
Bij een bezoek aan Thijsse’s Hof op 30-03-2021 werd Jan door Johan Görtemöller,  

beheerder Thijsse’s Hof en voorzitter SNTP geïnterviewd.  

Dick vult hier en daar wat aan.  

Onderstaand een weergave van het gesprek. 

 

Wat voor type heemtuin is De Heimanshof, wat willen jullie laten zien?  

Jan; Wij zijn als het ware een Madurodam van de Nederlandse landschappen met 

o.a. een Zuid-Limburgs, Twents en Duinlandschap. 

Dick; We moeten beginnen om te 

zeggen dat we ook gewoon een 

regionale Heemtuin zijn, dat was 

de eis toen De Heimanshof is  

opgericht, om te laten zien wat er 

in de omgeving van de Haarlem-

mermeer groeit.  

De eerste beheerder heeft naast 

de regionale heemtuin (met ons 

eigen landschap) een uitdaging 

gezocht, met in zijn achterhoofd 

onze naamgever Eli Heimans en zo doende Limburg en het oosten van het land  

toegevoegd. Zo zijn er van lieverlee meer landschapen bij gekomen.  

 

Hoe groot is jullie tuin?  

Ongeveer 2 hectare, waarvan 1 hectare heemtuin en 1 hectare meer cultuurlijk met 

4  kassen: een tropische kas, een Zuid Europese kas, een woestijnkas en één ruimte 

die als lesruimte gebruikt wordt. Ook hebben we een aantal schooltuinen, waarvan 

er dit jaar 90 in gebruik zijn, in andere jaren zijn dat er meer.  

Dan is er nog een bomenpad. Daarnaast hebben we sinds een jaar een ruimte waar-

in een zorgcirkel zit, waarvan de cliënten een aantal dagdelen per week in de tuin 

helpen. 

 

Is jullie tuin dan niet groter dan 2 hectare?  

Dick; Nee, dit ligt allemaal binnen de 2 hectare. Hieronder vallen ook nog een krui-

dentuin, boomgaard, bijenstal en een Struintuin voor de jeugdnatuurclub om de 

jeugd meer te betrekken bij de heemtuin. 

 

 

De Heimanshof (Hoofddorp) 
Interview met: Jan van Steijn (beheerder) en 

Dick Gastonides (bestuurder tuinzaken) 

Nieuwsbrief 

Stinzen 

 In veel heem- en /of natuur-

tuinen is in meerdere of 

mindere mate een stinzenflora 

aanwezig en te aanschouwen 

in het voor jaar. ……….  
foto heimanshof 

Een mooie website om meer 

informatie te verkrijgen is 

https://stinzenflora-monitor.nl/ 

De website geeft algemene 

informatie over stinzen plan-

ten, beheer en locaties in 

Groningen, Friesland en Duits-

land.  

Ook kan je er een bloeikalen-

der bekijken. 

 Ook in de andere provincies 

zijn prachtige locaties met 

stinzenflora te bewonderen. 

Voor een bezoekje aan Alk-

maar kunnen we deze tip 

delen. https://animo-

alkmaar.nl/wp-content/

uploads/2020/02/

Stinzenflora_bw_def_prf2.pdf  

https://

www.wandelnetwerknoordholland.nl

/startpunten/route/oranje-route-

vanaf-startpunt-westerhout/341/  

 

https://animo-alkmaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Stinzenflora_bw_def_prf2.pdf
https://animo-alkmaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Stinzenflora_bw_def_prf2.pdf
https://animo-alkmaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Stinzenflora_bw_def_prf2.pdf
https://animo-alkmaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Stinzenflora_bw_def_prf2.pdf
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/oranje-route-vanaf-startpunt-westerhout/341/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/oranje-route-vanaf-startpunt-westerhout/341/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/oranje-route-vanaf-startpunt-westerhout/341/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/oranje-route-vanaf-startpunt-westerhout/341/


Vinden jullie dat niet teveel worden? 

Jan; Ja   

 

Is het dan niet beter om  

(ik wil je niet van je baan afhelpen) 

een tweede beheerder er bij te nemen,  

één voor de educatie en één voor de 

heemtuin? 

Jan; ik ben natuurlijk wel uitgeselecteerd, 

omdat ik een duizendpoot ben en in mijn  

vorige carrière heb laten zien dat ik dit 

wel aankan.  

Ik spring graag heen en weer en dat is 

mogelijk mede dankzij de vrijwilligers.  

