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Preface   

15 October 2021, Wageningen 

Dear reader, 

This project was conducted during the course Academic Consultancy Skills (ACT) taught at Wageningen 

University & Research (WUR). We are six second-year Master students with many different 

backgrounds ranging from Ecology, Agriculture, Plant Science to Forest & Nature Conservation and 

our team is called Camilia. This name originated during a Communication and Personal Development 

session where we were tasked to draw an animal, one straight line at a time, without any type of 

communication. We ended up drawing a camel, which we called Camilia. The logo was created based 

on our two most important passions: nature and education. The Science shop of the WUR offered to 

finance this project for Heemtuin Westwijk. This project was commissioned by Klavertje Vier, Stichting 

Boombehoud Vlaardingen and KNNV Waterweg Noord with the aim to gather information about the 

ecological value of Heemtuin Westwijk to make the involved stakeholders more aware of the 

ecological value of the garden.  

During this project, we have worked with and interviewed many different people. We would like to 

thank the following people for making it possible to create and finalize this report:  

► Our coach L. Vogelzang for his guidance and assistance whenever needed during the entire 

process of this project.  

► Our academic advisor J. Spijker for his expertise and time to guide us in this project.  

► N. van der Luit who is part of Stichting Boombehoud Vlaardingen and Klavertje Vier for her 

initiation of this project, enthusiastic assistance and provision of information at the 

beginning and during this period.  

► H. van Woerden from the KNNV Waterweg Noord for his comprehensive explanation of his 

organisation's role concerning the heemtuin.  

► Of Fonds Schiedam Vlaardingen their contact person B. Bot for his elucidation of the role of 

the fund concerning the financing of the garden. 

► The ecological caretaker T. Tobe and his colleagues L. Boot and J. W. Sprong for their 

explanation of the inner workings involved in maintaining the garden and its extensive 

biodiversity.  

► The previous ecological caretaker, B. van As, for his time to provide insights into his 

experience and opinion concerning the heemtuin.  

► P. van der Windt, teacher at the local elementary school, for giving insights concerning the 

importance of the possible educational value of heemtuinen.  

► The local community worker, A. Benomar, for his pleasant explanation about why the 

presence of the heemtuin contributes to cohesion within the neighbourhood. 



 

 

► M. Bergman for providing information concerning her role as neighbourhood manager in 

relation to the heemtuin.  

► M. Wong for scheduling time to provide some information about the municipality’s position 

concerning the heemtuin.  

► G. van der Bent for giving insight concerning social activities that are already being 

performed inside the garden. 

► J. Hipke for providing information concerning the (past) role of the Stichting vrienden van 

de heemtuin.  

► J. Görtemöller for his insights into the management and activities of the heemtuin Thijsse's 

Hof in Bloemendaal. 

► J. Buijs for his insights into the management and activities of the heemtuin Zaans Natuur en 

Milieu Centrum in Zaandam. 

 

We hope you will enjoy reading this report and find it to be an enlightening experience! 

Sincerely, 

Team Camilia: M. Dorigo, D. Gruijters, L. Meerkerk, I. Mostard, D. Papasso and N. van Boxem.  



 

 

Samenvatting 
 

 

“Heemtuin Westwijk als een levend groen 

museum.” Na onze eerste ontmoeting met 

Nelleke van der Luit leek dit ons de 

belangrijkste omschrijving van de huidige en 

toekomstige heemtuin. We stellen ons dit voor 

als een tentoonstelling van de diverse 

eigenschappen aan alle inwoners van 

Vlaardingen, terwijl de fragiele biodiversiteit 

en de meningen van de belanghebbende in 

overweging worden genomen. Om 

aanbevelingen te geven hebben we ons 

daarom gericht op het bepalen van de 

waardevolle aspecten van de heemtuin en de 

meningen van de belanghebbenden.  

Heemtuinen 

Heemtuinen kunnen in het algemeen een 

variatie aan ecosysteemdiensten leveren. Deze 

kunnen cultureel, bevoorradend, regulerend 

en ondersteunend zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn voordelen voor mentale gezondheid, 

educatieve voordelen, klimaat regulatie en een 

habitat voor bestuivers. Naast 

ecosysteemdiensten kunnen heemtuinen ook 

helpen met ecologische restoratie van 

nabijgelegen natuurreservaten door te 

functioneren als een levend archief voor 

zaden.  

De waarde van Heemtuin Westwijk 

Om de waarde van de tuin te demonstreren, 

hebben we literatuuronderzoek gedaan op 

basis van de informatie die we hebben 

verkregen van de werknemers van de 

heemtuin. Wat ons opviel was dat Heemtuin 

Westwijk een grote biodiversiteit heeft voor 

zo’n klein gebied in het midden van een stad. 

Op slechts 1,3 hectare bevinden zich vijf 

verschillende biotopen: kalkgrasland, vochtige 

tot natte heide, nat schraalland, vastgelegde 

kustduinen met kruidvegetatie en gemixt bos. 

Deze biotopen bevatten allemaal gevoelige, 

bedreigde en sleutelsoorten. Naast deze 

plantsoorten zijn er ook andere waardevolle 

organismen aanwezig in de heemtuin, zoals 

bijvoorbeeld de ijsvogel of de wezel.  

Belanghebbendenanalyse 

De interviews met belanghebbenden hebben 

ons een hoop interessante inzichten gegeven. 

Bijvoorbeeld, het Fonds Schiedam Vlaardingen 

e.o. is erg gemotiveerd om ervoor te zorgen 

dat de ecologische waarde van de heemtuin 

gewaarborgd blijft en ze zijn aan het zoeken 

naar de beste oplossing voor het transitiejaar. 

Het werd ons ook duidelijk dat veel 

belanghebbenden het ecologische aspect erg 

hoog in het vaandel hebben staan.  

Conclusie 

Na het literatuuronderzoek en de 

belanghebbendenanalyse kunnen we 

concluderen dat er verschillende 

aandachtspunten zijn waaraan gewerkt kan 

worden om Heemtuin Westwijk nog verder te 

verbeteren. De belangrijkste punten die ons 

opvielen zijn:  

• Vele belanghebbenden willen de 
ecologische waarde van de heemtuin 
behouden maar missen de kennis om een 
goed management plan op te stellen. 

• Er zijn vele geïnteresseerden die bereid zijn 
om samen te werken met de heemtuin in 
de toekomst. 

• De heemtuin heeft al een rijke 
biodiversiteit maar wij zijn van mening dat 
met goed ecologisch management de 
biodiversiteit nog verder kan worden 
verhoogd.  

Aanbevelingen 

Gebaseerd op deze punten hebben we 

verscheidene aanbevelingen gevormd die de 

biodiversiteit en ecologische waarde 

hooghouden en tegelijkertijd de publiciteit, het 

bezoekersaantal en de educatieve waarde 

verhogen.



 

 

Executive Summary 
 

 

“Heemtuin Westwijk as a living museum.” After 

our first meeting with Nelleke van der Luit, we felt 

like this was the most important statement of the 

current and the desired description of the 

heemtuin. We envisioned this as showcasing the 

diverse features to all citizens of Vlaardingen while 

preserving the fragile biodiversity and considering 

the views of the different stakeholders. Therefore, 

we focused on determining the valuable aspects of 

the heemtuin and the stakeholders' opinions to 

come up with feasible recommendations.  

Heemtuinen 

Heemtuinen, in general, can offer a wide range of 

ecosystem services. These can include cultural, 

provisioning, regulating, and supporting services. 

Examples of these are benefits for mental and 

physical health, educational benefits, climate 

regulation and habitat for pollinators. Besides 

ecosystem services, heemtuinen could also help 

with the ecological restoration of nearby nature 

reserves in terms of functioning as a living archive 

for seeds.  

The value of Heemtuin Westwijk 

To demonstrate the value, we conducted a 

literature research based on the information we 

received from the interview with the ecological 

caretaker of the heemtuin. What struck us was 

that Heemtuin Westwijk is very biodiverse for such 

a small area in the centre of a city. On an area of 

only 1.3 hectares, it contains five different 

biotopes: wet heathland, dry calcareous 

grassland, wet nutrient-poor grassland, grey 

calcareous grassland, and mixed forest. These 

biotopes all harbour vulnerable, endangered, and 

key species. Besides the plant species present in 

these biotopes, other valuable organisms are 

present in the heemtuin, for example, the 

common kingfisher and the least weasel.  

 

Stakeholders analysis 

The interviews with the stakeholders gave us 

many interesting insights. We learned, for 

example, that Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is 

very set on making sure the ecological value of the 

heemtuin is preserved and that they are looking 

hard for a solution for the transition year. It also 

became clear that many of the stakeholders find 

the ecological aspect of the heemtuin an 

important aspect.  

Conclusions 

From the literature research and the stakeholder 

analysis, we can conclude that several points of 

attention can be worked on to improve Heemtuin 

Westwijk. Main points that caught our attention 

are: 

► Desire to maintain ecological value from 

all stakeholders. However, they lack the 

knowledge to devise a proper 

management plan. 

► There are many interested and willing 

stakeholders ready to collaborate with 

the heemtuin in the future. 

► The heemtuin already contains a rich 

biodiversity. However, we feel that 

biodiversity can be increased to an even 

higher level with proper ecological 

management. 

Recommendations 

Based on these insights, we have devised several 

recommendations that will ensure the biodiversity 

and the ecological value, lead to increased 

publicity and visitations, and an increased 

educational value. 
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Introduction 
 

Context 
Heemtuin Westwijk is a small publicly accessible green space in Vlaardingen (Fig. 1). In 2009, this city was 

declared the “Greenest city in the Netherlands”, while in 2010, it received the honour of bearing the title 

“Greenest city of Europe” 1. Heemtuin Westwijk is considered to be a “small green pearl” in the middle of 

this large city and contributed to winning this title by providing a refreshing break from grey infrastructure. 

Currently, due to budget cuts by the government, the heemtuin is in a transition phase of ownership from 

the municipality of Vlaardingen to Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Stichting Boombehoud Vlaardingen, 

Klavertje Vier and KNNV Waterweg Noord believe in 

the importance of having a caretaker with ecological 

knowledge. At the same time, the fund has indicated 

that they cannot provide fixed employment for this 

function. A concern of our commissioners is that the 

potential loss of this expert caretaker may lead to the 

deterioration of the current biodiversity and, 

therefore, of the overall ecological value which has 

been developed over the past 50 years. These future 

changes in management and employment bring 

forth a collection of questions and uncertainties 

about the future of the heemtuin. Primarily 

concerning the opinion of stakeholders, several 

uncertainties surfaced.  

Problem 
Many stakeholders are involved in the garden, but not all their visions and goals for the heemtuin have been 

clearly worked out. At first sight, various ideas seem to align, such as promoting visitations to the garden and 

increasing educational purposes. However, to which extent the number of visitors should increase while 

safeguarding the biodiversity of the heemtuin differs significantly between stakeholders. Based on our 

observations, some of the stakeholders’ current opinions and future goals for Heemtuin Westwijk may not 

align due to their differing ecological, social, and educational visions of the purpose and value of the 

heemtuin. Furthermore, although the heemtuin is an environmental asset to the neighbourhood, it is not 

well-known within the local community, therefore diminishing its value and appreciation by the residents. 

Unawareness of the value makes it difficult for stakeholders to understand why managing the garden in a 

specific way is essential.  

Purpose 
The purpose of our project is to highlight the importance of the ecological value of the heemtuin. This is done 

to improve the stakeholders' knowledge about biodiversity. At the same time, this will bring together their 

different views to conserve this biodiversity and enhance its social and educational aspects.  

Method of working 
Considering the overall team expertise, during this project, the ecological value of the heemtuin has been 

elucidated by providing information about the large biodiversity, the different biotopes within the garden, 

and remarkable species, which can be found here. This information has been obtained by performing an 

Figure 1 Satellite image of heemtuin Westwijk in Vlaardingen. Image retrieved from 

Google Earth. 
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extensive literature research on the species list that the current ecological caretaker provided. To improve 

the mutual understanding between stakeholders, we also focused on conducting interviews to obtain 

information concerning their ideas and opinions. We processed and summarized this information in 

stakeholder profiles and additional figures to create a comprehensive overview of their views. In addition, to 

get an insight into the inner workings of other heemtuinen, the management and/or ecological caretakers, 

two other heemtuinen in the Netherlands have been consulted.  

With the information gathered during the project, we can answer the main research question, which has 

been devised to assist us in solving the current problem of the commissioner concerning the future of 

Heemtuin Westwijk and goes as follows: 

 

To answer the main question, the following sub-questions, including a short explanation, have been made 

(these are answered based on the different aspects of this report): 

 

1.  What is the ecological value of the heemtuin? 

► How many flora and fauna species have been sighted within the park and which of these species 

are protected, endangered, or have intrinsic value to the community? 

2. What are the stakeholders' views and opinions of the heemtuin? 

► What are the visions for the heemtuin of the involved stakeholders and on which aspects do these 

align? 

3. How can the commissioner use this information in practice?  

► What recommendations can we provide which generate the best results for both conservation 

purposes and the involved stakeholders? 

 

Finally, based on the collected information, substantiated recommendations have been provided for the 

future improvement of the heemtuin, which balances all the stakeholder's interests. Furthermore, our 

expertise hopefully gives extra weight to the report by providing an additional incentive to the municipality, 

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., and possible donors to invest in preserving the ecological value of the 

heemtuin. 

  

How can we combine the ecological value and the views of the 

stakeholders to provide recommendations for the future of the 

heemtuin? 
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Chapter 1  
Heemtuinen 
 

In this chapter, we introduce the concept of a heemtuin. In section 1.1, a 

description is provided on how the concept of a heemtuin was developed, 

which two heemtuin types exist and how the current heemtuinen in the 

Netherlands are organized. In section 1.2, we discuss the ecosystem 

services, firstly explaining what these are and secondly giving some 

examples. Then, in section 1.3, we provide some examples of other ways 

heemtuinen contribute to safe-guarding biodiversity. Finally, section 1.4 

concludes this chapter.  

