgronden in Nederland konden aantreﬀen.
Door de jarenlange inzet van vrijwilligers is, in nauwe samenwerking met de Gemeente Heumen,
deze ouderwetse natuur gespaard gebleven en in de oude glorie hersteld.
Stelt u zich eens voor: het Heemhuis is een boerderijtje waar een boerengezin zijn bestaan vindt.
Wat zou zo’n gezin nodig hebben? In ieder geval akkers, grasland, een moestuin, een kruidentuin,
een drinkplaats voor het vee, een stukje bos en een houtwal of haag ter afscherming er omheen.
In deze beschreven wandeling zult u dit allemaal tegenkomen en komt u meer te weten over de
kenmerken van dit oude landschap. Zo kunt u zien waar de vereniging “Vrienden van de Heemtuin
Malden “ zich voor inzet.

Een fijne wandeling gewenst!

ROUTE: BEGIN DE WANDELING VOOR HET HEEMHUIS
BIJ DE MOESTUIN.
1. DE MOESTUIN
Geen boerin zonder moestuin! Wij hebben deze
moestuin mede aangelegd voor de educatie, een
belangrijk onderdeel van ons vrijwilligerswerk.
Hoeveel kinderen weten nog hoe boerenkool of
boontjes groeien?
We zien het ook als onze taak de vele schoolkinderen, die onze tuin bezoeken, spelenderwijs en
“proevenderwijs” bekend te maken met struiken, stronken en kroppen.
Van de “echte “ moestuiners krijgen we wel
geregeld kritiek op ons soepele rupsen/
keverbeleid, maar wij oﬀeren graag een
koolblaadje op aan de rupsen en herten,
en de worteltjes staan er eigenlijk
voornamelijk voor de rupsen van de
Koninginnenpage (zie inzetfoto).
Het blijft immers toch een moestuin in
een heemtuin!

ROUTE: RECHTS VAN DE MOESTUIN, ACHTER DE
FIETSENSTALLING LIGT HET HELOFYTENFILTER.
2. HET HELOFYTENFILTER
Wat te doen met verontreinigd water van
gootsteen en toilet wanneer je niet aangesloten
kunt worden op het rioleringssysteem? Dan laat je
tegenwoordig een helofytenfilter aanleggen.
U herkent het filter ’s zomers aan de hoge
rietpluimen en ’s winters aan de gemaaide stengels
op een schelpenbed achter de fietsenstalling.
De rietplanten leveren niet zelf de grootste bijdrage aan de
zuivering. Dit gebeurt door bacteriën die dankzij deze
rietplanten in de bodem leven. Deze bacteriën zetten de
afvalstoﬀen om in voedingsstoﬀen voor zichzelf en de
planten. Door middel van een pomp wordt het vervuilde
water door het schelpenfilter gepompt. Het schone water,
het is nog net geen drinkwater, verlaat aan de rechterkant
dit systeem en vindt zijn weg in het het greppeltje naast het
filter.

ROUTE: LOOP TERUG LANGS DE MOESTUIN NAAR HET
NIEUWE VEN, DE AMFIBIEËNPOEL.
3. DE AMFIBIEËNPOEL
Direct links van het Heemhuis ziet u ons nieuwe ven, de amfibieënpoel geheten. Dit is een
voedselarm deel van de heemtuin waar de kans op het inwaaien van blad en inspoelen van
voedingsstoﬀen uit de omgeving veel geringer is.
Bij de aanleg werd gebruik gemaakt van moderne materialen en inzichten om een duurzaam
ven te maken dat langdurig voedselarm zal blijven. Een dikke laag zand werd aangebracht over
de rubberfolie op de bodem. De randen van de amfibieënpoel lopen geleidelijk op waardoor
een brede moeras-en draszone is ontstaan, die geleidelijk overgaat in vochtig grasland.
De ontwikkeling van de
vegetatie werd opgestart
door zaden van gewenste
soorten in te zaaien.
Diverse waterdieren en
insecten hebben de weg al
gevonden van het oude
naar het nieuwe ven, onze
amfibieënpoel.