Als beheerder alleen maak ik daar niks 

klaar. Daarbij wordt de educatie vooral 

gegeven door een andere partij. 

 

Hoe lang ben je al werkzaam in De Heimanshof?               foto website heimanshof 

Een jaar en één maand. 

 
 

Wat was je vorige functie?  

Ik was 35 jaar werkzaam voor Landschap Noord-Holland, als medewerker en toezichthouder op het 

Ilperveld. 

 

Wat vind je het interessantste om aan te werken?  

Werken aan de zoutbak (bak voor zoutminnende planten) en de stadnatuur laten zien aan bezoekers 

van de tuin. Stadsnatuur is een nieuw landschap in de tuin waar we aandacht aan gaan geven. Een ander 

belangrijk punt is: eenheid creëren onder de vrijwilligers en ze meenemen in de plannen voor de tuin. 

Met veel mensen gaat dat goed, maar een aantal is wat terughoudend en neemt niet de voortrekkersrol 

die ik hoopte dat ze zouden nemen. Dat  vind ik eigenlijk heel jammer, want we hebben de handjes en 

kennis van deze mensen hard nodig.  

 

Waarom gebeurt dit? Weet je dat?  

Jan; Nee echt weten doe ik dat niet. 

Dick; ik denk dat het er een beetje mee te maken heeft dat er op dit moment grote stap-

pen worden gemaakt. Wat niet 

meewerkt is dat je door de corona 

de mensen niet mee kunt nemen in 

de veranderingen.  

Als mensen continu op de tuin zijn, kun je 

met ze bespreken wat je aan het doen 

bent. 

Op een aantal plekken zijn we grootscha-

lig onderhoud aan het doen en dat gaat 

voor sommige mensen eigenlijk te hard. 

Er zij nog mensen in de tuin die nog on-

der de eerste beheerder (Ton Engelman)  

hebben gewerkt en dan is verandering 

soms moeilijk. Dat is een mooie uitdaging. 

 

Wat maakt jullie tuin anders dan an-

dere heemtuinen?                                                 foto website heimanshof. slangenmuur 

Eigenlijk wat we net al zeiden, de variatie in gebieden.  
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* NMCX is het Centrum voor Duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer https://www.nmcx.nl/  

Jan; De Moerasmelkdistel!  

Dick; met veel verbazing. oh ja waarom! 

Jan; Dan kijk ik over het riet heen, dan hoor ik de roerdamp en grutto. Ja,  nu laat ik 

wel heel erg horen dat ik uit het veenweidegebied kom.  

De moerasmelkdistel is ook nog een indicator van brak  

water. 

Nu ik er over nadenk. Eigenlijk het Sphagnum (Veenmos). Jij als bloemsierkunstdo-
cent moet daar blij mee zijn. Wij hebben een korte periode genoten van gas en 
steenkool maar veel langer van het veen/turf en wij zitten hier in een verzonken 
hoogveengebied in West Nederland, waar de turf vandaan kwam die erg belangrijk 

was voor de opbouw van Nederland. 

Wat vind je de mooiste periode en waarom? 

Na de moerasmelkdistel kan ik nu moeilijk zeggen: het voorjaar. Maar stinzenplanten 

vind ik wel heel mooi. Verder houd ik van lange dagen. Ik vind november en decem-

ber rotmaanden. 

 

Wat zou je willen veranderen? 

Nou, ik ben wel jaloers op jouw werkruimte in Thijsse’s Hof. Als ik het vergelijk met 

hoe rommelig het er op dit moment bij ons uitziet. Dit voelt eigen, dit voelt goed. 

Erg mooi die diorama’s en dan dat bureau Is dat dan ook nog van Jac. P. Thijsse ge-

weest? Ja zeker. (Johan G.) 

Wij zitten in de afronding van een verbouwing en alles moet nog op z’n plek. De be-

doeling is dat wij er over enkele weken ook weer netjes bijzitten in een geheel opge-

knapt onderkomen. 

Ik wil in de tuin graag  iets vernieuwends brengen. Wat nu een hot item is, is stadsna-

tuur. Daar wil ik mij meer in verdiepen, omdat dit iets van de toekomst is en niet 

zoals wij het hebben geleerd, natuurgebied, stedelijk gebied, industriegebied. Ik denk 

dat we die gedachte los moeten laten en veel meer naar vermenging moeten gaan. 