 

 

 

 

 

Source: Boschslappers.nl 
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1.1 Overview of heemtuinen in general  
In 1925, Jacobus Pieter Thijsse (Fig. 2) was gifted a space for his 60th 

birthday by the municipality of Bloemendaal. He immediately had a clear 

vision of what he wanted to do with the area. Here he created a heemtuin 

called “Thijsses’s Hof”, which showcased the native flora and fauna of 

that specific region in a natural setting while being open to the public. A 

heemtuin can be seen as an educative park in urban areas, where native 

plant species can be observed in natural plant communities. Compared 

to a botanical garden, where plants are neatly ordered and tagged, a 

heemtuin is maintained so that the abiotic conditions lead to the natural 

succession of a specific biotope. A biotope is an area with uniform 

landscape features where specific living communities of organisms can 

thrive. One of the major aspirations of Thijsse was to implement a 

heemtuin in every city, to create a space where people can go in their 

spare time, enjoy the beautiful landscape, and learn about the local flora 

and fauna. He wanted people from all layers of society to be able to visit 

the heemtuin year-round and witness the effect of the change of seasons 

on the native flora and fauna (Appendix A11)2. 

We generally distinguish two types of heemtuin: a ‘natuurtuin’ (nature garden) and ‘wilde plantentuin’ (wild 

plant garden). The concept of the natuurtuin is similar to the description mentioned before; the starting 

environment is tailored to a specific plant community. This means that the soil composition must be suitable 

to host the desired plant community. Consequently, several plants distinctive to this community are planted 

or sown within this environment, whereafter natural succession follows. This type of heemtuin requires little 

maintenance, as when the desired soil characteristics are maintained, the plant community will sustain itself. 

However, there is the need for yearly mowing of grasslands and removal of plant material afterwards to 

mitigate soil nitrification. Occasionally, a tree or bush should be trimmed or cut and depending on the 

purpose of the heemtuin, wood can be placed on the soil to attract wildlife or create a new habitat for plants. 

Thus, the natuurtuin can be seen as a bottom-up approach to creating the desired biotope. 

In contrast, the wilde plantentuin works more like a top-down approach. The method here is to sow and 

plant desired species while removing undesired plants. With this approach, a natural-looking environment 

will be created. However, ongoing management is necessary to maintain the desired biotope. These two 

methods may differ, but one way does not exclude the other from being used in the same heemtuin2. 

Currently, there exist around 152 heemtuinen and natuurtuinen in the Netherlands3. Many of these 

heemtuinen do not follow the plant positioning that Thijsse applied in his garden, but they have given their 

own views on how to order their heemtuin. For example, the native species are placed in designated blocks, 

the garden is not divided into biotopes and species are entirely mixed, or the garden does not contain species 

from that specific region4. However, keeping the most crucial aspect of the heemtuin in mind, namely 

bringing nature close to the people in the city, these heemtuinen still offer recreational, educational, and 

societal functions, making them an important part of society. These functions of the heemtuin are also known 

as ecosystem services. In the next section, we discuss what ecosystem services are and which ones a 

heemtuin may provide.  

1.2 Ecosystem services 
An ecosystem service can be seen as the following. “Ecosystem services are the conditions and processes 

through which natural ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfil human life. They 

maintain biodiversity and the production of ecosystem goods, such as seafood, forage, timber, biomass fuels, 

natural fibre, many pharmaceuticals, industrial products, and their precursors. In addition to the production 

of goods, ecosystem services are the actual life-support functions, such as cleansing, recycling, and renewal, 

Figure 2 Jacobus Pieter Thijsse. Image 
retrieved from Commons Wikimedia. 
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and they confer many intangible aesthetic and cultural benefits as well.” 5. Ecosystem services can be divided 

into four categories: cultural, provisioning, regulating, and supporting. Those can be further divided into 

smaller categories (Fig. 3).  

 

A heemtuin can offer a range of these ecosystem services. Within the cultural category, these can include 

aesthetic values, education, recreation and ecotourism, and mental and physical health benefits. For the 

provisioning category, these can include medicinal resources. Finally, in the regulating category, these can 

include climate regulation, water regulation and pollination (J. Spijker, personal communication, September 

29, 2021; Fig. 3). Below we elaborate on these ecosystem services in relation to heemtuinen: 

► Aesthetic value: The heemtuin provides a green space in the city, which positively affects the 

aesthetic value of the city of Vlaardingen. Research has shown that people generally prefer 

vegetated areas over non-vegetated areas6. 

► Education: Heemtuinen provide a green area in which people can be educated. Extensive research 

on forest schools has shown that education in a green environment is more effective than inside 

education. Some of these benefits are increased confidence, increased vocabulary, and improved 

relation with the outdoors7.  

► Recreation & ecotourism: In a heemtuin, several activities can be undertaken in terms of 

recreation, for example, taking a walk or photography. These can also include guided tours, which 

are, for example, done in Thijsse’s Hof (Appendix A11).  

Figure 3 Overview of the ecosystem services. Image retrieved from WWF for TES.com 
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► Benefits to mental and physical health: having green infrastructure has been shown to positively 

affect citizens' mental health8. People who live in a city with more green infrastructure experience 

less stress and can handle more stressful situations in their day-to-day life. A particular 

environment to meet in can either stimulate or demotivate people from gathering and 

participating in social activities. From studies, it can be concluded that green infrastructure 

encourages people to meet, which in turn also increases their mental health9. 

► Medicinal resources: Because of biodiversity conservation in a heemtuin, it can function as a rich 

supply of bio-active compounds that could be used for possible future medical purposes. A 

heemtuin thus can provide an important conservation place for yet undiscovered bio-active 

compounds in plants, animals, and microbes10.  

► Climate regulation: Several studies have shown that green infrastructure in the city help in 

mitigating heat during summer8,11. Where forests on the city's outskirts have the highest impact, 

forests in the cities have a middle impact, and street trees have the lowest impact11. Moreover, a 

shadowed place can benefit people walking around the city during a hot and sunny day. 

► Water regulation: Many cities face the overflowing of sewers because of impervious water build-

up. Green infrastructure offers a solution for this problem. Green in the city helps with retention of 

run-off from rainwater and filtering the rainwater and the run-off8,12. A heemtuin provides the 

green infrastructure in the city and thus helps in water retention.  

► Pollination: A heemtuin can provide a habitat for important pollinators such as bees, moths, 

butterflies, beetles, and bats that pollinate fruit trees or crops8.  

In section 2.4, we specify which ecosystem services Heemtuin Westwijk offers explicitly.  

1.3 Heemtuinen and ecological restoration  
Even though a heemtuin differs from a typical botanical garden in terms of ordering, a heemtuin is still a type 

of botanical garden and one of the most important ecosystem services they thus share regards the ecological 

restoration. For example, botanical gardens can possess the skills and resources to achieve ecological 

restoration. These skills include determining the necessary species of the target ecosystem, creating a 

succession strategy, cultivating and growing the plants needed for restoration, and monitoring restoration 

success13. Moreover, botanical gardens can play an essential role in educating people about ecological 

restoration13,14.  

One of the important contributions a heemtuin can offer to ecological restoration is the functioning as a living 

archive. Heemtuinen can act as living archives for (native) plant species. Here they are protected from 

extinction and can be multiplied to increase their numbers. Consequently, if the species dies out in a 

particular area, seeds can be harvested in the heemtuin and sown or grown into seedlings, whereafter they 

are reintroduced in this location. These living storage spaces can also be consulted for samples of wild 

species, which otherwise might be hard to obtain if these have to be harvested in their natural habitat. 

Universities can request samples to use in research, while wild plant nurseries can ask for samples to multiply 

the species for commercial reasons. At the same time, local people can obtain one of those “pretty plants” 

they saw while taking a walk in the heemtuin. It often is the case that certain wild plant species contain 

compounds with medicinal properties. However, due to the vast number of plant species, there was never 
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an opportunity to determine the applicability and effectivity of these compounds. If these species would die 

out, the chance to discover medicines capable of treating diseases would be lost15,16.  

 

1.4 Conclusion 
From this chapter, we learn that the primary function of a heemtuin is to bring nature closer to the people 

in the city and let them experience and learn about nature. By increasing this function, people in the city 

become more aware of the surrounding nature and therefore appreciate and value the natural landscape 

more. This effect can be a helpful asset in motivating people to help in nature conservation and biodiversity 

preservation. Furthermore, the chapter provides an overview of the ecosystem services that a heemtuin can 

offer. This information can partly help us answer sub-question 1, “What is the ecological value of the 

heemtuin?”. The ecological value of the heemtuin can, in part, be described by the ecosystem services, such 

as the creation of a habitat for pollinators. To further answer sub-question 1, we refer to chapter 2, where 

we go into depth about the ecological aspects of Heemtuin Westwijk itself. From chapter 1, we can conclude 

that heemtuinen have an essential function in society, even if they only cover a small space in a big city.   
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Chapter 2  
The value of  

Heemtuin Westwijk 
 

This chapter covers all the information we have gathered about Heemtuin 

Westwijk. In section 2.1, we discuss the history of the heemtuin. The 

following section describes all the biotopes in the heemtuin, their 

distribution, main habitat features, characteristic species, trends, and 

threats. Section 2.3 covers other key species in the heemtuin that have not 

been addressed in section 2.2 yet because they have no single 

characteristic biotope. In section 2.4, we describe the ecosystem services 

that Heemtuin Westwijk offers. We end with a concluding paragraph to 

summarize the information.  

 

 

 

 

  

Source: UEBT Biodiversity barometer 
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2.1 History  
First established in 1970, Heemtuin Westwijk is located adjacent to the Marnixlaan and the Jacoba van 

Beierenstraat in Vlaardingen (Fig. 4). In the beginning, the heemtuin was not open to the public due to the 

fragile state of the plants which had been recently planted here. After three years, the general public was 

allowed to visit. The caretaker of the heemtuin at that time was Mister Zeegers, a gardener employed by the 

municipal parks service17. Hereafter, Ben van As became the main caretaker, who has now been retired for 

ten years. Nowadays, Ton Tobe oversees the maintenance of the heemtuin and is supported in this by Lianka 

Boot and Jan Willem Sprong, who are both employees of Stroomopwaarts. Mister Tobe has obtained vast 

knowledge from working closely together for years with Mister van As, who learned everything by trial and 

error. Together they collected seeds from indigenous species around Vlaardingen, which has resulted in the 

heemtuin containing approximately 450 species of plants. The garden was designed so that it can be divided 

into five biotopes, which we will elaborate on in section 2.2. Over the years, as trees grew, biotopes had to 

be moved, as, near the tree lines, the amount of sunlight significantly decreased. Nowadays, the biotopes 

gradually merge at the borders (T. Tobe, personal communication, September 30, 2021).  

 

 

 

 

2.2 The biotopes & key species 
Heemtuin Westwijk contains an extensive collection of plant and fungal species. Some of these species are 

characteristic or can be exclusively found in particular habitats across the Netherland. Therefore, these 

species are assigned into five different biotopes in the garden to guarantee the optimal environmental 

conditions to maintain their population.  

These biotopes include:  

► Wet heathland; 

► Dry calcareous grassland;  

► Wet nutrient-poor grassland; 

► Grey calcareous dunes; 

► Forest”. 

Figure 4 Children visiting the heemtuin. Image retrieved from 
Facebook Heemtuin Westwijk. 



 

11 
 

2.2.1 Wet heathland  

The information in this section is based on the technical report “Management of Natura 2000 habitats. 4010 Northern Atlantic wet heaths with Erica 
tetralix”18; the “Natura 2000 in the Nederland” website19; the Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) website 20 ; the NDFF 
Verspreidingsatlas”21 and the Dutch Red List of vascular plants 22. 

 

Wet heathland in Heemtuin Westwijk 

The soil of the biotope simulating this heathland has been created by incorporating peat bogs, which contain 

a high water absorption ability. They also positioned this habitat close to a water body in the garden, 

providing a regular water supply. 

Distribution 

Wet heathlands encompass several types of smaller habitats which form a mosaic of heather, thickets, grassy 

vegetation, peat moss patches, small stagnant bodies of water and bare soil on sandy to peaty areas. In 

Europe, about 163,066 hectares of this habitat exists, with a primary distribution between Scandinavia and 

WET HEATHLANDS 

Northern Atlantic wet heaths with Erica tetralix 4010 

Vochtige tot natte heide 

Soil incorporated with peat bogs, close to water body.

 

Wet sandy soils or peatlands, as can be found in Drenthe, Oost-Nederland and Noord-Brabant.  

In the Netherlands, two subtypes exist, mainly heathlands on high sandy soils and swamp heather located on peat 

bogs. The general make-up of the vegetation is 60% consisting of dwarf bushes/pijpenstrootje, 30% of gewone 

dophei, kraaihei (Empetrum nigrum) and/or blueberry species whether or not mixed with struikhei (Calluna 

vulgaris) and/or several characteristic species. The presence of a mosaic of different small habitats is preferred. 

Species like the gewone dophei (Erica tetralix), rode dopheide (Erica cinerea) and veenmos (Sphagnum spp) are 

characteristic of this habitat. Another striking species is the blauwe knoop (Succisa pratensis). 

 

During the 20th century, a significant number of heather fields vanished, while their quality deteriorated. Currently, 

traditional practices play an important role in protecting heathlands, with the main threat being insufficient 

management. Fortunately, new restoration techniques show promising results.   

- Overgrazing   - Nitrogen deposition 

- Grazing abandonment  - Reforestation 

- Uncontrolled burning  - Invasive species 

- Artificial drainage  - Recreational use 

 

Source: Steve Humble 
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Normandy. The majority of the surface area of wet heathlands can be found in the UK (61%) and Ireland 

(23%). Wet heathlands are known to have a distribution of up to 600 and below 300 meters above sea level. 

In the UK, this biotope is restricted to areas in the wetter northern and western parts of the country. In 

Sweden, similar climatic conditions and distribution can be found in the southwestern regions. In Europe, the 

Netherlands is in fourth place (3.16%) concerning the number of acres intended for heather. This biotope has 

primarily formed on wet sandy soils or peatlands, as can be found in the provinces of Drenthe, Oost-

Nederland and Noord-Brabant. They can be commonly found on higher sandy soils in hilly parts of the 

Netherlands and on the moorlands, as long as the soil is very wet or humid. Due to centuries of harvesting of 

trees, sodding and grazing of the heather, vast fields of soil have become exhausted of nutrients, making it 

an excellent environment for developing this biotope. 

Main biotope features, ecology, and variability 

Within Europe, the requirements to qualify a certain area as heathland can differ slightly between countries. 