ROUTE: VOLG HET PAD TUSSEN DE MOESTUIN EN DE
AMFIBIËNPOEL,
TUSSEN DE AKKERS
DOOR RICHTING DE
HAAG.
4. DE AKKERS
De heemtuin heeft twee akkers: een
winterakker aan uw rechterhand en een
zomerakker aan uw linkerhand, soms
omgekeerd i.v.m. grondverbetering.
De winterakker is een roggeakker en
wordt beheerd op een manier die in
de vorige eeuw gewoon was. In het najaar wordt de rogge ingezaaid, het kiemt en het gaat als
jonge plantjes de winter in. In het voorjaar groeit de rogge uit om in de zomer gemaaid en op
schoven gezet te worden. De zomerakker wordt in maart geploegd waarna, na enkele weken
rust, de meeste gewassen ingezaaid worden. De gewassen worden nog hetzelfde jaar geoogst.
Op de zomerakker wordt wisselteelt
toegepast; dit wil zeggen dat op de
percelen de teelt van gewassen rouleert.
U vindt op de zomerakker oude rassen
van tarwe, gerst en haver. Deze soorten
waren ook in de middeleeuwen al in
gebruik. Wanneer je ze vergelijkt met de
hedendaagse rassen valt op, dat de aren
veel kleiner en dunner zijn. De opbrengst
van zo’n perceel is en was dan ook niet
zo groot. Andere gewassen die we op de
zomerakker tegenkomen zijn: boekweit,
phacelia (een gewas dat geteeld wordt omdat onze bijen er veel nectar uit kunnen halen),
paardenbonen (een voorloper van onze tuinboon) en huttentut of dederzaad (een gewas met
sterk oliehoudende zaden, vergelijkbaar met koolzaad). Ook staat er vlas waarvan de vezels
worden gebruikt voor het maken van linnen en het zaad voor de lijnolie. Onze oogst wordt
door de educatiewerkgroep gebruikt bij de vlasles.
Vooral door de verscheidenheid aan akkeronkruiden heeft de akker een grote natuurwaarde.
Deze kruiden vinden hier een uitstekende standplaats omdat er karig bemest wordt en omdat
er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Karakteristieke bloemen tussen de
winterrogge zijn: valse kamille, korenbloem, klaproos en bolderik die giftig is. (zie foto)
Het graan ziet er door deze bloemen in de vroege zomer erg kleurig uit.
Ook in de zomerakker komen veel kruiden voor zoals: kromhals,
akkerleeuwenbek, gele ganzenbloem en guichelheil. Bijzonder blij zijn we
met de komst van enkele zeldzame soorten zoals: slofhak, glad
biggenkruid, akkerandoorn, de zeer zeldzame Rode Lijstsoort, en korensla.

ROUTE: LOOP OVER HET PAD TUSSEN DE AKKERS
NAAR DE HAAG EN GA OP HET EIND LINKSAF.
5. DE HAAG
De haag in deze Heemtuin is eigenlijk
geen echte haag maar een struweelrand.
Vroeger hadden hagen een functie om
het vee in de weilanden te houden.
Daarvoor werd overwegend meidoorn
aangeplant, waar zich dan in de loop der
tijd allerlei andere soorten in uitzaaiden
zoals: sleedoorn, egelantier en
kardinaalsmuts. Uit deze hagen werden
tal van nuttige producten gehaald. Zo
werden de doorns van meidoorn en
sleedoorn door slagers gebruikt als
worstenpennen en door schoenmakers
om zolen te pinnen. De vruchten uit de
hagen werden gebruikt voor het maken
van dranken en jams. Tegenwoordig is de
functie van veel van zulk soort omheiningen door hagen overgenomen door prikkeldraad.
De functie van deze haag is enerzijds het afschermen van het zicht op de achterliggende
bebouwing, anderzijds levert de haag een belangrijk leefmilieu voor diverse soorten planten en
dieren. Het laten uitgroeien van deze haag tot een struweelrand, in plaats van het periodiek
knippen of terugzetten, maakt dat met name de waarde voor de fauna toeneemt. Het dichte
bladerdek van meidoorn, sleedoorn, egelantier, hondsroos, liguster, kardinaalsmuts en kornoelje
biedt een uitstekende schuil- en nestgelegenheid voor allerlei vogels.
De vele bessen en vruchten, die de meeste struiken produceren, zijn een belangrijke voedselbron voor deze vogels. Voordat in de lente de bladeren aan de struiken komen, valt zonlicht op
de bodem, onder de haag. Hiervan profiteren voorjaarsbloeiers zoals: speenkruid, aronskelk,
vingerhelmbloem en maarts viooltje. Met het verder uitgroeien van de struiken gaat de rand
van het struweel een steeds grilliger verloop vertonen.
De inhammen die
hierdoor ontstaan bieden
extra warme beschutte
plekjes waar diverse
vlindersoorten van
kunnen profiteren. Na de
akker ziet u rechts van het
paadje een kleine
zonnewijzer.
De schaduw van de
schuine paal geeft bij
zonnig weer de tijd aan.

