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DE FLORA VAN EEN KLEIN DORPSTUINTJE 

164 verschillende soorten op 30 m2 

Het is nu ruim 3 jaar geleden, dat we onze flat op de bovenste verdieping in de 
Joseph de Veerstraat vaarwel zeiden en verhuisden naar een eengezinswoning aan de 
uiterste rand van het Duinpark.(Dat heet tegenwoordig Duinpark laag). 

Het huis was groter dan de flat; in de drie extra kamers die we er nu bij kregen, 
was plaats te over voor gedroogde plantjes, vogelschedels, vogelvleugels en diverse 
andere onderdelen. 

Maar behalve dat kregen we ook nog te maken met een tuin!! Die tuin leek ons wel. 
Ruim 30 m2 grond waar we mee konden rommelen. Voorlopig was "tuin" wel wat te veel 
gezegd voor die uitgewaaide zandkuil ten noorden van ons huis. Het bollenland van 
vroeger was er niet meer in te herkennen; het opgebracht duinzand (uit de doorgraving 
voor de Northgodreef) gedeeltelijk weggestoven. 

We wilden nu wel graag een echte tuin hebben. Niet al te echt, want behalve dat 
het leuk is om de natuur een beetje zijn gang te laten gaan, hebben we ook nog een 
hekel aan gras rollen en onkruid wieden (jeugdherinneringen). 

Op een dag in maart (1974) gingen we aan de slag. De tuin werd eerst diep omgespit. 
De gevonden bakstenen, stukken cement, glas, kapotte dakpannen en ander bouwmateriaal 
werden verwijderd. En verder was er nog kweek. Onvoorstelbare hoeveelheden kweek! Die 
kweekgraszoden zaten op 30-50 cm diepte, keurig omgeploegd en gladgestreken door het 
bouwbedrijf. 
Hierna werden enige kubieke meters zand opgebracht en daarna een dun laagje zwarte 
grond om het wegstuiven van het zand tegen te gaan. Onze tuin was nu bouwrijp. Er lag 
een paadje, er waren met bielsen grote vakken gemaakt, maar hoe kregen we onze tuin 
nu zo gauw vol? 

Via een kennis kregen we onze eerste bomen. Grauwe abelen, een paar dennen, 
meidoorns, een gelderse roos, 2 kardinaalsmutsen en twee blazenstruiken. 
We zagen de mooie meidoornbloesem al voor ons, de rode bessen die er in het najaar 
zouden komen, gelijk met de mooie vruchten van de kardinaalsmutsen. De dennetjes 
zouden in de winter fris groen zijn. Daarmee kwamen we bedrogen uit. De meidoorns 
gingen meteen dood, de dennenaalden zijn meer bruin dan groen, de gelderse roos en de 
ene overlevende kardinaalsmuts zijn tot op heden geen centimeter gegroeid. 

Alleen de abelen en de nimmer teleurstellende blazenstruiken verdroegen met succes 
de vele (zand)—stormen die over onze tuin raasden. Hadden we eerst moeite gehad het 
zand in onze tuin te houden, nu werd het een probleem het eruit te houden, want door 
het bouwrijpmaken van Duinpark—hoog, bracht zelfs het kleinste westenwindje al een 
enorme zandverhuizing tot stand. Met steigerdelen werd snel een schutting 
geïmproviseerd. 

Inmiddels waren er nog diverse rimpelrozen en boksdoorns aangeplant. Ook die over-  
leefden met glans elke storm. 
Uit het omringende land (allemaal bestemd voor woningbouw) werden zoden gestoken voor 
de verdere stoffering van de tuin. Wilde tijm, rolklaver, wondklaver, hazepootje, 
teunisbloemen, slangenkruid, kandelaartjes, akkerhoornbloem etc. 
Vooral op de hellingen van Duinpark—hoog bleek de duinvegetatie nog zeer gaaf te 
zijn. Zo staken we daar later nog duizendblad uit met prachtige blauwe bremrapen, het 
bitterkruid met zijn bitterkruidbremraap, nachtsilenes, walstro, salomonszegels en 
nog veel meer. Niet alles sloeg aan uiteraard en dat hadden we ook wel verwacht. Zo 
verdween de blauwe bremraap maar zijn "broodheer" het duizendblad geenszins. 

Om het stuiven een halt toe te roepen, besluiten we (nog steeds voorjaar 1974) de 
overgebleven kale grond in te zaaien met een wilde—bloemen—zaadpakket van A.H. Het 
zou bovendien een aantrekkelijke bloemenwei worden en dat sprak ons ook wel aan. En 
ja, die zomer werd de tuin een bloemenzee. Paarse, rose, witte en purpere koren- 
bloemen, oranje muurbloemen, rose zeer grootbloemige papavers, oranje slaapmutsen, 
meters hoge cichoreien, wilde bossen witte en gele honingklavers en zo meer. Je 
reinste floravervalsing en dat was nu niet onze bedoeling geweest. We kregen dan ook 
spijt van onze zaai-escapade. 