In the Netherlands, two subtypes of this biotype exist based on their geographical location. Heathlands 

located on high sandy soils (with higher acidity leaning to raised bogs) are nutrient-poor, with very humid to 

wet soils containing moderate to high acidity. Vegetation with an open anatomy tends to have a high 

occurrence and diversity of lichens. If the soil contains a higher loam content, the area tends to include many 

bluegrass lands species (blauwgraslanden) and Nardus grasslands (heischraal graslanden). The second type 

is swamp heather located on peat bogs, which primarily occurs on soils with similar characteristics as the first 

type. The only difference is that it is not situated on high sandy soils.  

Generally, a low biodiversity is present, but the occurring species are characteristic of this biotope. For 

example, gewone dophei (Erica tetralix) is a common occurrence, while the presence of dwarf bushes is 

characteristic as well. Additionally, in some cases, grasses like het pijpenstrootje (Molinia Caerulea) or bushes 

like wilde gagel (Myrica gale) are allowed to be present as long as they do not dominate. However, the 

amount of biodiversity is also dependent on the occurrence of different microhabitats within heather fields, 

like gewone dophei, open sandy spots, grassy/herbaceous vegetation, etc. The amount of diversity within 

this habitat is paramount to the survival of characteristic fauna species like the adder (Vipera berus), the 

levendbarende hagedis (Zootoca vivipara), the gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) and the spiegeldikkopje 

(Heteropterus Morpheus). At least 60% of the vegetation should consist out of dwarf bushes or 

pijpenstrootje, 30% out of gewone dophei, kraaihei (Empetrum nigrum) and/or blueberry species which 

whether or not are mixed with struikhei (Calluna vulgaris) and several characteristic species (Appendix B3). 

Another requirement is the presence of a mosaic of different small habitats, as mentioned before. 

Crucial to the survival of wet heathlands is a stable groundwater level that rises just below or reaches ground 

level. This can be achieved with the presence of seepage water from sources in the ground, minor infiltration 

of water to deeper soil layers, and minimal application of drainage systems like ditches in close surroundings. 

In addition, if organic waste is not regularly removed, the nutrient availability will slowly increase, which will 

lead to an increase of grasses and eventually reforestation. This can be achieved by sodding or the application 

of grazing by large cattle (cows, sheep) or (semi-)wild animals (deer, horses, wisent).  

Characteristic wet heathland species in Heemtuin Westwijk 

The biotope present in Heemtuin Westwijk, which simulates wet heathland, contains the characteristic 

species gewone dophei (Erica tetralix), rode dopheide (Erica cinerea) and veenmos (Sphagnum spp). gewone 

dophei is not threatened at the moment. However, rode dopheide is currently sensitive and therefore 

requires protection. Another striking species in this biotope is the blauwe knoop (Succisa pratensis), which is 

primarily visible in late summer to early autumn. Even though these species have not been sighted in the 

heemtuin, this biotype has the capability of sustaining small populations of several characteristic or rare 

species which depend on this habitat for their survival, mainly het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon), the 

mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale), het heideblauwtje (Plebejus argus) and bruchia mos (Bruchia 

vogesiaca). Some of the mentioned species will be elucidated in the boxes below (Fig. 5) (Appendix B3). 
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Trends 

Traditional management has continued to maintain heathland across Europe largely. However, on the entire 

continent, the heath is constantly threatened by insufficient management of environmental conditions. For 

example, even though significant amounts of heath are still present in the Netherlands, during the 20th 

century due to reclamation and forest planting, the acreage of this habitat type has decreased tremendously. 

However, a bigger problem might be the deterioration of these biotypes, which resulted in a decrease in 

biodiversity. This decline in species was primarily caused by either dewatering, eutrophication from 

agricultural land, overdue maintenance or a combination of these. As a result, the wet heather converted 

into fields dominated by het pijpenstrootje and thickets, while characteristic species were outcompeted. 

Unfortunately, sustainable recovery of these habitats' quality does not seem feasible, as the causes, mainly 

variable water management or nitrogen deposition, are not easily resolved. Between 1994 and 2004, this 

Figure 5 Characteristic species in the wet heathland biotope (Appendix B3). 

 

 

 ©Wijnand van Buuren 

Devil's-bit Scabious 

(Succisa pratensis) 

Blauwe knoop 

FAMILY: Caprifoliaceae 

FLOWERING TIME: Jul-Sept 

HOST PLANT: Many bees and 

butterfly species 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Sensitive  

TREND since 1950: Extremely 

strong decline (75-100%). 

DISTRIBUTION: 

• Locally quite common in 

marshlands in Zuidoost-

Fryslân, Drenthe, Overijssel 

and Gelderland.  

• Quite rare in Noord-Brabant 

and Limburg. Elsewhere 

extremely rare.  

• Not in marine clay areas. 

 

 

 

©Peter Meininger 

Bell heather 

(Erica cinerea) 

Rode dopheide 

FAMILY: Ericaceae 

FLOWERING TIME: Jun - Sept 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Sensitive  

TREND since 1950: Unchanged or 

increased. 

DISTRIBUTION:  

• Extremely rare occurrence in 

the southeast of the country, 

sporadic on the Wadden 

Islands.  

• Big population near Venlo and 

south of Nijmegen.  

 

 

©Adrie van Heerden 

Cross-leaved heath 

(Erica tetralix) 

Gewone dopheide 

FAMILY: Ericaceae 

FLOWERING TIME: Jun - Autumn 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: non-threatened 

TREND since 1950: Decline (25-

50%) 

DISTRIBUTION:  

Quite common in the east and 

middle of the country, also on the 

Wadden Islands.  

Quite rare in marshlands. 

Elsewhere extremely rare. 
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decreasing quality trend due to acidification and desiccation of the soil has continued. Fortunately, new 

techniques concerning restoration management of these habitats show promising results.  

Threats  

Overgrazing is probably the most important cause of wet heathland habitat decline. Most species in heath 

fields are tolerant to a certain amount of herbivory. For example, dwarf shrubs like heather actually maintain 

their growing stage due to grazing. However, overgrazing will eventually lead to shrub loss. Additionally, an 

excess of grazers can also compact or erode the soil, further degrading the optimal environmental conditions 

for heath fields. On the other end, grazing abandonment can eventually have the same effect. If semi-wild or 

domesticated managed big grazers are removed from the area, big wild grazers like deer, elk or European 

bison could compensate for their absence. However, if their presence is insufficient, the heather might 

transition from the building to the degenerate phase, becoming increasingly leggy and eventually being 

overgrown. Another management related threat is uncontrolled burning. While controlled burning has been 

traditionally used to improve the grazing opportunity for livestock, it can lead to uncontrolled burning if not 

appropriately managed, resulting in Sphagnum spp layer loss, peat combustion, and destruction of fire-

sensitive species23. Artificial drainage can lead to a lower or more variable water ground level to which 

heather shrubs are pretty sensitive. Recently, nitrogen deposition has also become a worrying threat by soil 

eutrophication and faster-growing species out-competing the typical heather field species. Reforestation of 

heather fields can occur due to increased nutrient availability as well. Still, increased planting of trees for 

wood production or carbon sequestration is a part of this threat. Another problem in wet heath areas can be 

invasive species like het pijpenstrootje, with their increased occurrence being a direct effect of one of the 

already mentioned threats. Finally, the degradation of wet heathland habitats due to recreational use like 

walks or cycling can cause degradation. Even though this threat is not as severe as the previously mentioned 

ones, if people decide to leave the designated paths, this can cause damage to sensitive species. 
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2.2.2 Dry calcareous grassland 

The information in this section is based on the technical report “Management of Natura 2000 habitats. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland 
facies on calcareous substrates”24; the “Natura 2000 in the Nederlands” website19; the Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) 
website20; the Vlinderstichting website25; the NDFF Verspreidingsatlas”21 and the Dutch Red List of vascular plants22.

 

Dry calcareous grassland in Heemtuin Westwijk 

Every few years, marl (mergel) is distributed on the top part of the soil to maintain the low pH that the 

characteristic plants need to sustain their life cycle and numbers (Appendix A1). 

Distribution 

Semi-natural dry grasslands encompass moderately dry to dry so-called half natural grasslands on calcareous, 

nutrient-poor, and unfertilized soils. These habitats can be found all over Europe but are primarily situated 

in the South of the continent. In the Netherlands, only five sites encompassing 87 hectares in total meet the 

qualifications according to EU regulations. In the Netherlands, they can primarily be found in Zuid-Limburg 

DRY CALCAREOUS GRASSLAND 

Semi-natural dry grasslands (Festuco-Brometalia) 

Kalkgraslanden (lime grassland) 

Soil incorporated with marl. 

 

Calcareous soils, which are nutrient poor and unfertilized as can be found in Zuid-Limburg. 

Within this habitat, a large diversity is present, primarily of orchid species. The soil contains a calcareous to neutral 

nature (pH = 7-8). The moisture supply is significantly impeded due to their location several meters above 

groundwater level. Additionally, the soils of these habitats are very nutrient poor. 

Exclusive species are the aapjesorchis (Orchis simia), harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus) and 

poppenorchis (Orchis anthropophorum). Examples of characteristic species are the bijen orchis (Ophrys apifera), 

het soldaatje (Orchis militaris) and the butterfly species bruin blauwtje (Aricia agestis). 

 

In the Netherlands, only 5% of the original surface area of calcareous grassland is left, due to both extensification 

and intensification of management practices. Around 1980, fertilization practices decreased, and traditional 

management practices restarted. Between 1994-2004 both surface area and quality increased in certain areas.  

- Overgrazing  - Exotic species  

- Grazing abandonment - Reforestation 

- Eutrophication  - Agricultural activities 

- Nitrogen deposition - Recreational use 
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(the South of Limburg) in locations with limestone in the shallow subsurface. The European guiding 

concerning the protection of these types of habitats priorities these types of habitats which contain a high 

diversity of orchid species. Only 0.02% of the total surface mentioned in the Natura 2000 is present within 

the Netherlands. Still, these sites are relevant as they help preserve species in different locations (spreading 

the risk if a species dies out in one) while also maintaining the genetic diversity present within a population 

of a species adapted to this environment and climate. There are also indications that many species at the 

edge of their distribution are exposed to several evolutionary processes, creating genotypes of these species 

adapted to less beneficial conditions. Additionally, while these grasslands' natural value is declining in 

surrounding countries, this trend has already been halted for twenty years in the Netherlands. Finally, these 

small habitats contribute to developing a landscape containing a mosaic of different habitats, increasing the 

overall biodiversity.  

Main biotope features, ecology, and variability 

A large diversity of plant and animal species can be found in these habitats, including rare species limited to 

only these places. Primarily a vast number of orchid species benefit from these kinds of environments. In 

Zuid-Limburg, there is an alternation between the traditionally grazed limestone grasslands and other natural 

habitats like forests and rock formations, which contain a unique composition due to the influence of the 

calcareous soils. However, the grasslands need regular maintenance like grazing or cutting to preserve the 

species currently present in them. Rare species like the orchids evolved to live in these semi-natural habitats 

with relatively little human activity. However, if you reduce the exploitation level, transition areas will 

become more common, with shrubs like Crataegus, Rosa, Prunus spinosa and Corylus avellana being more 

dominant. This can be beneficial for breeding and foraging rare species of plants and birds, but the orchids 

will vanish, resulting in the loss of priority right according to Natura2000. 

Characteristic of the soil is its calcareous to neutral nature (pH = 7-8) due to the presence of limestone only 

a few decimetres (A-horizon 10-35% CaCO3) below a thick humus and loam rich erosion soil20. The moisture 

supply in these grasslands is significantly impeded due to their presence on hills, located a few to several 

meters above groundwater level. However, these soil conditions provide it with a great ability to bind 

nutrients. In combination with centuries of grazing by cattle and very little fertilization, these grasslands are 

very nutrient-poor.  

Characteristic dry calcareous grassland species in Heemtuin Westwijk 

Heemtuin Westwijk possesses a biotope that contains several species which can often be found in semi-

natural dry grasslands. Exclusive species like the aapjesorchis (Orchis simia), harige ratelaar (Rhinanthus 

alectorolophus) and poppenorchis (Orchis anthropophorum) can only be found in this type of habitat. 

Characteristic species like the grote centauri (Centaurea scabiosa) and het soldaatje (Orchis militaris) are 

species that can often be found in this kind of biotope. Other characteristic species include wondklaver 

(Anthyllis vulneraria), kruisdistel (Eryngium campestre), bijen orchis (Ophrys apifera) and gulde sleutelbloem 

(Primula veris). Several butterfly species have been spotted in this biotope. Still, the most remarkable one is 

het bruin blauwtje (Aricia agestis), which is currently indicated as sensitive and a very rare sighting 

characteristic for calcareous grasslands. Many of these species are critically endangered or vulnerable in the 

wild with declining numbers, making their presence in the heemtuin particularly important and unique. Some 

of these plants will be elucidated in the boxes below (Fig. 6) (Appendix B3). 
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Trends 

Between 1975 and 1998, the total surface area of calcareous grasslands declined by 12% in the EU. The main 

drivers for this decline have been the pressure due to abandonment of the management practices in these 

areas or habitat loss due to the location being developed. This biotope is quick to vanish if no appropriate 

management takes place, as succession by more competitive plant species is constantly taking place. This 

has resulted in many of these habitats becoming extremely fragmented, mostly confined to calcareous 

outcrops or steep slopes, where the possibility for shrub and tree growth is limited26. For example, in the 

Netherlands, only 5% of the original surface area of calcareous grassland is left in Zuid-Limburg, due to a 

combination of extensification and intensification of management practices. In this area during the 

Figure 6 Characteristic species in dry calcareous grassland (Appendix B3). 
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Man orchid  

(Orchis anthropophora) 

Poppenorchis 

FAMILY: Orchidaceae 

FLOWERING TIME: May June 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Critically endangered 

TREND since 1950: Strongly 

deteriorated (50-75%) 

DISTRIBUTION:  

• Very rare in South Limburg and 

in the dunes near IJmuiden  

• Possibly still on Voorne.  

CURIOSITY: It overwinters as a 

rosette and is therefore sensitive to 

severe frost. The instability of the 

habitats is probably related to the 

fact that the Poppenorchis in the 

Netherlands reaches the northern 

limit of its distribution area in 

Europe. 

 

 

© CAJ Kreutz 

 

Monkey orchid  

(Orchis simia) 

Aapjes orchis 

FAMILY: Orchidaceae 

FLOWERING TIME: May-June 

HOST PLANT: Pollination is by 

short-tongued bees and flies. 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Critically endangered 

DISTRIBUTION:  

• Very rare in the South Limburg 

and in the Dutch dunes.  