ROUTE: VOLG HET PAD LANGS DE HAAG TOT U BIJ
HET INSECTENHOTEL KOMT.
6. HET INSECTENHOTEL
Naast de bekende honingbijen en de wespen leven in het
wild diverse soorten solitaire bijen en wespen. Deze insecten
verkiezen het solitaire leven boven het bestaan in grote
gemeenschappen. De vrouwtjes nemen de gehele zorgtaak
op zich. Zij zoeken een goede nestgelegenheid, leggen de
eitjes en zorgen ook voor voldoende voedsel voor de larven.
Dat voedsel kan bestaan uit nectar en stuifmeel bij de bijen,
maar ook uit een gevangen insect bij de wespen.
Door blokken hout met diepe boorgaten met een
verschillende doorsnee neer te leggen wordt een goede
nestgelegenheid aangeboden. Ook holle stengels van bv.
bamboe voldoen uitstekend. De insecten maken een serie
babykamers en leggen in elke kamer een eitje plus wat
voedsel. Met hars, leem of zand worden de ruimten van
elkaar gescheiden. De larven zullen zich hier gaan verpoppen
en pas als ze een volwassen insect zijn, zoeken ze de weg
naar buiten. De solitaire bijen en wespen worden weer
belaagd door parasitaire sluipwespen, die met de lange legboor hun eitjes in de babykamers
leggen. Hun larven voeden zich weer met het daar aanwezige voedsel.

ROUTE: LANGS DE HAAG LOPEND ZIET U AAN UW
LINKERHAND EEN SCHRAAL GRASLAND.
7. HET SCHRAAL GRASLAND
Het schraal grasland is ook een origineel element van het oude cultuurlandschap. Het is
ontstaan op een braakliggende akker. Door een gebrek aan mest kon de grond op een akker zo
arm aan voedingsstoﬀen worden dat het verbouwen van gewassen niet meer lonend was.
De akker werd dan verlaten en er kon zich spontaan een grasland op ontwikkelen.
Door de bevolking werd dit gebruikt als hooiland of
om er het vee op te beweiden. Vanwege de geringe
voedselhoeveelheden in de bodem worden
dergelijke graslanden “schraal” genoemd, dit in
tegenstelling tot de sterk bemeste fel groene
graslanden die tegenwoordig als weiland worden
gebruikt.
Op een schraal grasland komen veel meer soorten
bloemen voor dan op zwaar bemeste graslanden,
waar veel soorten kruiden worden overwoekerd
door een beperkt aantal snel groeiende grassen.