 

Zijn jullie zelfstandig of vallen jullie onder bv:  

de gemeente? 

We zijn een zelfstandige vereniging en ontvangen subsidie van de gemeente voor 

het faciliteren van NMD-onderwijs en nog een aantal andere taken. We hebben een 

warme band met het NMCX Centrum voor duurzaamheid en dan vooral de N van 

Natuur en de E van Educatie die je niet meer hoort in de afkorting, maar milieu is 

natuurlijk net zo belangrijk. Het is niet het één of het ander. 

 

Wat vind je het leukste in de heemtuin? 

Jan; De mensen! Wat dan de mooiste plek in de heemtuin is?   

Wij hebben dit jaar heel veel licht en zicht teruggebracht in een deel van de tuin en 

dat is toch wel mooi. Je ziet ook weer allerlei planten terugkomen, die het minder 

goed deden. Waar ik mij heel erg fijn voel is rond de graanakkers en in de glooiin-

gen er van.  

Dick; Jan is meer een landschapsman dan een plantjesman. Hij kijkt liever naar de 

samenhang dan naar de  

individuele planten. 

Jan; Voor mij is het veel belangrijker “waarom staat die koekoeksbloem daar nou”. 

Dat vind ik interessant.   

 

Als je een plant kon zijn, welke 

plant zou je dan willen zijn en 

waarom? 
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Binnenste Buiten 

In het Sntp nieuws van april 

2020 stonden de contactgegevens 

van Karlijn Vernooij van het tv 

programma Binnenste Buiten. 

Belangstellende tuinen konden 

zich bij haar aanmelden voor 

deelname. Meerder tuinen hebben 

dat gedaan. Tijdens de ALV van 

de SNTP werden hierover vragen 

gesteld. Sommige tuinen hadden 

na aanmelding antwoord gekregen 

andere niet. U bent niet vergeten!

Karlijn meldde dat; door meerdere 

omstandigheden het seizoen snel 

vol liep. Er wordt gewerkt met 

een lijst van onderwerpen waar er 

ieder jaar een paar uitgekozen 

worden. Als er een periode is die 

niet gemist mag/kan worden in 

uw (aangemelde) tuin kunt u evt.  

een reminder sturen aan het 

begin van het jaar. Let op! 

In de maanden mei en juni wordt 

helaas niet opgenomen!! 

https://www.nmcx.nl/


Meerdere tuinen hebben nu of in de komende tijd te maken met een 
jubileum. Wij willen hiervoor een plaatsje reserveren in deze nieuws-
brief. Is er een jubileum van uw tuin inzicht en heeft u speciale activi-
teiten /uitgaven of wat dies meer zij en stelt u een publicatie in de 

nieuwsbrief op prijs ? Laat het ons weten!! 

We stellen voor eenieder een kwart tot halve pagina ter beschikking. 

 

Heemtuin Zaandam 

Vorig jaar bestond de Zaanse heemtuin 65 jaar. 

Om dat te vieren is er een jubileumboekje uitge-

geven.  

Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de  

historie van de tuin.  

Welke medewerkers zijn er door de jaren heen 

actief geweest?  

Welke bloemen en planten zijn er te  

bewonderen (geweest). Er wordt uitleg gegeven 

over de imkerij op de tuin en de grote hoeveel-

heid wantsen die hier zijn waargenomen.  

In een aparte hoofdstuk wordt stilgestaan bij de 

grote verscheidenheid aan vogels ( waaronder een reigerkolonie) op 

de tuin. 

Het boekje “65 jaar heemtuin Zaandam” kost € 15,00 en is te bestel-

len via info@zaansnatuurmilieucentrum.nl. 

Belofte in ALV !!!!! 

lijstje aftreden bestuur 

Afgelopen jaarvergadering had uw 

bestuur nog geen lijstje van 

aftreden gemaakt. Afgesproken 

werd dit lijstje spoedig bekend te 

maken daar we komende jaarver-

gadering met z'n allen immers 3 

jaar zitting hebben in het be-

stuur. Het betreft een statutaire 

verplichting! Een bestuurslid heeft 

een benoeming voor 3 jaar met 

(naar wens) de mogelijkheid tot 

herbenoeming. 

Penningmeester Jeroen Buijs zal 

als eerste aftreden in 2022 hij is 

niet herkiesbaar voor de functie 

penningmeester. Graag wil hij 

wel als AB lid in het bestuur 

blijven. 