• Long ago also in the dunes near 

Scheveningen. 

CURIOSITY: The first observation 

dates from 1905 from the dunes 

near Scheveningen collected for an 

herbarium. After quite some time, 

another report surfaced from Zuid-

Limburg whereafter it was spotted 

in several places. 

 

 

©Willem Braam 
 

 

 
 

Cowslip  

(Primula veris) 

Gulde sleutelbloem 

FAMILY: Primulaceae 

FLOWERING TIME: April – June 

HOST PLANT: Pollination by 

bumblebees, butterflies and the 

brown-black. 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Least concern but 

vulnerable 

TREND since 1950: Strongly 

deteriorated (50-75%) due to habitat 

destruction and increased 

fertilization. 

DISTRIBUTION:  

• rare in the South of Limburg 

• very rare near rivers, North 

Brabant and the Dutch and 

Zeeland dunes. 

CURIOSITY: it was used medically as 

a sleeping aid, against coughs, 

toothaches, and chest disorders. 
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agricultural revolution, many farmers abandoned the traditional management practices of these lands, 

resulting in the spontaneous occurrence of overgrown grasslands, shrubs and finally forests. At the same 

time, these areas were developed into more productive crops or meadows, or surrounding areas were 

developed with a direct effect on the remaining calcareous grasslands (nitrification). However, fertilization 

practices were decreased, and around 1980, the traditional management practices were reinstalled again by 

applying extensive grazing with sheep originally bred in the area (Mergellandschap schaap). Also, abandoned 

farmlands on calcareous soils are being reconverted into the traditionally managed grasslands, where it has 

been shown that these recover quite easily. 

Recently, in 1994-2004, due to organized purchasing of land and proper maintenance, the surface area and 

quality of this type of habitat have increased in certain areas, primarily at the borders of already existing 

calcareous grasslands. Also, the nitrification process of these areas has been decreased with targeted policies 

to approximately 25 kg/ha, while the acid deposition has decreased by 80%. 

Threats 

Multiple threats can endanger these types of grasslands. The first and most important threat is irrational 

grazing, where under- or overgrazing causes problems like decreased species richness or soil erosion. This 

can also result in eutrophication due to an excess of manure. Nitrogen deposition can also occur due to an 

increase of nitrogen compounds in the air, resulting in nitrification of the soils, which might harm species 

sensitive to this. Finally, the increase in soil nutrient content can also result in weeds receiving a competitive 

advantage, as they grow more quickly, shading the other plants and thus reducing their growth. 

Additionally, these weeds can negatively impact soil quality due to the exudation of the phenolic compounds 

or be toxic to animals living in this area. Furthermore, exotic species have been known to outcompete 

indigenous species. Another threat is the succession of forests, which is primarily a problem in hard-to-reach 

places, as these are not regularly checked or managed. Also, agricultural improvements, like increased or 

changed applications of fertilizers and pesticides in the surrounding area, can have a negative effect. Finally, 

a common human activity of which many people are unaware is causing damage to these habitats is 

recreational visits, as this compacts the soil or damages species that are sensitive to this. 
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2.2.3 Wet nutrient-poor grassland 

The information in this section is based on the BIJ12 Natuurtypen database 27; the Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) 
website20; the NDFF Verspreidingsatlas”21; the Dutch Red List of vascular plants22; the “Water management in the Netherlands” booklet28 and the 
nature management website “Ecopidia”29. 

 

Wet nutrient-poor grassland in Heemtuin Westwijk 

The wet nutrient-poor grassland in the heemtuin represents the Vlietlanden in the surrounding area of 

Vlaardingen (Appendix A1).  

Distribution 

Wet nutrient-poor grassland originates from very old farmland. This kind of biotope used to be common in 

large peat areas of Friesland, Holland, and Utrecht. Nowadays, the biotope is not very common anymore 

because of the threats it is facing and its sensitivity. The biotope still occurs in old but often small reserves, 

which are sensitive to interferences from the surrounding areas.  Because the wet, poor grassland is home 

WET  NUTRIENT-POOR GRASSLAND 

Containing H6410 Blue grasslands, H7140 Transitional and vibrating 

veins, and H7230 Lime marshes 

Nat schraalland 

This habitat is a representation of the Vlietlanden in the surrounding of Vlaardingen 

 

Long-term used farmlands, as can be found in Friesland, Holland, and Utrecht.  

The primary vegetation consists out of blue grassland, small sedge and lime marsh. Also, marsh marigold haylands 

and arid russet lands (dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden) are common. A great diversity of plant 

species is present due to the small differences in height, creating different gradients of moisture levels. The soil of 

the biotope is nutrient-poor, ranging from weakly acidic to weakly alkaline soils.  

Several characteristic species are present which include for example the moeraswespenorchis (Epipactis 

atrorubens), rietorchis (Dactylorhiza praetermissa), and adderwortel (Persicaria bisotorta).  

 

Nowadays this type of biotope is highly fragmented and has become fairly rare in the Netherlands (decline of 99%), 

mainly due to the emergence of fertilization and dewatering practices in the beginning of the 19th century. 

- Dehydration  - Reforestation 

- Acidification  - Agricultural activities 

- Eutrophication   

- Nitrogen deposition  

 

 

Source: Kennisnetwerk OBN 
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to many rare plant species, it is of great importance for Europe and the Netherlands. The blue grasslands, 

one of the plant communities, is restricted to only a small area on the Atlantic coast of Europe.  

Main biotope features, ecology, and variability  

The vegetation of which the biotope consists of are blue grassland, small sedge and lime marsh 

(blauwgrasland, kleine zeggen- en kalkmoeras), and also marsh marigold haylands and arid russet lands 

(dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden). However, these are only classified as wet nutrient-poor 

grassland if these occur in combination with the first three vegetation types (blue grassland, small sedge and 

lime marsh).  Within this biotope, there is a great variety of plant species. This is mainly due to the small 

differences in height which creates places where water stays longer, transitioning phases and drier areas. It 

is due to these gradients that the biotope is so rich in species.  

The soil of the biotope is nutrient-poor, ranging from weakly acidic to weakly alkaline soils. Due to rainwater, 

the upper soil layer can be moderately acidic. Therefore, the presence of a buffer substance is essential to 

avoid acidification, which the biotope is very sensitive to. A buffer substance can be in the form of base-rich 

groundwater, inundation with nutrient-poor surface water in winter, or lime and calcareous river sand.  

During winter and spring, the groundwater level can be up to or slightly above the mowing level. During 

summer, the wet nutrient-poor grassland can dry out slightly. 

Characteristic wet heathland species in Heemtuin Westwijk 

The wet nutrient-poor grassland contains at least a few characteristic species, of which several are present 

in Heemtuin Westwijk, these include moeraswespenorchis (Epipactis atrorubens), brede orchis (Dactylorhiza 

majalis), rietorchis (Dactylorhiza praetermissa), blauwe knoop (Succisa pratensis), adderwortel (Persicaria 

bisotorta), kleine valeriaan (Valeriana dioica), moeraskartelblad (Pediculariss palustris), dotterbloem (Caltha 

palustris subsp. palustris), echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), bevertjesgras (Brizia media), 

knolsteenbreek (Saxifraga granulate). Some of the species mentioned are either critically endangered, 

vulnerable or near threatened. It is therefore of utmost importance that these species are maintained within 

the heemtuin. Below we have highlighted three key species that are either critically endangered or vulnerable 

(Fig. 7) (Appendix B3).  

Trends  

Nowadays, this type of biotope has become relatively rare in the Netherlands. This is mainly due to the 

decline of traditional management practices which maintained this biotope. Since the beginning of the 1800s, 

farmers could also use wet nutrient-poor grasslands as they were provided access to fertilizer and dewatering 

techniques. The estimation is that the management of this type of biotope has declined by 99%. This means 

that currently, this kind of management is only used in nature reserves. Another downside of the lack of 

management outside the nature reserves is the strongly fragmented areas. Although this type of nature is 

protected in the nature reserves, it does not resist external influences like dehydration, acidification, and 

fertilization. Also, the strongly fragmented nature of the biotope has negative impacts on the survival and 

spread of key species.  

Threats  

The main threats that the wet nutrient-poor grassland faces have already briefly been mentioned before. 

Namely dehydration, acidification, and eutrophication. The key species of this biotope are all plants that are 

dependent on moist soil. During past years the Netherlands has experienced increased exposure to drought. 

Especially in the dry summer of 1976, 2003, 2018 and the dry spring of 2006. Many of the characteristic 

species are not able to withstand these droughts and their numbers have therefore declined. Another threat 

this biotope faces is the increased use of fertilizer and consequently the increased amount of nitrogen 

deposition. This leads to acidification and eutrophication, which this biotope is sensitive to. Acidification and 
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eutrophication lead to the take-over of other plant species that outcompete the less common species 

adapted to nutrient-poor conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Characteristic species in the wet nutrient-poor grassland (Appendix B3). 
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Marsh helleborine  

(Epipactis palustris) 

Moeraswespenorchis 

FAMILY: Orchidaceae 

FLOWERING TIME: June - August 

HOST PLANT: Pollinated by 

Vespidae 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Critically endangered 

TREND since 1950: Declined (25-

50%) due to dehydration, 

acidification, and fertilization. 

DISTRIBUTION: 

• Quite rare on the Wadden 

Islands, in the Lauwersmeer 

area and in the dunes of North- 

and South Holland. 

• Elsewhere the species is very 

rare.  
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Marsh Valerian  

(Valeriana dioica) 

Kleine valeriaan 

FAMILY: Caprifoliaceae  

FLOWERING TIME: April - May 

HOST PLANT 

Moerasparelmoervlinder 

(Euphydryas aurinia) 

INDIGENEITY: Originally native  

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Very strongly 

decline (75-100%) due to habitat 

degradation. 

DISTRIBUTION:  

• Quite rare in low moor areas 

• Rare in the east and center of 

the country.  

• Very rare elsewhere. 
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Broad-leaved Marsh-orchid  

(Dactylorhiza majalis) 

Brede orchis 

FAMILY: Orchidaceae 

FLOWERING TIME: May - July 

INDIGENEITY: Orginally native 

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Strongly 

declined (50-75%) due to habitat 

reclamation for agriculture. 

DISTRIBUTION:  

• Rare throughout the whole 

country.   
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2.2.4 Grey calcareous dunes 

The information in this section is based on the technical report “Management of Natura 2000 habitats. 2130 *Fixed coastal dunes with herbaceous 
vegetation”30; the “Natura 2000 in the Nederland”19 website; the Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) website20; “the 
Netherlands coastal and marine biological diversity” report31; the NDFF Verspreidingsatlas”21 and the Dutch Red List of vascular plants22. 

Dunes in Heemtuin Westwijk 

The dune biotype in the heemtuin does not conform with any of the dune habitat types in the Netherlands. 

Instead, it contains a collection of multiple species found in one or more of the subtypes. The soil primarily 

contains coarse sand, seashells and possesses a calcareous character. 

Distribution 

Open dunes contain a gradient of different habits from the beach until the mobile sand fields further inland, 

which either do or do not contain vegetation or thickets. The following four gradients can be distinguished: 

beach and embryonic dune, open dune, humid dune valley, and dune heather. In Europe, dunes containing 

GREY CALCAREOUS DUNES 

Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes") 

Vastg l gd  k std in n m t k  idv g tati  (“g ijz  d in n”) (H2130) 

The soil primarily contains coarse sand, seashells and possesses a calcareous character. 

 

Grey calcareous dunes can primarily be found south of Bergen, but also in young non-decalcified dunes of a few 

Wadden Isles. 

Grey calcareous dunes generally contain a pH above 6,5 while the grey colour of the C-horizon is caused by the 

presence of humus. An extremely high biodiversity of low grasses, herbs, mosses and lichens can be found within 

this habitat. Primarily xerophytic (drought tolerant) plants and thermophilic (heat loving) invertebrates favour these 

conditions. The area is highly dynamic with light sand drifting, slope processes and grazing.  

Both the liggende asperge (Asparagus officinalis ssp. prostratus) and the wilde asperge (Asparagus officinalis ssp. 

officinalis). Other character species of grey dunes are struikheide (Calluna vulgaris), geel walstro (Galium verum) 

and bruin blauwtje (Aricia agestis ssp. agestis) 

 

Throughout the 20th century, several human activities degraded the amount and quality of grey dunes. Nowadays, 

measures are being taken to counteract the excessive growth of vegetation and nitrogen deposition. 

- Undergrazing  - Human activities 

- Nitrogen deposition - Exotic species 

- Coastal erosion  

- Coastal squeeze 

 

Source: John Houston 
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a small layer of humus are called “grey dunes”. These dunes can be fixed or semi-fixed and can be found 

along shorelines exposed to the Atlantic coasts like Portugal and France, but also from northern France to 

Denmark and much of the southern Baltic Sea. The Netherlands is leading for the amount of land allocated 

to harbour grey dunes with 15.224 hectares, equal to 17.81% of the total surface area in the Natura 2000 

sites. In the Netherlands, this type of dune can be found from the coast of Zwin in Zeeland to the Wadden 

Isle Rottumeroog. Gray dunes develop behind the foredune in locations where wind fluctuations and speed 

are sufficiently low for vegetation growth. Three subtypes can be distinguished, mainly calcareous rich, 

calcareous poor and heischraal (Nardus). Calcareous rich dunes, similar to the biotope in the heemtuin, 

contain little to non-decalcified soils. This dune type can primarily be found south of Bergen and in young 

non-decalcified dunes of a few Wadden Isles. 

Main biotope features, ecology, and variability 

Grey dunes contain extremely high biodiversity of both flora and fauna, containing low grasses, herbs, 

mosses, and lichens. Approximately 25% of species found here are unique to this area within the Netherlands. 

The abundance of fauna species (primarily insects) can, for the most part, be attributed to the grassy 

vegetation, which provides both shelter and food. However, a part of the animal species is dependent on the 

presence of bare microhabitats, rabbit holes or flower-rich parts to survive and reproduce. It is typical for 

herb-rich microhabitats with grasses to contain a dominant presence of the dwarfbush duinroos (Rosa 

pimpinellifolia). Primarily xerophytic (drought-tolerant) plants and thermophilic (heat-loving) invertebrates 

favour the barely protected harsh environments of the dunes. The presence of this diverse vegetation results 

in the development of a significant amount of organic material, which creates the grey C-horizon when the 

humus incorporates into the soil. The area is highly dynamic due to a number of processes like light sand 

drifting, gravitational and precipitation processes, and herbivory by rabbits. Dune grasslands can develop 

naturally, but the vastness of these habitats in the Netherlands can most likely be attributed to human 

activities like grazing by cattle or groundwater harvesting. The vast number of ecological habitat types is 

caused by a combination of the variability of the soil's pH, the amount of humus, water availability, and 

sunlight. Between these habitats, a slow transition occurs, which again results in variability of the habitat. 