Ons grasland wordt eens per jaar, meestal in
augustus, gemaaid en gehooid. Door dit constante
beheer is de bodem zo verschraald dat op sommige
plaatsen vrijwel niets anders meer wil groeien dan
heide en bepaalde korstmossen. Om te voorkomen
dat het grasland geleidelijk overgaat in een
heideveld wordt er pleksgewijs bemest. Hierdoor
ontstaan op kleine schaal grote verschillen in de
bemestingstoestand. Op de bemeste plekken zien
we kruiden staan als het grasklokje (zie foto),
duizendblad en sint-janskruid, terwijl het grootste
deel van het grasland bestaat uit soorten als zandblauwtje, schapenzuring, muizenoor en
hazenpootje.
Vooral op een zonnige zomerdag krioelt het grasland van leven. Allerlei soorten vlinders en
andere insecten doen zich te goed aan de nectar in de vele bloemen en op de grond scharrelen
allerlei kevers, krekels en sprinkhanen rond op zoek naar voedsel. Ook hazelwormen en
zandhagedissen kun je hier aantreﬀen.
De begroeiing op de overgang van het grasland naar de haag noemen we een zoomvegetatie.
Door uitspoeling van voedingsstoﬀen van onder de haag is de grond er iets rijker dan in het
grasland. Dit is te zien aan andere grassen en kruiden die hier groeien zoals boerenwormkruid,
duizendblad en wilde peen. Ook treﬀen we de hemelsleutel aan. Deze plant zien we ook vaak in
tuinen en trekt als hij bloeit, in augustus, een groot aantal insecten aan.

ROUTE: IETS VERDEROP ZIET U LINKS DE BIJENSTAND
8. DE BIJENSTAND
Aan de rand van het grasland staat de bijenstand met observatieruimte en een aantal
kasten. In elke kast is plaats voor een bijenvolk
met een koningin en tienduizenden werkbijen.
In de observatieruimte een Warré kast, die U de
mogelijkheid geeft om een volk aan het werk te
zien. Links, naast de bijenstand, onder de boom
is een Kloskorf. De elektriciteit in de bijenstand
wordt gegenereerd door een zonnepaneel op het dak. De bijen hebben in de Heemtuin een
uitstekende standplaats omdat er veel bloemen voorkomen waaruit ze nectar en stuifmeel
kunnen verzamelen.
In het voorjaar vinden de bijen de meeste bloemen op het schrale grasland, in de zomer op
de akkers en wijde omgeving en vanaf augustus halen ze nectar op de heide.
Ook bezoeken ze in het bos de bramen en bloeiende vuilbomen, ook wel sporkehout genoemd.
De bijen slaan de nectar als honing op in de raten die ze in de kasten bouwen. In het najaar
wordt de honing door de imkers verzameld. De bijen krijgen daarvoor in de plaats een suikeroplossing waarmee ze de winter door kunnen komen.

ROUTE: LOOP NU VERDER LANGS DE HAAG NAAR DE
PUNT VAN HET GRASLAND. HIER KUNT U RECHTSAF
DE KRUIDENTUIN IN.
9. DE KRUIDENTUIN
In de besloten kruidentuin wordt een
verzameling van vele bloemen en
tientallen kruiden geteeld. Veel van
deze kruiden werden vroeger ook in
kloostertuinen gekweekt.
Op een zonnige dag zijn er in de
kruidentuin veel verschillende
geuren door elkaar heen te ruiken.
De kruiden werden toegepast voor gebruik in de keuken (peterselie, bonenkruid), als medicinaal
kruid (kamille, hartgespan) als verfkruid (guldenroede) en als geurkruid (lavendel).
De kruidentuin trekt veel vlinders aan, zoals de atalanta en de citroenvlinder. Hierdoor speelt
deze kruidentuin een belangrijke rol bij de educatie.