Gelukkig bleken in het voorjaar van 1975 veel exotische planten vanzelf verdwenen 
te zijn. Andere hebben we uitgeroeid. De gele honingklavers b.v. die we zo gauw ze 
hun hoofd maar boven de grond uitstaken uittrokken. 
Overigens was ook deze soort waarschijnlijk op den duur vanzelf wel verdwenen.  
Honingklavers groeien hier altijd op ruderale terreinen; populair gezegd voelen zij 
zich het meest thuis op grond waar mee gerommeld is. Zodra de grond tot rust komt, 
verdwijnen deze soorten vanzelf. In het boek "50 jaar in Thijsse's hof" van G.Londo 
staan hierover 
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alleraardigste dingen. Daar blijken ze na 50 jaar nog moeite te hebben met het 
beheren en in stand houden van bepaalde vegetaties. Mogen wij dan ook eens een 
blunder slaan? 

Na ons zaai-avontuur zijn we verder gegaan met het uitsteken van plaggen uit de 
bouwgrond van de firma de Raad. Nu hebben we spijt niet nog meer te hebben uitgesto-
ken. De buldozer is nu overal geweest en er is niets meer!! 

Verder was er nog de aanvoer van planten uit bevriende tuinen. Ook wordt 
regelmatig gezaaid; zelf verzameld of gekregen zaad. 
Ook proberen we nu enigszins een gericht beheer uit te voeren. Regelmatig maaien en 
het maaisel afvoeren, voorkomt dat de grond zich zou verrijken met de vrijgekomen 
stikstoffen uit het rottende plantenmateriaal. Door regelmatig kleine stukjes kaal  
te maken, krijgt het zaad wat daar terecht komt een kans te ontkiemen. Teunisbloemen 
bijvoorbeeld maken daar een dankbaar gebruik van. Gras wordt door ons nog wel wegge-
plukt op plaatsen waar we het niet willen hebben. Naast de thijm b.v. die de afgelo- 
pen zomer zo geweldig uitgegroeid is, dat we alle plaggen hebben kunnen scheuren. Ook 
het mooie kruipend stalkruid bleef door "onkruid" weg te plukken voor de tuin 
behouden. 

Onze nieuwsgierigheid naar de soortenrijkdom werd steeds groter en daarom beslo- 
ten we in het bloeiseizoen van 1976 eens te gaan tellen. Ons geschatte aantal van 80 
werd ruimschoots overtroffen. We kwamen tot 164 verschillende soorten!! 
Voorlopig blijven we nog lekker doorrommelen in ons tuintje en daarvoor zal het in de 
ogen van velen ook altijd wel een rommeltje blijven. Wij beleven er in ieder geval 
veel plezier aan. 
 

Coby van Dijk 
L.Hellenberghof 32 
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10 jaar botanische inventarisatie in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Eind 1976 is bovengenoemd rapport van M.O.Boerman e.a.  
bij de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam verschenen. 

De titel zegt het al. Er is tien jaren lang in deze duinen  
geïnventariseerd. Wat heeft de waterwinning voor invloed  
op de flora? Natuurbehoud en waterwinning gaat dat wel samen?  
De mensen van de werkgroep hadden het soms niet makkelijk.  
Waterwinning bleef het hoofddoel voor ruim 1.000.000 mensen  
en dan moest natuurbehoud wel eens wijken. 
Het invoeren van vervuild Lekwater b.v. had tot gevolg dat  
de bermen van de geulen geheel verruigden. Brandnetel was  
daar een zeer algemene plant, die als een meters dikke gordel  
om de geulen heen lag. Door een nieuw voorfilter in Jutphaas  
te bouwen, hoopt men dat weer tegen te gaan. 
De soortenlijst telt ruim 700 verschillende soorten planten.  
Van de echte duinflora is weinig meer over, mede door de  
steeds wisselende waterstand. Een groot aantal soorten zijn  
gevonden op fazantenvoerplaatsen of langs de kanalen, waar 
ze aangevoerd zijn door het water. 
Een zeer interessant rapport, dat ieder die de AW-duinen een  
goed hart toedragen in de boekenkast moet hebben. 
Het rapport is te koop bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam,  
giro 67200. Het rapport wordt u thuisgezonden na overschrijving  
van ƒ 10,-- op bovengenoemd girono. Bij overmaking vermelden  
/rapport botanische inventarisatie Leiduin". 
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