For example, the conditions can be arid on the top of dunes, while large water bodies are present in the 

valleys. Also, extreme microclimates are present on south-facing slopes, while on north-facing slopes, these 

are more temperate.  

Due to the presence of lime, the average pH of the soil in this grey dune subtype will be above 6,5 

(calcareous). Under the influence of leaching and erosion, the lime content will decrease in parts of or the 

entire dune area. The amount of lime contributes to the water absorption capacity of the soil combined with 

the organic matter content and particle size of the inorganic soil particles. In some years, rabbit numbers are 

insufficient to maintain natural grazing processes. In combination with increased atmospheric nitrogen 

deposition, this promotes overgrowing of the dunes by fast-growing species. To maintain this fragile habitat, 

human intervention might be needed by, for example, allowing big cattle like sheep to graze in the dunes or 

by applying mowing practices or controlled burning to remove unwanted vegetation.   

Characteristic dune species in Heemtuin Westwijk 

One biotype in Heemtuin Westwijk simulates a diverse grey calcareous dune and contains several exclusive 

or characteristic species. The liggende asperge (Asparagus officinalis ssp. prostratus) and the wilde asperge 

(Asparagus officinalis ssp. officinalis) are present in this biotope and can be found in calcareous dunes. The 

liggende asperge is a rare indigenous species, quite vulnerable and can exclusively be found on calcareous 

soils near the seas.  

Struikheide (Calluna vulgaris) is a characteristic species found on dunes, primarily decalcified ones. As 

gradients of soil lime content are imminent to be present in the heemtuin, the presence of this species is not 

surprising. Another characteristic species for grey dunes is geel walstro (Galium verum), which is found 

throughout the Netherlands. Striking is the presence of het bruin blauwtje (Aricia agestis ssp. agestis), a 
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typical constant species with a good abiotic status and a good biotic structure. Some of these species will be 

elucidated in the infoboxes (Fig. 8) (Appendix B3 & B8). 

 

Trends 

For several centuries, the utilization of dunes as grazing sources for cattle took place throughout northwest 

Europe. Overgrazing of these habitats already started during the Middle Ages, which eventually resulted in 

widespread sand-drift. At the beginning of the 20th century, an extensive area of dune grassland vanished 

due to large-scale planting and maintenance of forests. Later around 1950, dryer areas of the dune landscape 

were negatively affected by the construction of structures related to drinking water purification. Another 

cause was the construction of port and industrial areas combined with water channels that connected the 

inland rivers to the sea. In some cases, traditional grazing methods within grey dunes ceased to be applied, 

while grazing by rabbits decreased due to a decline in their numbers. In combination with the increased 

nitrogen deposition, unwanted vegetation became dominant, overgrowing characteristic slow-growing 

species, diminishing the quality and surface area of this habitat type even further. The increased general 

Figure 8 Characteristic species in the dune biotope (Appendix B3 & B8). 

 

 

©Martijn van der Meij 

Brown argus  

(Aricia agestis) 

Bruin blauwtje 

FAMILY: Blauwtjes (Lycaenidae) 

SIGHTING PERIOD: 23 April till 19 

October 

HOST PLANT: Species in the family 

Geraniaceae 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Vulnerable 

TREND in last 30 years: Density 

occurrence significantly declined. 

DISTRIBUTION: Recently the 

distribution of this butterfly has 

increased, resulting into it being 

found throughout the Netherlands. 

Only in the three northern provinces 

is it less common.  

 

 

©Adrie van Heerden 

Wild asparagus  

(Asparagus officinalis subsp. 

prostratus) 

Liggende asperge 

FAMILY:  Asparagaceae 

FLOWERING TIME: May-July 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Declined (25-

50%). 

DISTRIBUTION:  

• Quite rare in the dunes of 

Holland  

• Extremely rare on a few 

Wadden Isles. 
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Common heather  

(Calluna vulgaris) 

Struikheide 

FAMILY: Ericaceae 

FLOWERING TIME: July - Autumn 

INDIGENEITY: Originally native 

IUCN status: Vulnerable. 

TREND since 1950: Declined (25-

50%) 

DISTRIBUTION:  

• Common in he east and middle 

of the country, on the Wadden 

Islands and the northern part of 

Noord-Holland.  

• Quite rare in Zuid-Limburg, in 

the dunes of Zeeland, Zuid- and 

Noord-Holland and in 

marshlands. 
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overgrowth and occurrence of thickets by, for example, exotic species are still relevant problems today. 

Fortunately, in many places, measures are being taken to counteract the excessive growth of thickets, 

grasses, and mosses by stimulating the natural sand dynamics of the area and the application of adequately 

managed grazing. 

Threats 

In the Netherlands, the most pressing threat would be the increase in nitrogen deposition, primarily causing 

a problem on sites containing a lower soil pH. This can result in a significant increase of vegetation like 

grasses, resulting in the over-stabilization of the dunes and the loss of bare sand patches important for the 

survival of certain species. This problem is aggravated even more if management practices like grazing are 

not maintained properly, which is needed to preserve the diversity of the habitat. Another problem is the 

shortage of sediment supplied by the sea due to infrastructure cutting them off from sea streams providing 

this material. Additionally, coastal squeeze may occur where dune habitats are caught between advancing 

dune sheets, which is part of the natural process of erosion) and advancing scrub or woodland32. Of course, 

humans directly influence the dune system as well, for example, by introducing exotic species that 

outcompete indigenous ones or over-stabilize the dunes. Also, infrastructure development like hotels, 

restaurants and golf courses actively degrade the dune system. At the same time, tourists can harm sensitive 

species and erode the dunes by not following paths or going off-road with vehicles. 
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2.2.5 Mixed Forest 

The information in this section is based on the Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) website20; the “Integration of Nature 
Protection in Forest Policy in the Netherlands” report by the European Forest Institute33; the Britannica Encyclopedia34,35; the NDFF Verspreidingsatlas 
21; the Dutch Red List of vascular plants22; the nature management website “Ecopedia”29. 

 

Forest in Heemtuin Westwijk 

A part of the heemtuin is arranged as a forest habitat and can be described as deciduous, characterized by 

broad-leaves vegetation that loses its foliage during winter. The presence of both trees and shrubs creates a 

heterogeneous structure with varying light conditions. Furthermore, the soil contains a high moisture 

content, most likely due to the moat surrounding the garden. Moreover, it is rich in humus and minerals. 

These conditions combined create a suitable environment for a diversified understorey flora like an extensive 

collection of Stinzenflora and other flowering forest species such as the bosandoorn, the eenbloemig 

parelgras and bijenorchis. However, this biotope within the garden does not conform to any of the forest 

types present in the Netherlands but rather is a collection of primarily different indigenous and exotic 

(woody) species like trees, shrubs, and herbs. Because of this deviation, we have decided to exclude the 

subheadings “trends” and “threats” in this section. However, we have included a list of the species present 

MIXED FOREST 

This biotope is not conformed with one of the forest biotopes within the Netherlands, but rather is a collection of 

different forest types and stinzenflora.  

The soil is rich in organic material and minerals, attracting an abundance of invertebrates.  

 

Forests cover around 10% of the Netherlands (359.848 ha), fragmented over all the provinces.  

The soil of a deciduous forest is mainly characterized by grey-brown and brown podzols, with the upper layer often 

containing a slightly acidic humus-rich layer. Specifically, stinzenforests, contain a rich shrub layer with many 

herbs blooming in spring and were usually part of an estate. These types of forests were mostly planted and used a 

lot of exotic species. These exotic species mainly consisted of many types of bulbous and tuberous plants. 

In the heemtuin, some tree species which are characteristic for this biotope include oak, beech, chestnut, aspen, 

elm, maple, and lime tree. Some examples of important stinzenflora in this habitat include the bosanemoon 

(Anemone nemorosa), gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) and the knikkende vogelmelk (Ornithogalum 

nutans).

Source: Natuurkennis OBN 
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within the forest biotope and species that did not conform to a specific biotope to provide a closer overview 

of the heemtuin.  

Distribution 

Deciduous forests are typically found in latitudes containing a temperate climate, for example, a winter 

season and a certain amount of precipitation throughout the year. This forest type is widespread in western 

Europe, where the climate is cold in winter but warm and moist during summer.  

Forests cover around 10% of the Netherlands, with a total of 359.848 ha. The history of Dutch forests has 

been deeply influenced by human activities such as developing land into crop fields or pastures, which 

drastically decreased wooded areas. At the end of the 19th century, a reafforestation program was initiated 

by Staatsbosbeheer together with the Dutch heathland cooperation. However, in contrast to these efforts, 

nowadays, the acreage of Dutch forests is still limited while being highly fragmented with a distribution 

throughout the country.  

Main biotope features, ecology, and variability  

The soil of a deciduous forest is mainly characterized by grey-brown and brown podzols, with the upper layer 

often containing a humus-rich layer that is slightly acidic. This layer harbours an array of bacteria and 

invertebrate animals such as earthworms. Tree species that are characteristic for this biotope include oak, 

beech, chestnut, poplar, elm, maple and lime. These species are also present in Heemtuin Westwijk. The 

biotope created in the garden creates a home for many different organisms, like snails, slugs, and spiders. It 

could also harbour reptiles and amphibians, such as snakes, frogs, salamanders, and turtles, but currently, 

only an exotic turtle species is present in the stream. Other species that could thrive here are bird’s species 

such as warblers, flycatchers, thrushes, woodpeckers, hawks, and owls. Mammals that could live here include 

mice, moles, rabbits, weasels, foxes, and deer. The forest in the heemtuin could be compared to a 

Stinzenforest, which used to be forests part of an estate. They contain a rich shrub layer and many herbs 

which bloom in spring. These types of forests were mainly planted, and they used a lot of exotic species. 

These exotic species primarily consisted of many kinds of bulbous and tuberous plants, such as hyacinths, 

snowdrops and crocuses, but also heart-leaf sunflower, Italian arum or azalea. Many of these species have 

now been naturalized here in the Netherlands, but they are not endemic from origin. They also used some 

native species such as wild daffodil and wild garlic. 

Forest species in the heemtuin 

In the heemtuin, there are many different tree and shrub species, making it a very biodiverse piece of forest 

within the heemtuin. We have highlighted three species that are present in the heemtuin and are vulnerable. 

Below there is a complete list of all the tree, shrub and climbing plant species. As mentioned before, it is one 

of the goals of the heemtuin to create an environment in the forest part that is suitable for stinzeflora. These 

species include adderwortel (Persicaria bistorta), bosanemoon (Anemone nemorosa), bosgeelster (Gagea 

lutea), bostulp (Tulipa sylvestris), gele anemoon (Anemone ranunculoides), gevlekt longkruid (Pulmonaria 

officinalis), gevlekte aronskelk (Arum maculatum), gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), 

hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches), herfsttijloos (Colchicum autumnale), Italiaanse aronskelk 

(Arum italicum), knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans), kievitsbloem (Fritillaria meleagris), kraailook 

(Allium vineale), and lenteklokje (Leucojum vernum) (Fig. 9) (Appendix B1, B2 & B3). 
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2.3 Other endangered species & key species present in the heemtuin 
Heemtuin Westwijk has an important plant conservation function and is thus a "museum" for plant 

biodiversity. However, it is also important to emphasise that the garden is a place that attracts and provides 

shelter to other species groups, such as birds, amphibians, insects, mammals, and fungi (see Appendix B). 

Within the park, it is possible to encounter species which, although they cannot be assigned to a specific 

biotope, are of particular interest as they are endemic and characteristic of Dutch natural habitats. Therefore, 

we decided to highlight four of these species from different classes of organisms.  

For the mammals, this species is the wezel (Mustela nivalis) (Fig. 10) (Appendix B9). The wezel is a predatory 

mammal belonging to the Mustelidae family36. This animal is widespread in the northern hemisphere and is 

considered native to Europe and the northern parts of Africa, Asia, and America37. Wezels can live in quite 

diverse habitats ranging from the sea to the mountains, in open fields, forests or rocky areas, but also in 

predominantly man-made natural areas like urban parks38. This species is now considered sensitive to 

extinction in the Netherlands21, as the exploitation of its habitat for agriculture and urban development has 

caused their numbers to decline, although they are currently still a widespread species throughout Europe39.  

(Picture retrieved from Wikipedia) 

Figure 9 Characteristic species in the mixed forest biotope 
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Cornelian Cherry  

(Cornus mas) 

Gele kornoelje 

FAMILY: Cornaceae 

FLOWERING TIME: Feb – Mar 

HOST PLANT: Larveas of Antispila 

petryi, Antispila treitschkiella, 

Acronicta amaricana, Eupoecilia 

ambiguella and Spatalistis 

bifasciana.  

INDIGENEITY: Originally endemic  

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Unchanged or 

increased 

DISTRIBUTION:  

• Very rare in the south of 

Limburg and in the dunes.  
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Bog-myrtle  

(Myrica gale) 

Wilde gagel 

FAMILY: Myricaceae 

FLOWERING TIME: Apr - May 

INDIGENEITY: Originally endemic 

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Strongly 

declined (50-75%) 

DISTRIBUTION:  

• Locally quite common on 

sandy soils in the east, centre 

and south and in low moor 

areas.  

• Rare on the Waddeneilanden. 

• Very rare in the dunes in 

Holland, the northern clay 

district and the river areas. 

 

 

© Wim van der Neut 

Juniper  

(Juniperus communis) 

Jeneverbes 

FAMILY: Cupressaceae 

FLOWERING TIME: Apr - May 

INDIGENEITY: Originally endemic 

IUCN status: Vulnerable 

TREND since 1950: Strongly 

declined (50-75%) 

DISTRIBUTION:  

• Quite rare to rare in sandy 

areas in the east, centre 

and south.  

• Very rare in the dunes of 

Texel, Vlieland and Noord-

Holland.  
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An interesting bird species which can sporadically be found in the heemtuin is the ijsvogel (Alcedo atthis) (Fig. 