Secretaris Ankie Stoop aftredend 

in 2023 

Voorzitter Johan Gortemoller en 

AB lid Johannes Jonckers Nieboer 

treden af in 2024 

of zij een 2e periode in willen 

gaan wordt t.z.t. bekend ge-

maakt. 

Per direct wordt gezocht naar 

aanvulling/vervanging van be-

stuursleden.!! 

Mensen die interesse hebben 

lopen eerst mee als aspirant 

bestuurslid om uit te vinden of 

het iets voor je is en of je bij 

het “bestuursclubje’ past…. 

Goed kunnen samenwerken is 

een vereiste om met elkaar 

verder te komen. Vandaar onze 

oproep om je nu al aan te 

melden. Dit hoeft niet gelijk voor 

een functie van penningmeester 

te zijn.  In eerste instantie draai 

je mee als AB lid!! 

 

 

 

 

Bekijk de nieuwste 
info op 

www.SNTP.nl 

 

Wat vind je het lastigste om aan/mee te werken? 
Administratie is niet mijn sterkste kant. Het liefst ben ik buiten in de tuin 

aan het werk. Daarnaast mis ik, door de sluiting van de tuin, de bezoekers 

en een aantal vrijwilligers. 

 

Heb je een doel voor de toekomst? 

De Heimanshof laten voortbestaan. Daarvoor moet je met de tijdsgeest 

meegaan. We zitten nu midden in de coronacrisis en we weten niet hoe we 

er uitkomen.  De gemeente staat voor een grote  

bezuinigingsoperatie en wij moeten er voor zorgen dat de 

gemeente niet om de  

toegevoegde waarde van De Heimanshof heen kan. 

 

Hoe komen jullie de coronacrisis door? 

Lange stilte 

Jubilea 

mailto:info@zaansnatuurmilieucentrum.nl


Veernanshof  Ijsselflora in Wijhe sinds 

1991 in beheer bij IVN afdeling “De Grutto” Wijhe-Olst. 

  

De Heemtuin Veermans Hof IJsselflora bestaat vijftig 

jaar. Annet van ver Veen blikt terug op het ontstaan. 

In 1971 is Jan Veerman begonnen met het aanleggen van 

een heemtuin in Wijhe. De aanleiding was de aanleg van 

nieuwe IJsseldijken. Op de oude dijken groeide prachtige 

IJsselflora, die Jan wilde behouden. Jan kreeg van de ge-

meente een stukje grond toegewezen, de rechterkant van 

de sloot in de heemtuin als je bij de ingang staat, om zijn 

heemtuin IJsselflora te starten. In 1996 bestond de heemtuin 25 jaar. Het toenmalig 

bestuur van Natuur en Milieu Wijhe besloot dat de naam van de heemtuin gewijzigd 

moest worden in ‘Veermans Hof IJsselflora’, naar voorbeeld van ‘Thijsse’s Hof’ in 

Bloemendaal.  

In de loop van de tijd groeide de heemtuin en vonden veel veranderingen plaats. 

Zo werd in 2020 een nieuw perk “Eetbare planten” ingericht. Het publiek mag 

hier proeven van planten met heel verschillende smaken.  

Helaas door Corona heeft de opening van dit perk nog niet plaatsgevonden.  

Ondertussen heeft de heemtuin een heemtuingroep van16 mensen die van maart 

t/m oktober wekelijks het onderhoud verrichten . Daarnaast is er een groep men-

sen die incidenteel helpen bij klussen in de heemtuin. Er melden zich steeds spon-

taan mensen aan die graag willen 

helpen. Daar zijn we erg blij mee. 

Of en hoe  het jubileum – 50 jaar –  

gevierd kan worden gaan we af-

wachten. Anders vieren we het een 

jaar later, als er weer grotere groe-

pen mensen bij elkaar mogen ko-

men. We gaan vast wel aandacht 

geven aan het jubileum, want uniek 

is onze Veermans Hof IJsselflora 

zeker! 

 

Jubileum artikeltjes kunnen digitaal toegestuurd worden naar het secretariaat. 

NB We vernamen dat De Hortus Nijmegen dit jaar 50 jaar bestaat! Willen jullie hier extra aandacht via 

de SNTP aan besteden?? Mail of bel ons! 

 

 

Johan Görtemöller Voorzitter 

Ankie Stoop           Secretaris 

Jeroen Buijs             Penningmeester 

Johannes Jonckers Nieboer         AB 
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