ROUTE: VERLAAT DE KRUIDENTUIN WEER EN SLA
RECHTSAF EN WANDEL LANGS DE VLECHTHEG.
10. DE VLECHTHEG
Een vlechtheg is een dichte haag van horizontale en verticale vervlochten takken ter afscheiding
van een gebied. Sinds de komst van het prikkeldraad zijn de meeste heggen helaas gerooid.
In het Maasheggenlandschap rond Boxmeer zijn nog vlechtheggen te vinden. Zelfs Julius Caesar
maakte al melding van deze vorm van erfafscheiding die hij in ons gebied aantrof.
De vlechtheggen, die de kruidentuin en
moestuin afschermen van het pad, zijn door
onze vrijwilligers gevormd uit reeds bestaande
struiken. Met behulp van een hakbijl of hiep
werden de stammetjes tot tweederde bij de
stronk doorgesneden. Daarna werden ze
horizontaal neergelegd, met slieten of palen
vervlochten en gedwongen in deze stand te
blijven. De nieuwe scheuten groeien daarna
verticaal uit waardoor een ondoordringbare
haag ontstaat.
De meest geschikte struiken voor zo’n heg zijn o.a. meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn en
vuilboom. Woekeraars zoals: braam, roos, kamperfoelie en hop vestigden zich hier spontaan,
waardoor een prachtige biotoop kon ontstaan voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.
Door de vlechtheg regelmatig te snoeien heeft de kruidentuin een ondoordringbare en
milieuvriendelijke afscheiding gekregen.

ROUTE: SLA HET EERSTE PAD LINKS IN.
11. DE HEIDE
Links van dit pad ligt een gedeelte van de heide. Ook heide is een van de karakteristieke
elementen die in het vroegere cultuurlandschap zijn ontstaan. Van oorsprong kwam heide op
beperkte schaal voor in de bossen die de arme zandgronden in Nederland bedekten.
Later zijn, door de kap van deze bossen en door een vorm van rooflandbouw, uitgestrekte
heidevelden ontstaan. Tot ver in de 19e eeuw was ook in deze streek heide te vinden, die zich
uitstrekte van Nijmegen tot aan Plasmolen.
Nu zijn daar nog maar enkele restanten
van over, zoals o.a. de Mookerhei. Het
grootste deel is weer bebost of werd in
gebruik genomen als landbouwgebied.
Maar in 2010 werd gestart met het plan
Heiderijk. Dit is een samenwerkingsproject tussen o.a. Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en de Gemeente
Nijmegen waarbij, door middel van
selectieve kap, weer grote open velden
beschikbaar komen voor heide, de
oorspronkelijke begroeiing. Het is de
bedoeling dat met behulp van een schaapskudde deze heide in stand wordt gehouden. Op deze
manier wordt de biodiversiteit vergroot en zullen vogels zoals de roodborsttapuit en de
nachtzwaluw zich thuis voelen evenals de zandhagedis, de gladde slang en insecten zoals
vlinders. Vroeger was de heide van groot belang voor de landbouw.
Op de uitgestrekte heide liet de bevolking grote schaapskudden grazen. De mest van de schapen
kwam voor een groot deel in de potstallen waarvan de bodem bedekt werd met heideplaggen.
Door iedere keer een verse laag plaggen aan te brengen waarop weer mest kwam, werd de
bodem van de potstal opgehoogd. Na verloop van tijd werden de potstallen uitgemest en het
mengsel van mest en plaggen werd gebruikt om de akkers vruchtbaar te maken.
Om 1 hectare akker vruchtbaar te houden had men ongeveer 10 hectare heide nodig voor de
schapen en de plaggen. Aan het eind van de vorige eeuw verdwenen de heideschapen
grotendeels van de heide. Door de intrede van de kunstmest was de potstalmest niet langer
nodig voor het vruchtbaar maken van de akkers en werd steeds meer goedkope schapenwol uit
Australië geïmporteerd. Met de schapen verdwenen ook de uitgestrekte heidevelden uit het
landschap. Deze velden werden als woeste grond ontgonnen voor de landbouw of herbebost
met grove den om stuthout voor de Limburgse mijnbouw op te leveren. Het stukje heide in de
Heemtuin kan alleen in stand gehouden worden door een intensief beheer, waarbij voedingsstoﬀen worden afgevoerd. Wanneer de heide niet beheerd wordt zal de bodem steeds rijker
worden door het ophopen van organisch materiaal en het inwaaien van voedingsstoﬀen uit
de lucht. Hierdoor zullen allerlei grassen zoals bochtige smele en pijpenstrootje kunnen gaan
overheersen en zal de heide verdrongen worden. De heide wordt voor vergrassing behoed
door om de vijf jaar de heide te maaien en het maaisel af te voeren. Ook wordt er jaarlijks een
sterk vergrast gedeelte afgeplagd.