11 (Appendix B10). This bird belongs to the family of Alcedinidae40 and is indigenous throughout Europe, Asia 

and Africa41. Generally, this species resides in areas with a mild winter climate but migrate to the coastal 

regions further to the south during harsh winters. Its preferred habitat is in small rivers with slow-moving 

water. This animal may also choose wet areas such as lake shores or marshy areas rich in fish to build its 

burrow42. In the Netherlands, this species has seen an increase in numbers since 1990 due to actions to 

restore water quality and better management of the brook banks, which created more nesting opportunities. 

Moreover, the mild winters that occurred over the last years helped this species to increase their 

porpulation43. In 2019 about 700-900 breeding pairs were counted in the Netherlands44. 

To demonstrate the value of the heemtuin within the urban context of Vlaardingen, it is necessary to 

remember that this area, which is dedicated to housing endemic species, is currently also a refuge for some 

amphibians. The expansion of human activities linked to agriculture, livestock, breeding and urbanisation has 

led to the fragmentation of the natural habitat of these animals. According to the IUCN, about 59% of the 

amphibian species present in Europe are currently facing a decline in numbers, with a quarter of all 

amphibian species being at risk of extinction45. Although studies provide evidence that it is necessary to 

interconnect conservation areas to make protection effective, it is important to be aware that well 

maintained biodiversity-rich areas, such as our heemtuin, can be particularly important in providing refuge 

for these animals46. Although Heemtuin Westwijk contains several species of amphibians, we will use the 

kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) as an example (Fig. 12) (Appendix B12). 

De kleine watersalamander is an amphibian belonging to the 

Salamandridae family47. This species is distributed throughout Europe48 

and mainly resides in flat areas which do not exceed a height of 1000 m 

above sea level. This species is adapted to different types of water 

habitats, damp woods, meadows and urban parks. The IUCN determined 

in 2008 that this species was not in danger of extinction as there were no 

clear signs of decline in numbers49. Despite this, some countries, such as 

Switzerland, Czech Republic and the Netherlands, have placed this species 

on their national red list 50. 

 

We should also not overlook the insect richness inside the heemtuin. To emphasise the importance of 

providing shelter for these small animals, it is necessary to specify that, although the media attention is 

mainly focused on appealing mammal species, it is of primary importance to start focusing more attention 

on what can be described as a real collapse of insect species worldwide. Some research suggests that over 

the last 30 years, there has been a decline in insects (in terms of biomass) of between 75% and 98%51. Some 

Figure 1110 The ijsvogel (Alcedo atthis)  
© Lukasz Lukasik 

Figure 1011 The wezel (Mustela nivalis).  
© Keven Law 

Figure 12 The kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris) ©John Beniston 
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of the triggers which have been proven to contribute to insect decline are habitat loss and fragmentation, 

pesticide use and climate change 51.  

The insect species present in the heemtuin that we 

will highlight is the bosbeekjuffer (Calopteryx 

virgo) (Fig. 13) (Appendix B7). The bosbeekjuffer is 

a widespread insect in Europe, only absent in 

southern Spain and Iceland52. It can also be found 

on the Mediterranean coasts of some African 

countries such as Morocco and Algeria53. This 

insect species mainly lives near small nutrient-poor 

streams, which are generally found around 

forests54. A challenge for this species is that it has 

specific ecological requirements, which make it 

particularly delicate. The larvae of this insect can 

only develop in waters that have not been affected 

by human activities (pollution, eutrophication, 

etc.), so much so that it is not easy to find this insect in urban, agricultural, or industrial areas. The 

combination of these factors meant that this species was included in the Dutch and (Flemish) Belgian red list 

as early as 1998, and at the same time, other European countries considered them to be in real danger of 

extinction55. 

 

2.4 Ecological corridor 

2.4.1 Green spaces and corridors in Vlaardingen 

The city of Vlaardingen contains several green spaces (Fig. 14). Outside of the urban areas, several 

recreational parks and nature reserves exist, like het Lickebaert-bos, het Volksbos with the Rietplassen, 

several small lakes and the largest green space, the Broekpolder. Inside the city, citizens can visit city parks, 

sports parks or neighbourhood parks (wijk- or buurtparken). In addition, the local cemeteries, allotment 

gardens (volkstuinen), and home gardens provide a refreshing break from infrastructure. These green spaces 

are connected through city borders and green veins containing a “natural highway”56. Additionally, flower 

patches, bushes and tree lanes create steppingstones for wildlife or wild plant species to distribute 

themselves along the city. The waterways are also an important contribution to the biodiversity as it creates 

the opportunity for the development of wadies and attracts aquatic plant species and wildlife. Moreover, 

verges next to roads and bicycle paths create an additional green corridor for species to migrate from one 

green space to the other57.  

Figure 13 Bosbeekjuffer (Calopterys vigra) ©Jozef van der Heijden 
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2.4.2 String of pearls 

 

Figure 14 Map of Vlaardingen green spaces. Image retrieved from Plantcompagnos.nl 

This collection of pearls (green space) connected by strings (green veins, tree lines, etc.) creates the 

opportunity for wildlife to migrate from high biodiversity areas (sources) to low biodiversity areas (sinks) and 

establish themselves there. Heemtuin Westwijk plays a unique role in this, as this garden already contains a 

high biodiversity and can therefore act as a source of the distribution of species to other areas. However, 

species originating from the surrounding nature reserves can reach the heemtuin using the green corridors. 

Here they may find a suitable environment to establish a stable population, therefore increasing the overall 

biodiversity of the heemtuin, and possibly migrate from here towards other parts of the city. 

2.4.3 The bird, the insects & the seeds 

Green spaces and corridors have been shown to increase the biodiversity inside urban areas for many 

different species. Arthropods can especially benefit from the occurrence of interconnecting strips of 

vegetation. Spiders and staphylinids show a higher abundance in numbers in areas connected with green 

corridors in comparison to disconnected places. In addition to abundance, staphylinids show a higher 

diversity of species. Also, the species composition of these arthropods is generally more similar to the one 

found in the corridors and source areas than the disconnected locations. As spiders tend to be less mobile 

than staphylinids, long-term stable green corridors would eventually benefit the establishment of a spider 

community containing a high biodiversity58. Avian species (birds) have also been shown to benefit from the 

occurrence of green corridors in urban areas. Both the abundance and diversity of bird diversity are positively 

affected by green infrastructure and increase with a decreasing distance between the area and the corridor. 

Not only common species benefit from this, but also less common or even rare species of birds make use of 

corridors to distribute themselves, increasing the overall biodiversity of urban areas59. In turn, plant seeds 

can hitchhike on or be transferred by birds which drop them wherever they travel. Birds foraging in specific 

biotopes, like swamps or dunes, will theoretically transport seeds of plants adapted to these habitats, 

including uncommon or rare species60. 
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2.5 The ecosystem services Heemtuin Westwijk offers 

2.5.1 Cultural services 

Aesthetic values 

Many of the people we have spoken with see Heemtuin Westwijk as a green museum in the city of 

Vlaardingen (Appendix A). They have expressed that they think that the heemtuin is a beautiful green space 

in the city, where you can enjoy the peaceful nature and the quiet feeling that it offers. People like to go here 

in their spare time and walk around the heemtuin to see and admire all the present plants and animals. 

Education 

One of the educational ecosystem services the heemtuin offers is opening its gates three days a week for 

Kindcentrum Prins Willem Alexander. When the classes visit the heemtuin, they play and learn a lot outside 

(Appendix A7). The children have their own designated area in the garden where they are free to build 

whatever they like and garden however they want. In this area, the children can take care of the plants and 

study them up-close to become familiar with them and be able to recognize them. By going here three days 

a week, the children fully experience the heemtuin in a hands-on matter. The teachers have seen that this 

has a lot of important upsides. For example, they saw more development in the children going to the 

heemtuin than children who had not gone to the heemtuin. This difference was apparent in the development 

of a more extensive vocabulary and the amount of independence and self-reliance (L. Freire Gomez personal 

communication, September 3, 2021). As mentioned in section 1.2, learning outside and through hands-on 

experiences significantly impacts children's learning capability. It has often been shown that children learn 

more, faster and more efficiently than inside a classroom 7. Another upside of teaching these children in the 

heemtuin is that children become so enthusiastic about it that they bring their parents to the garden after 

school days and during weekends. This leads the parents to learn a lot from their children about the heemtuin 

and all the plants and animals in the garden (L. Freire Gomez personal communication, September 3, 2021). 

This is a positive side-effect that helps make the heemtuin known to a broader public and makes it possible 

to teach more and more people about this beautiful area. 

Recreation and ecotourism 

There is already a quite diverse public visiting the heemtuin nowadays. However, one thing they do all have 

in common is that they love the quiet peace and nature. As mentioned in the previous section, some 

schoolchildren take their parents to visit the garden outside school hours. Besides that, more families from 

Figure 15 Kabouterpad in Heemtuin Westwijk. Left picture retrieved from the Heemtuin Westwij 
facebook page. Right picture taken by Martina Dorigo 
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the neighbourhood visit the garden, mainly during the weekends. Mothers with children especially like to 

visit because they know this is a clean and safe environment for their children to play in (Appendix A1). For 

these families and children, Ton, Lianka and Jan Willem have made a “kabouterpad” (gnome-path) (Fig. 15). 

They have made several gnomes throughout the heemtuin which the children have to follow and meanwhile, 

they learn about nature and do some activities. For 2 euros the children can get a gnome hat and a little 

booklet with information.  

Other people that often visit the heemtuin are mostly elderly from the neighbourhood. Several people come 

to the heemtuin daily to have a nice walk and enjoy the heemtuin. Many times, the garden functions as a 

connection place for the lonely elderly. For example, they can go for a walk together or sit down in front of 

the cabin under the trees and have a nice chat (Fig. 16). However, it also functions as a place where they can 

just relax and enjoy the beautiful things nature has to offer (D. van Wieren, personal communication, 

September 3, 2021). 

 

Lastly, the garden gets visits from nature photographers and painters. The heemtuin offers a varied and 

beautiful landscape, making it a very suitable place for nature photographers and painters to express their 

artistic sides. On Facebook and Instagram, there are many examples of the beautiful pictures that have been 

taken in Heemtuin Westwijk. Below there is a small representation of a few pictures taken in the heemtuin 

that demonstrate the beauty of the heemtuin (Fig. 17).  

 

Figure 17 Pictures taken in Heemtuin Westwijk by (from left to right): Alie Vrij v.d. Hoeven, Danielle van Tienen, HanNel, HanNel and Danielle van 
Tienen Retrieved from Facebook Heemtuin Westwijk. 

2.5.2 Regulating services 

Pollination  

The heemtuin offers a home to a wide range of pollinators. For example, there are several different bee 

species, including species of mason bees, bumblebees, butterflies, other insect species, bats, and birds 

(Appendix B7, B8, B9 & B10). The garden harbours at least 19 butterfly species and one species of bat. The 

composition of species, however, differs from year to year. These species all play a significant role in the 

Figure 16 Meeting place in Heemtuin Westwijk. Picture taken by Martina Dorigo 
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pollination of plants and crops. By having these species in the garden and protecting them, the heemtuin 

offers a safe sanctuary where they can still thrive. The heemtuin takes measures to attract these species and 

to keep these species safe. They do this by making insect hotels in the heemtuin (Fig. 18). But also, they mow 

the grass very carefully to prevent the number of insects from going down. They do this by starting in the 

middle of the field and working their way outwards and mowing in a swinging manner (Appendix A1).  

 

Figure 18 Examples of the insect hotels inside Heemtuin Westwijk. Pictures by Martina Dorigo 

 

2.6 Conclusion  
With this chapter, we have elucidated most of the valuable aspects Heemtuin Westwijk possesses and 

answered sub-question 1, “What is the ecological value of the heemtuin?”. The biotopes in the heemtuin 

harbour many endemic species that are sometimes vulnerable or even critically endangered in the wild. The 

biotopes themselves are also mostly in a critical state of existence in the Netherlands due to the various 

threats they face, as we have described in the biotopes’ profiles. The biotopes that the heemtuin contains 

have an intrinsic value and should therefore be protected within the heemtuin. Besides the biotopes and the 

various characteristic plant species, they contain several other organisms. The presence of diverse species 

groups containing several threatened species illustrates how a small area like the heemtuin can be of great 

importance for sheltering and protecting species when this area is managed correctly. In section 2.4, we 

highlighted the ecosystem services that Heemtuin Westwijk has to offer. Many of these ecosystem services 

contribute a vital part to society, albeit not to ecology (except for the pollinating ecosystem service, which 

Heemtuin Westwijk contributes to). The ecosystem services that the heemtuin provides make it clear that 

the heemtuin offers a wide range of benefits, not only on an ecological front but also on a social and 

educational front. Therefore, we can conclude that Heemtuin Westwijk contains many aspects that lead to a 

very high ecological value of the heemtuin.  
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Chapter 3 
Stakeholder 

analysis 
 

 

This chapter contains an elaborate overview of all the stakeholders that are 

connected to the heemtuin. Data for this chapter has been gathered by 

doing interviews. For the complete interviews, we refer you to the 

appendix. In section 3.1, we have made a stakeholder profile for all the 

stakeholders where we highlighted some of the most important points. In 

section 3.2, we analyse the information summarized in the stakeholder 

profiles. The section provides an overview of the position of the 

stakeholders regarding ecological, social, and educational aspects. Finally, 

we end the chapter with a concluding section.  

  

Source: brownpaperaudit.nl 
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3.1 Stakeholder profiles 
On the following pages, we have made a stakeholder profile for all the stakeholders. These profiles contain 

information such as their connection with the heemtuin, their view on the heemtuin, their future vision for 

the heemtuin, relations with other stakeholders, their perspective on the biodiversity within the heemtuin 

and the challenges they foresee for the future of the heemtuin. These profiles have been made based on the 

interviews that we conducted. For the complete transcriptions of the interviews, we refer to appendix B. 

Below is an overview of all the stakeholders we interviewed (Table 1). 

 

Table 1 Overview of the interviewed stakeholders that will be discussed in this chapter. 

Stakeholder Interviewee 

Caretakers Ton Tobe, Lianka Boot & Jan Willem Sprong 

KNNV Henk van Woerden 

Fonds Schiedam Vlaardingen Bastiaan Bot 

Municipality Vlaardingen Ming Wong 

Municipality Vlaardingen Mandy Bergman 

Social worker in Westwijk Abdel Benomar 

Kindcentrum Prins Willem Alexander Peter van der Windt 

Previous caretaker Ben van As 

Stichting vrienden van de Heemtuin Jacques Hipke 

Geocaching Ger van der Bent 
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FUTURE VISION 

• Workshops, not just for small children 

• Activities focussing more on education 

• More excursions around the heemtuin 

• Expand the heemtuin with ecological corridors 

towards the water 

• Remove the excess of nutrients  

• Information signs on the cabin 

CHALLENGES 

• Nitrogen deposition and the effects on 

the vegetation. 

