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increase of average pH from 4,0 to 5,5 and
decrease of ammonium and sulphate, with posi-
tive consequences for the diversity of macrophy-
tes, diatoms and desmids. However, in the last
five years the pH-values in some pools increase
to values well above 7, due to internal eutrophi-
cation, which has negative consequences for
biodiversity. Characteristic macroinvertebrates
declined between 1991 and 2011; however, cha-
racteristic beetles were re-discovered recently.
Measures against desiccation, e.g. filling up of
drainage ditches, have increased the water level
and improved biodiversity, particularly for
vegetation gradients and succession series.
Other actions with positive consequences for
the biodiversity include removal of sources of
eutrophication (agricultural drainage water, gull
colonies, eutrophic sediments). The increased
use of pools by roosting geese is a serious
concern for water quality. Continued removal of
organic material (e.g. cutting of peat and sods)
is necessary for maintaining and increasing the
nature quality of moorland pools.
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100ste sterfdag
ELI HEIMANS
Op 22 juli 2014 is het honderd jaar geleden dat Eli Heimans

overleed, 53 jaar oud. Hij overleed tijdens een geologische

excursie in het Duitse Gerolstein.

Het belang van Eli Heimans is zijn enorme inzet om aan-

dacht te vragen voor de natuur rond de 19de en 20ste eeuw-

wisseling. Hij deed dit als onderwijzer in het

primaire onderwijs: nam de kinderen mee naar

buiten; het begin van wat we nu natuur-

beleving noemen, in die tijd ook wel

natuursport. Ook in boekjes en tijdschrif-

ten vroeg hij aandacht voor het belang

van de natuur. Opvallend is dat zijn

ideeën hierover nog steeds actueel zijn.

Niet verwonderlijk dat in tal van organisaties
is stil gestaan bij de betekenis van Eli Heimans
voor de natuur en natuurbescherming.
Zo is tijdens de Heimansherdenkingsweek in
Limburg zijn in 1911 geschreven boekje ‘Uit ons

Krijtland’ opnieuw uitgegeven: ‘Uit ons Krijtland;
Eli Heimans toen en nu’ door Anne van der Linden en

voor € 6,95 excl. € 2,56 verzendkosten te bestellen via
anne@webscriptonline.nl. In de Heimansgroeve in de buurt van
Epen leeft zijn naam voort.
Uiteraard stond ook de Heimans en Thijsse Stichting stil bij hun
naamgever. Marga Coesèl schreef ‘Eli Heimans – Uit de schaduw
van Jac. P. Thijsse’, ISBN 978-90-821800-0-8, 96 pag. In haar
portret beschrijft ze de grote verdiensten en de denkbeelden
van Eli Heimans. Het zeer complete boekje over het leven
en de betekenis van Eli Heimans is voor € 15 te verkrijgen via
www.heimansenthijssestichting.nl.

In Den Haag werd bij de aanleg van het Zuiderpark in 1935 de
wetenschappelijke tuin De Heimanshof aangelegd. De ontwerp-
ster liet zich inspireren door zijn ideeën: naast een systematische
tuin bevat De Heimanshof ook een landschappentuin. Zoals kan
worden verwacht, staan in de systematische tuin verzamelingen
van planten per familie bij elkaar. In de andere tuin zijn voorbeel-
den van typische Nederlandse landschappen te vinden, zoals een
haagbeukenbos met een oude beekloop en een vochtig schraal
hooiland en een heideveld. Adres: Anna Polakweg 7, Den Haag
(Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat) naast de stadsboerderij.

Tot slot vindt De Levende Natuur in Eli Heimans zijn oorsprong.
Samen met Jac.P. Thijsse en J. Jaspers Jr. richtte hij in 1896 dit
tijdschrift op. Hoewel de accenten zijn verschoven, vraagt De Levende
Natuur nog steeds om aandacht voor de natuur om ons heen.