ROUTE: AAN HET EINDE VAN HET PAD GAAT U

RECHTSAF NAAR DE HALFRONDE BANK BIJ HET VEN.
12. HET VEN
Het ven in de heemtuin is er niet van nature, het is gegraven en in 2016 opnieuw aangelegd.
De begroeiing is daardoor nog karig, maar zal in de loop van de tijd toenemen. Soorten als
veenpluis, lavendelheide en ronde zonnedauw zullen spontaan opkomen. Het water in een ven
behoort zuur en voedselarm te zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat er weinig kalk in het water zit
en door de aanwezigheid van veenmos. Dit mos zuigt zich vol met regenwater, neemt de
weinige voedingsstoﬀen die daarin zitten op en scheidt stoﬀen uit die het water zuurder maken.
Veel van de planten die rond een ven groeien, hebben zich op allerlei manieren aangepast aan
de voedselarme omstandigheden. Het mooiste voorbeeld is wel de zonnedauw, die het tekort
aan voedingsstoﬀen in de bodem opheft
door kleine insecten op de kleverige
bladeren te vangen en te verteren.
Behalve voor de planten is het ven erg
waardevol voor veel dieren. In het
voorjaar wemelt het in het water van de
groene en bruine kikkers en padden, die
er paren en hun eieren leggen. In de
zomer valt op dat veel soorten insecten
afhankelijk zijn van het water.
Voorbeelden hiervan zijn: waterspinnen en bootsmannetjes die in het water zwemmen, schaatsen
rijders die op het water lopen en kleurige libellen en waterjuﬀers die boven het water zweven.

ROUTE: GA DIRECT NA DE HALFRONDE BANK
RECHTSAF HET BOS IN.
Het pad leidt over een heuvel waar de grond aan de
rechterzijde verschilt van de grond aan de linkerzijde.
De grond aan de rechterzijde is voedselarm.
Daarop groeien bomen als berk, eik en grove den. De
grond aan de linkerzijde is voedselrijker. Hierop groeien
bomen en struiken als beuk, hazelaar en boswilg.

ROUTE: OVER DE HEUVEL HEEN GAAT U LINKSAF
RICHTING DE HOUTWAL.
13. DE HOUTWAL
Deze houtwal is ook een overblijfsel uit vroeger tijden.
Houtwallen hadden een dubbele functie: enerzijds dienden
ze als vee-/wildkering, anderzijds werd het hout dat erop
groeide, voornamelijk eik, eens in de 10 tot 15 jaar gekapt
en gebruikt als geriefhout (palen, bezemstelen en stelen

voor gereedschap). Op geregelde afstand liet men “overstaanders” staan d.w.z. eiken die konden
uitgroeien om later als balkhout voor de bouw te dienen. De wal die u hier passeert is jarenlang
niet meer als hakhoutwal in beheer. Hierdoor zijn de eiken die er op staan flink uitgegroeid.
De houtwallen en de daarbij behorende greppels hebben vaak een gevarieerde plantengroei.
Op de wallen kunt u soorten tegenkomen als: salomonszegel, klaverzuring en lelietje der dalen.