• Finding another caretaker to help the 

current ones in the heemtuin. 

• The contact with the municipality, lot of 

uncertainty and low interest. 

• Vandalism and loiterers. 

• Willingness to increase visitors but still 

keep the heemtuin as a quiet place. 

CONTACT PERSON: TON TOBE 

THE THING THEY LIKE THE MOST 

They like the dunes biotope because it 

attracts a lot of butterflies and insects. 

This is also why they like the heath and 

the orchids. 

BIODIVERSITY 

The caretakers are proud of the diversity within 

the heemtuin. There are at least 450 species 

including some protected orchids. The high 

biodiversity is good for the insects and other 

animals. It also makes the area more resilient. 

Furthermore, they see that the abundant flowers 

are appreciated by the visitors. 

The garden is also part of an ecological network 

and allows species to move to other areas. 

Caretakers 
Ton Tobe, Lianka Boot and Jan Willem Sprong 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

Tobe works for the municipality. He worked with van 

As, the previous caretaker and got involved in 

heemtuinen and their care. He also worked in the Holy 

Park and eventually decided to become caretaker of 

Heemtuin Westwijk. Here, he worked for the last 15 

years together with caretakers Boot and Sprong from 

Stroomopwaarts (Appendix A1). 

OTHER RELATIONS 

• They are in contact with almost all the 

other stakeholders  
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FUTURE VISION 

• Making lists to represent the ecological 

value of the garden 

• Tree identification course 

• Photography course 

• Longer opening hours 

• A board for the garden 

• More social aspects 

CHALLENGES 

• If Tobe can stay in the garden for at 

least one more year, the ecological 

value will most likely be maintained. If 

this is not the case, the heemtuin will 

become neglected and become like 

the Holy Park.  

CONTACT PERSON: HENK VAN WOERDEN 

THE THING HE LIKES THE MOST 

Seeing the differences in the garden 

due to the change in seasons. He likes 

the landscape in the garden and the 

way you see more details, the longer 

you are there. 

BIODIVERSITY 

The KNNV wants to preserve and protect nature. 

Heemtuin Westwijk is well-maintained and has a 

lot of biodiversity and allows species to move to 

other areas. 

KNNV Waterweg Noord 
 

Discover, experience and protect together 
 

 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

Van Woerden is interested in nature and became a 

member of the KNNV. The KNNV protects nature and 

one of the projects they work on is Heemtuin Westwijk 

(Appendix A2). 

OTHER RELATIONS 

• Caretakers of the garden 

• Klavertje Vier 

• Stichting Boombehoud 

• Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
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FUTURE VISION 

• Renewing the cabin 

• Drawing more visitors 

• Adding a host to greet and help visitors 

• Working with volunteers 

• Additions to increase the ecological value 

• Making a management plan 

• Seed depot 

• After-school activities (BSO) 

• Children activities 

• Lectures 

CHALLENGES 

• There is no report of what exactly 

there is in the heemtuin. 

• Balance between public visitations and 

maintaining the natural value.  

 

CONTACT PERSON: BASTIAAN BOS 

 

THE THING THEY LIKE THE MOST 

It is a place where you can find a lot of 

things that are difficult to see outside of 

the heemtuin. 

BIODIVERSITY 

They are interested in biodiversity. Concerning 

the fund, it can become the most beautiful 

heemtuin in the Netherlands. Even though they 

want to increase the social function, it should not 

be at the expense of the nature.  

 

Fonds Schiedam Vlaardingen 

e.o. 
  

To support social projects in Schiedam, Vlaardingen and Maassluis. 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

The municipality put the heemtuin up for sale due to 

austerity challenges. To preserve the heemtuin, the 

fund decided to act proactively and take over the 

management and the ownership of the heemtuin. 

Currently, there are plans to negotiate with the 

municipality to determine the ownership of the 

heemtuin and the arrangements for the first transition 

year (Appendix A3).  

 

OTHER RELATIONS 

• Municipality of Vlaardingen 

• They want to work together with the 

ecological caretaker 

• There are plans to work with 

Stroomopwaarts to finance the work of 

Boot and Sprong 
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FUTURE VISION 

• More interactions between the 

neighbourhood and the heemtuin 

• Increasing the ecological and educational 

value of the garden 

• He wants the caretakers of the garden to be 

well-treated 

CHALLENGES 

• Keeping the greenery in the city or 

even increasing it. It is difficult 

because of the limited space and 

other interests.  

CONTACT PERSON: MING WONG 

 

THE THING HE LIKES THE MOST 

He likes that the heemtuin has an 

ecological and educational value.  

BIODIVERSITY 

He finds it important that the biodiversity in the 

heemtuin will be maintained.  

Ming Wong 
 

Manager of public spaces in Vlaardingen 

 
 

 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

He is the manager of the public spaces in Vlaardingen 

which includes the greenery and therefore the 

heemtuin. He visits the heemtuin for business 

(Appendix A4).  

OTHER RELATIONS 

• He is the intermediary between the 

municipality and the caretakers of 

Heemtuin Westwijk 
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FUTURE VISION 

• Using the cabin for meetings 

• Activities for mothers with children 

• Invite photographers 

• Activities about edible plants (food connects 

a lot of cultures) 

• Provide coffee and tea for visitors 

• Use the fences to provide information about 

what is inside the heemtuin 

CHALLENGES 

• Find a balance between biodiversity 

and visitors. 

CONTACT PERSON: MANDY BERGMAN 

 

THE THING SHE LIKES THE MOST 

It is an important place for the 

neighbourhood, especially for children. 

It is very calming, and it feels like being 

on holiday when there. 

BIODIVERSITY 

She sees the heemtuin as a nature museum in 

Vlaardingen and she thinks it should maintain 

this value.  

Mandy Bergman 
District manager in Westwijk 
  

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

She has contact with organizations in the 

neighbourhood. One of these is Heemtuin Westwijk 

which she has contact with for a very long time. She has 

observed the development of the garden and they 

work together when inhabitants want to organize 

activities in the garden (Appendix A5). 

OTHER RELATIONS 

• Wong from the municipality  

• The caretakers of the heemtuin 

• Community worker Benomar 
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FUTURE VISION 

• Working together with a small sheep 

pasture 

• Working together with other parties to 

manage unkept pieces of land 

• Tours through the garden 

• Not just walking and talking but also doing 

activities 

• Making the garden look more inviting from 

the outside 

CHALLENGES 

• The heemtuin is a place where a lot of 

people want to sit but only a few 

actually do so. From the outside, it 

does not look inviting.  

• There are also a lot of (possibilities 

for) activities in the garden but these 

are not well known and therefore not 

visited.  

CONTACT PERSON: ABDEL BENOMAR 

 

THE THING HE LIKES THE MOST 

He likes the biodiversity and the unique 

plants in the garden. 

BIODIVERSITY 

He thinks that the garden is important since it is 

one of the few places where many different 

plants occur. Some are barely seen outside of the 

garden in the rest of the Netherlands. 

Abdel Benomar 
 

Community worker 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

Benomar is a community worker in Vlaardingen 

Westwijk and helps undertakings take off. Benomar 

helps them contact the right people. Because of this, 

he has had contact with the Heemtuin Westwijk and 

supported them with some projects. (Appendix A6).  

 

OTHER RELATIONS 

• The caretakers of the garden 

• District manager Bergman  
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FUTURE VISION 

• More people from the neighbourhood 

visiting the Heemtuin and enjoying what it 

has to offer. 

• Activities that fit the current times. 

CHALLENGES 

• Nature lovers will find it difficult to 

handle very enthusiastic and active 

children. 

• Balance between calmness, carefulness 

and a lot of activities. 

CONTACT PERSON: PETER VAN DE WINDT 

 

THE THING THEY LIKE THE MOST 

The heemtuin can become the new 

‘nature centrum’ of the neighbourhood 

since it allows people to experience 

nature, gain knowledge and is a calm 

environment. 

BIODIVERSITY 

The heemtuin contains the original vegetation 

from the surrounding. Experiencing nature is not 

high on the list in the neighbourhood. The 

heemtuin is an excellent agent to change this. 

 

Kindcentrum 
Prins Willem Alexander 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

The centre is close to the heemtuin, and it is used three 

times a week as a place for the children that go outside. 

The Heemtuin is used to make kids aware of the 

environment and the possibilities to experience the 

outside. It has been using the heemtuin for this for the 

last five years. Parents and children are enthusiastic, 

and children can entertain themselves in the garden 

while developing their vocabulary, independence and 

self-reliance (Appendix A7).  

 

OTHER RELATIONS 

• They work closely with the caretakers of 

the Heemtuin 
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BIODIVERSITY 

Ben van As 
  

Former caretaker of the Heemtuin Westwijk.  
  

 

CHALLENGES 

• The change or absence of an 

ecological caretaker could 

compromise the biodiversity of the 

Heemtuin. 

CONTACT PERSON: BEN VAN AS 

 

THE THING HE LIKES THE MOST 

He likes the history of the garden, how 

it come into existence and how long it 

has been around.  

Van As knows a lot about the biodiversity. He 

thinks that the visitors should be able to enjoy it 

and relax. It should also be used for education 

purposes. He knows that there are a lot of rare 

plants that attract a lot of insects.  

 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

Van As worked for the municipality of Vlaardingen to 

work with wild plants and greenery. He worked in 

wijkpark-Holy Noord. Afterwards, he became the main 

caretaker of Heemtuin Westwijk. Tobe joined him and 

together they boosted the greenery in Vlaardingen 

(Appendix A8).  

OTHER RELATIONS 

• Van As worked closely together Tobe and 

with the municipality but he is now 

retired 

FUTURE VISION 

• Excursions for schools 

• Keep the current caretakers 
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WHAT THEY DID 

• Bare-feet path 

• Publicity 

• Gnome path 

• Making people interested in the tours in 

the garden 

FUTURE VISION 

• The heemtuin will have more funds for the 

projects they are working on. 

• More publicity for the heemtuin. 

CONTACT PERSON: JACQUES HIPKE 

 

BIODIVERSITY 

They think that the biodiversity in the garden 

should be conserved.   

 

Stichting Vrienden van de 

Heemtuin 
  

Foundation for the preservation of Heemtuin Westwijk. (Not active 

anymore) 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

The organization was created to save Heemtuin 

Westwijk after a meeting where the interest for the 

heemtuin was discussed. The organization is not active 

anymore but perhaps with other members, a new 

organization that supports the heemtuin can be 

created (Appendix A9). 

 

OTHER RELATIONS 

• Municipality 

• Caretakers of the heemtuin 

• Van der Luit 
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CHALLENGES 

• Making people visit the entire garden 

when they enter and not just the 

geocache. 

CONTACT PERSON: GER VAN DER BENT 

 

THE THING HE LIKES THE MOST 

Van der Bent personally likes the 

plants.  

The geocachers like the surprise of 

finding the hidden nature area in an 

urban area and enjoying the quiet. 

He does not know a lot about plants but he 

knows that there are a hundreds of species and 

he thinks they are pretty. He does not know 

exactly what is there.  

Some of the geocachers do react to the large 

diversity or even know plants by name.  

 

Ger van der Bent 
 

Geocaching organizer 

CONNECTION WITH THE HEEMTUIN 

Van der Bent works with the geocache that is stationed 

in the heemtuin. He was also part of Wijkblad West 

where they wrote about activities that happened in the 

heemtuin. In return, he could organize activities in the 

heemtuin. Currently, the neighbourhood magazine is 

not produced anymore (Appendix A10).  

 

OTHER RELATIONS 

• Van der Bent has contact with the 

caretakers of the garden 

FUTURE VISION 

• Continuing the geocaching 

• Restart the publishing of the paper 

• Reduce the vandalism in the garden 



 

47 
 

3.2 Stakeholder analysis 
After conducting all the interviews, we found that several interests of the stakeholders aligned while others 

differed. In this section, we analyse the similarities and the differences between the views of the 

stakeholders. Three subjects that continuously arose in the interviews were ecology, education, and social 

aspects. With ecology, we mean the diverse biodiversity present in the heemtuin and its aesthetic value. The 

educational aspect focuses on all things in the heemtuin intended to educate people about ecology and 

biodiversity; these can include activities such as workshops and guided tours. Finally, the social aspects are 

more about the activities that take place in the heemtuin that focus on gathering with and meeting new 

people and strengthening the bond between the neighbours. From our analysis follows a figure that gives an 

overview of the position of all the stakeholders towards ecology, social aspects, and education (Fig. 19). 

Below we describe, per position in figure 19, the stakeholders. Firstly, we describe the stakeholders that 

prioritize the ecological aspects, secondly, the stakeholders that prioritize education, thirdly the stakeholders 

that prioritize the social aspects and lastly, the stakeholders that have a central position, thus valuing all 

aspects equally.  

3.2.1 Ecology 

Several stakeholders prioritize the ecological value of the heemtuin. These are B. van As, the caretakers of 

the heemtuin, Klavertje Vier, KNNV & Stichting Boombehoud and Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (Fig. 19). 

Between these stakeholders, there are slight differences in their opinion about the education and social 

activities. The fund's goal is to retain the ecological value of the garden and devise ways in which the garden 

can be used to increase the social value. Education will come after these aspects are sufficiently present. Van 

As, the caretakers of the heemtuin, Klavertje Vier, KNNV and the Stichting Boombehoud all prioritise the 

biodiversity above all. These stakeholders all appreciate and support the educational and social activities 

since it allows people to experience the wonders of the heemtuin. However, it should not be at the expense 

of the ecological value.  

3.2.2 Education  

The one stakeholder that has a significant interest in the educational value of the garden is Kindcentrum Prins 

Willem Alexander (Fig. 19). At the same time, they have a quite high interest in the ecology of the heemtuin. 

This is because the heemtuin should be in such a state that enables children to learn about species and 

develop an interest in plants and animals. The social use of the heemtuin has the lowest priority for the 

Kindcentrum. However, it could include children visiting with their (grand)parents and therefore still be 

important. 