ROUTE: OVER DE HOUTWAL GAAT U RECHTSAF HET
BOS IN. U VOLGT DIT PAD MET DE BOCHT MEE
LINKSOM TOT AAN HET
BREDE SCHELPENPAD.
(ATTENTIE IS OOK EEN FIETSPAD!)
14. HET BOS
Vroeger waren de zandgronden van Nederland
overdekt met bos. In de loop der eeuwen is het door de mensen gekapt voor gebruik van het
hout. De bossen die we in Nederland kennen zijn allemaal door de mens aangelegd. Het bos in
de Heemtuin is in de dertiger jaren aangelegd als productiebos. Het werd ingeplant met grove
den om stuthout te leveren voor de mijnbouw. In een productiebos is het beheer erop gericht
om van een oppervlakte zoveel mogelijk opbrengst te halen. De bomen worden vlak naast
elkaar geplant zodat ze allemaal recht omhoog groeien en keurige rechte stammen opleveren.
In een dergelijk bos komt weinig variatie voor.
Sinds 1978, na sluiting van de mijnen, is het beheer
van dit stuk bos erop gericht om het productiebos
om te vormen tot een meer natuurlijk bos. Dit
omvormen wordt gedaan door gevarieerd te
dunnen in de grove dennen. Bij dunning komt er
meer licht op de bodem, waardoor jonge bomen
zich vanuit zaden kunnen ontwikkelen. Soorten die
we veelvuldig zien kiemen zijn: lijsterbes, berk, eik,
krentenboompje en vuilboom. Op enkele plekken
zien we ook hulst, hazelaar en beuk opgroeien. Het
bostype dat op de hier aanwezige bodem van
nature thuishoort is het eikenberkenbos. In de loop der tijd zal dit bostype zich in deze
Heemtuin steeds verder gaan ontwikkelen en de opstand van grove dennen gaan vervangen.
Als u door het bos loopt zult u zien dat niet in alle percelen evenveel is gedund. Dit is gedaan om
de variatie in het bos zo groot mogelijk te maken. Ieder jaar worden nog kleine stukken gedund
onder andere door het ringen van de bast. De omvorming gaat hierdoor geleidelijk steeds verder.
Het zal echter nog wel 80 tot 100 jaar duren voordat we een goed ontwikkeld eikenberkenbos
aan zullen treﬀen. Bomen die omwaaien of dood gaan blijven zoveel mogelijk in het bos liggen.
Dit dode hout is een belangrijke basis voor de voedselkringloop in het bos. In de loop der tijd
wordt dit hout verteerd door insecten, bacteriën en schimmels.

ROUTE: LOOP RECHTSAF HET SCHELPENPAD OP EN
VOLG DIT PAD EEN KLEIN STUKJE TOT DE OPENBARE
WEG.
Dit middenbos, tussen de houtwal en de openbare weg, heeft een heel ander karakter. Het bos
dat we hier zien is een hakhoutbos met overstaanders. Onder overstaande eiken groeien diverse
struikensoorten als meidoorn, veldesdoorn en Gelderse roos die om de 7 tot 10 jaar worden
afgezet. Het takhout dat hierbij vrijkomt werd vroeger gebruikt voor het stoken van kachels en
ovens, terwijl de overstaande eiken waardevolle balken voor de bouw van schuren op konden
leveren. Doordat periodiek alle struiken worden afgezaagd komt er ineens veel licht op de
bodem. Hierdoor kunnen een groot aantal plantensoorten kiemen en tot bloei komen. Zo
kunnen de eerste jaren na het afzetten uitgestrekte tapijten voorkomen van dagkoekoeksbloem,
look zonder look en stinkende gouwe. Met het uitgroeien van de struiken verdwijnen deze
soorten om na het afzetten opnieuw hun kans te grijpen.

ROUTE: LOOP BIJ DE OPENBARE WEG EVEN LINKS
OVER HET TROTTOIR TOT U NA 15 METER WEER DE
HEEMTUIN IN KUNT. DIT PAD VOLGT U TOTDAT U NA
HET KRUISEN VAN DE HOUTWAL IN EEN LAGER
GELEGEN DEEL UITKOMT.
In dit gedeelte van het bos staan nog enkele Amerikaanse eiken. Een onderdeel van het
bosbeheer bestaat eruit om ook deze eiken gedeeltelijk te laten verdwijnen. Doordat
Amerikaanse eiken zich op deze grond heel sterk uit kunnen zaaien en snel groeien,
onderdrukken ze de ontwikkeling van allerlei inheemse struiken en bomen.
In een natuurlijk bos is de begroeiing uit meerdere lagen opgebouwd: boomlaag, struiklaag,
kruidlaag en moslaag. In het bos zult u op plaatsen waar veel licht op de bodem komt plekken
vinden met veel grassen en boskruiden. Voorbeelden hiervan zijn: robertskruid, hennepnetel en
vingerhoedskruid. Het is vooral deze ondergroei die een natuurlijk bos zo’n gevarieerde aanblik
geeft.

ROUTE: LOOP DIT PAD RECHTDOOR. LOOP DE
VIJFSPRONG VOORBIJ EN GA HET EERSTVOLGENDE
PAD LINKSAF.
Aan weerszijden van dit pad ligt het stuk bos waar bij het omvormingsbeheer de eerste
dunningen in de grove dennen zijn uitgevoerd. Inmiddels beginnen de berken onderdeel van de
kroonlaag uit te maken. De eiken beginnen ook al een aardig formaat te krijgen. Het zal echter
nog heel wat jaren duren voordat hier grote zware eiken staan. In het voorjaar staan de
krentenboompjes rijk te bloeien en de kamperfoelie slingert zich op verschillende plaatsen door
de struiken.

ROUTE: U VERVOLGT HET PAD EN STEEKT HET
SCHELPENPAD RECHT OVER. AAN UW RECHTERHAND
ZIET U EEN PERCEEL BOS WAARIN DE OMVORMING
VAN NAALD-NAAR LOOFBOS OPVALT. VLAK VOOR DE
HOUTWAL VINDT U AAN DE RECHTERZIJDE EEN OPEN
PLEK MET EEN BANK.
In een natuurlijk bos komen erg veel
soorten dieren voor. Vogels kunnen er
schuilen en broedgelegenheid vinden
in boomtoppen en natuurlijke holten.
Ook voedsel is er voldoende:
winterkoninkjes scharrelen insecten
op tussen dood hout dat op de grond
ligt, mezen vliegen rond op zoek naar
rupsen en larven en voor vinken zijn
er meer dan genoeg zaden te vinden.
Ook voor dag- en nachtvlinders is een
gevarieerd natuurbos een uitgelezen
leefomgeving.
Bosvlinders, als citroenvlinder en bont
zandoogje, zoeken nectar in de bloemen
die vooral op zonnige open plekken
staan. Het hele jaar door vind je er
diverse soorten paddenstoelen zoals:
elfenbankje, stinkzwam en vliegenzwam.
Konijnen grazen dergelijke open plekjes
af en kunnen bij onraad weer snel de
bescherming van het bos opzoeken.
Zonder begrazing zou zo’n open plek binnen enkele jaren dichtgegroeid zijn met braam, berk en
lijsterbes. In grote natuurbossen zullen grote grazers open plekken ook open houden. In het bos
van de Heemtuin is voor dergelijke grazers geen plaats. Door jaarlijks te maaien houden we de
open plek vrij van jonge bomen en struiken.

ROUTE: GA VOOR DE HOUTWAL RECHTSAF. DIT PAD
KOMT UITEINDELIJK WEER BIJ HET HEEMHUIS UIT.
WE HOPEN DAT U GENOTEN HEEFT VAN DEZE WANDELING DOOR DE HEEMTUIN MALDEN!!!

HEEMTUIN MALDEN
Een Prachtig Wandelgebied!
Dit oude cultuurlandschap van 8 ha wordt
milieuvriendelijk beheerd en biedt plaats
aan diverse soorten planten en dieren.
Vrijwilligers werken onder deskundige
leiding regelmatig in dit gebied.
IETS VOOR U?
Iets voor U?
Word werkend lid van de Vereniging
“Vrienden van de Heemtuin Malden”
of ondersteun dit werk met
een jaarlijkse bijdrage!
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DE MOESTUIN
HET HELOFYTENFILTER
DE AMFIBIEËNPOEL
DE AKKERS
DE HAAG
HET INSECTENHOTEL
HET SCHRAAL GRASLAND
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DE BIJENSTAND
DE KRUIDENTUIN
DE VLECHTHEG
DE HEIDE
HET VEN
DE HOUTWAL
HET BOS
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