3.2.3 Social aspects 

M. Bergman from the municipality, Stichting Vrienden van de Heemtuin and G. van der Bent from Geocaching 

all have the highest interest in the social aspects of the heemtuin (Fig. 19). Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., 

also has a high interest in the social aspect, as was described in the ecology section. Bergman and van der 

Bent are connected to the heemtuin because of the social activities they helped to organize. They appreciate 

both the ecology for its aesthetics and the educational aspect of the garden if it is applicable to the social 

activity. Stichting Vrienden van de Heemtuin was founded to support the heemtuin and provide people with 

opportunities to enjoy the garden. Both the ecology within the garden and the educational opportunities it 

provides were important for this.  

3.2.4 Centralised positions  

Municipality worker M. Wong and social worker A. Benomar take up a more centralised position. All three 

aspects are equally important to them. A. Benomar’s interests are slightly more inclined to social and 

ecological aspects and less in the educational aspect. His job as a social worker allows him to work with the 

garden for social activities and he thinks that the ecology provides the visitors with environmental 
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enrichment. M. Wong thinks that the ecological and educational values of the garden are important, and he 

would like to see more social interactions between the garden and the neighbourhood.  

 

Figure 19 Interest pyramid of the stakeholders from Heemtuin Westwijk. Stakeholders with the highest interest in ecology are in the top corner to 
the bottom right corner. Stakeholders with a high interest in education are in the bottom right corner to the bottom left corner. Stakeholders with a 
high interest in social activities are in the bottom left corner to the top corner.  

 

3.3 Conclusion 
The interviews, stakeholders profiles and stakeholder analysis have given us many interesting insights into 

the people's views involved with Heemtuin Westwijk. We can use this information to answer sub-question 2, 

“What are the stakeholders' views and opinions of the heemtuin?”. As shown in figure 19, the stakeholder 

analysis shows that stakeholders generally see the ecological aspect as (one of) the most important aspects. 

However, the interviews have also demonstrated that not many stakeholders have the ecological knowledge 

to create a clear management plan. This might be the biggest threat to the ecological value of the heemtuin. 

The analysis has also shown that many stakeholders are interested in collaborating with the heemtuin and 

increasing the amount of social and educational activities. Overall, the opinions of the most important 

stakeholders do align. This perspective paints a hopeful picture for the future and will hopefully lead to a nice 

collaboration in the future. 

After conducting the interviews and the analysis, the view we now have differs quite a bit from the view of 

the problem we had at the beginning of the project. Therefore, the most important thing we can conclude is 

that the problem definition has changed, which we demonstrate in figure 20. Here we made an overview of 

the previous problem statement, the insights that we got from the interviews and the revised problem 

statement that should be considered for future recommendations.  
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Figure 20 Overview of the original problem statement, the insights we gained from the interviews and the revised problem statement. 
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Chapter 4  
Discussion & 

Conclusions 
 

In this chapter, we discuss our most important findings and in the 

conclusion, we summarize these to answer our research questions. After 

analyzing the obtained information, we came to several insights 

concerning the actual ecological value of the garden and the stakeholders' 

awareness related to the biodiversity. In this part, we looked critically at 

the obtained information and an overview of this will be provided in the 

following paragraphs. 

  

Source: Gemeente Vlardingen 



 

52 
 

4.1 Discussion 

4.1.1 Ecology  

The current ecological caretakers devised an extensive list of animals, fungi, and plant species present within 

the garden (Appendix B). However, the species list of the garden is not complete, limiting the possibility of 

the heemtuin to communicate its biodiversity to stakeholders and visitors. Also, a clear overview of which 

species are present in each biotope was never considered. This project determined that several species 

present within the heemtuin are exclusive or characteristic to specific biotopes in the Netherlands. Some of 

these species are rare, endangered or vulnerable and therefore require extra attention and protection. 

Concerning the biotopes in the heemtuin, the general description of each biotope is broad and does not take 

into consideration the official definition determined by Natura 2000. For example, one biotope within the 

heemtuin is defined as a dune; however, several types of dunes exist, and the dune biotope is not entirely 

conformed to any of these types. This is unfortunate because this could provide the ecological caretakers of 

the garden with more specific insights concerning the optimal management of these biotopes while the 

visitors learn more about the different habitats present within the Netherlands.  

To sustain the biodiversity within the garden, extensive management is necessary because many species are 

present in a very small space. However, knowledge about this management is primarily transferred from one 

ecological caretaker to the other by vocal communication and years of working closely together (Appendix 

A1 & A3). Moreover, to ensure the future of the heemtuin, this knowledge must be written down to prevent 

biodiversity loss. The lack of a clear direction makes it more challenging to communicate with people outside 

the heemtuin what is necessary to maintain the biodiversity within the garden. Additionally, Heemtuin 

Westwijk does not maintain contact with similar gardens outside of its social network. Therefore, they are 

missing out on creating an intellectual network within this branch and receiving and sharing information 

about developments related to the heemtuin (Appendix A11).  

4.1.2 Stakeholders 

The heemtuin is also involved with several stakeholders in the city of Vlaardingen, which have an interest in 

the garden (Table 1, Appendix A). However, communication with these stakeholders can be infrequent and 

unclear. This results in miscommunication about, for example, the current management of the heemtuin or 

the planning of activities. As a result, some stakeholders are not aware of the ecological management 

necessary to maintain biodiversity. Additionally, they would like to increase the activities within the 

heemtuin, but they are not fully aware of the consequences of these activities on biodiversity. 

In contrast, the caretakers of the garden understand the necessity of more social activities in the heemtuin. 

Still, they fear that the addition of certain activities will destroy the fragile ecosystem created over the years 

(Appendix A1). Furthermore, Heemtuin Westwijk does not contain the human resources to educate every 

person during their visit in such a way that they will not damage plants. Therefore, they are hesitant in 

allowing new activities. Moreover, the increase in social or educational activities might still have unknown 

effects on the garden's ecology, for example, scaring away of animals, as can be seen in the case of the 

common kingfisher. However, another consideration might be that this will benefit the heemtuin and nature 

in general, as people are educated to protect nature and learn to be interested in biodiversity. Additionally, 

these people could possibly volunteer to help maintain the garden and, in turn, educate other people about 

the importance of the heemtuin. However, this requires initiative from within the heemtuin to approach 

other stakeholders first. In some cases, like the 'Stichting Vrienden van de Heemtuin' and the local 

newspaper, the stakeholder is not present anymore and needs to be restarted before they can be of 

importance (Appendix A9 & A10). 

What has also become clear is that the communication between the people of the heemtuin and the outside 

world (citizens, municipality workers, etc.) needs improvement, as miscommunication tends to occur 

somewhere along the chain. Additionally, due to the uninviting front gate and outer appearance, the garden 
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appears like private property where people are not allowed to enter, resulting in a reduced visitor amount 

and people not becoming aware of the garden's existence (Appendix A3 & A6). On the other hand, there is a 

willingness from the garden's caretakers to invite more people with activities that do not threaten 

biodiversity, like the gnome path. Still, the attendance of these activities can be improved with the right 

communication.  

The interviews with other heemtuinen also provided the insight that the overall organization of Heemtuin 

Westwijk could significantly improve if the management were organized in a separate organization (Appendix 

A11 & A12). For example, a lot of people are not able to visit the garden because opening hours only last 

until four in the afternoon.  

4.1.3 Critical reflection on the methods used 

The methods of our project consist mainly of literature research and interviews. As mentioned in the preface, 

our speciality does not lie with social science and our team had almost no prior experience with conducting 

interviews. Therefore, it could be that some methods have not been properly executed and we did not extract 

all the information that could have been extracted. This could be due to us not knowing the proper method 

of asking questions. Another thing that we might have done differently and could have influenced the 

interviews' results is the transcription method. For example, we did not record any of the interviews, so we 

do not have a record of the way people have expressed themselves and we do not have any documentation 

of their intonation. Without this, it could be that answers have been interpreted incorrectly and conclusions 

have been made based on wrong assumptions. However, despite the lack of background in social sciences, 

we tried to follow to the best of our abilities the instructions in the book “Research Methods in Anthropology” 

by H.R. Bernard61. We tried to be critical as much as possible and unbiased in transcribing the views of the 

stakeholders. Additionally, we also feel that the type of interviews we conducted did not necessarily need 

the registration of emotions since the interviews mostly went in a very friendly manner and people felt free 

to speak. 

4.2 Conclusion  
The research question of this project is: How can we combine the ecological value and the views of the 

stakeholders to provide recommendations for the future of the heemtuin? 

Concerning the ecological value of the garden, it is adamant that a comprehensive, correct and complete 

overview of all the plant, fungal and animal species present within the garden is compiled. Additionally, this 

information should be used to educate people of all age groups to make them aware of the importance of 

biodiversity, protecting the heemtuin and kindle their interest in nature. Furthermore, concerning the 

organization of more relevant social activities, it is important to make people more aware of the importance 

of the heemtuin and involve them in activities to increase their interest in the garden and attract more 

visitors. Finally, the communication with both stakeholders, citizens and other heemtuinen should be 

commenced, maintained and/or improved to prevent future miscommunication and create a network that 

will support the heemtuin in the future. 

These four conclusions are separately worked out in the recommendations, where suitable advice for future 

activities and decisions is provided. To maintain the museal function of the heemtuin, we paid particular 

attention to social and educational activities that would damage the biodiversity within the garden as little 

as possible. Therefore, the management and ecological recommendations focus on maintaining the current 

biodiversity or providing it with the opportunity to grow. 
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Chapter 5  
Advice 
 

 

Based on the information collected and displayed in the previous chapters, 

we have determined the knowledge gaps and possible improvements for 

Heemtuin Westwijk. From this, we devised several recommendations. 

Therefore, this chapter provides several recommendations for possible 

tools and activities that could help to increase the educational and 

ecological value of the heemtuin. The main goal of these recommendations 

is to increase the awareness of the heemtuin itself, to educate the visitors 

about the ecological value of the heemtuin and the importance of 

preserving it. Therefore, in section 4.1, we give recommendations 

regarding management and ecology, and in section 4.2, the 

recommendations regarding educational and social aspects.  
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5.1 Management & ecological recommendations 

5.1.1 Management 

Firstly, we think it is important to create a board or a committee that will oversee the decision making 

regarding the management of the heemtuin. We would suggest a similar setup to the board of the heemtuin 

Thijsse’s Hof. They have a board consisting of the ecological caretaker and volunteers (some with an 

ecological background) that oversees the making of the more significant decisions. However, the more minor 

everyday decisions are still made by the caretaker himself. We think that Heemtuin Westwijk will benefit 

from such a setup because it provides more structure when it comes to management. Furthermore, based 

on our interviews, we believe that it should be possible to find volunteers willing to join this board since 

almost everybody we spoke to feels involved with the heemtuin.  

The heemtuin also needs a management plan on paper for at least the next five years. This management 

plan should include the complete inventory lists that are updated regularly. These lists should be species-

specific not only for the plants in the garden but also for the other species categories like insects, mosses, 

and lichens. Having these plans and lists on paper will help determine the costs/finances of the garden and 

provide a good overview of what needs to be done in terms of garden maintenance. Having all this on paper 

will also help with the preservation of the current maintenance knowledge for when after Ton, the current 

caretaker, will be retiring in a few years.  

Our third recommendation is that Heemtuin Westwijk joins 

the SNTP association (Fig. 21). This is an association that 

connects heemtuinen in the Netherlands. We think this will be 

helpful since you have more contacts with other heemtuinen, 

and you can support each other by discussing your problems 

and ideas. The other two heemtuinen we spoke with are also 

part of this organization, and they recommended that 

Westwijk joins as well. Furthermore, they told us that the 

contribution is only 50 euros per year, and you will receive the 

magazine Oase 4 times a year as well. 

Our next recommendation is to hire a (part-time) PR manager. This person will help with creating links with 

the outside world. We think it is helpful to have one person within the heemtuin who will help with public 

relations and is in charge of getting the heemtuin known under a wider public. These can include tasks like 

distributing posters in the flats around the heemtuin, writing articles for the local newspaper about the 

heemtuin, and maintaining a website for the heemtuin. Another thing the PR manager could work on is 

making the heemtuin look more inviting because right now, many people can bike or walk past it without 

noticing the heemtuin is even there. This can be helped by opening the big gate during the opening hours. 

We would then also recommend having a host at the entrance of the heemtuin. The host helps to reduce 

vandalism and wards off visitors with bad intentions. Additionally, banners and signs can be hung outside the 

heemtuin to show what is inside and make people curious to visit. 

We would also suggest adjusting the opening hours of the heemtuin. Now the heemtuin already closes at 

16:00, but then many people are still at school or work. We would like for these people to be able to visit the 

garden as well. So we would suggest longer opening hours till around 20:00 in the spring and summer so 

people can also go for an evening stroll in the garden. However, we recommend that the garden be closed 

at 16:00 in the winter when it gets dark outside earlier. To keep the garden open for longer during the spring 

and summer, you would need volunteers willing to stay behind when the employees are going home to close 

the garden. In addition, we would keep the garden closed and locked outside opening hours to prevent 

vandalism and other unwanted activities like people drinking and doing drugs in the garden.  

Figure 21 SNTP logo. Image retrieved from sntp.nl 
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We would also suggest that the heemtuin creates a sign at the entrance with information on how visitors can 

make donations to the heemtuin if they want to. An option could be to create a QR-code that will take you 

to a website where people can then choose an amount they wish to donate and transfer this money online 

to a bank account for the heemtuin. However, we would advise against a box for cash donations because this 

may encourage theft and vandalism. 

5.1.2 Ecology 

First and utmost, we advise ensuring that the heemtuin always is taken care of by an ecological expert. This 

is because the heemtuin encompasses many vulnerable biotopes that need very specific management. We 

believe that simply writing down a handbook for inexperienced workers is not enough to ensure the survival 

of the heemtuin in the biodiverse state it is in right now. Furthermore, we advise that this ecologist, who can 

be T. Tobe, makes a complete and very detailed list of all the species present in the heemtuin. These lists 

should be structured and complete, including not only the family and/or genus of an organism but also the 

species.  

We suggest planting more plants that attract rare animal species. 

This can help increase the ecological value of the heemtuin to an 

even higher level. Additionally, we recommend to sod-off some 

parts of the topsoil. This management practice is necessary because 

the heemtuin is struggling with the increased nutrient deposition in 

the soil. Unfortunately, this leads to the endangerment of the 

biotopes since most of them require nutrient-poor soil. We stress 

that sodding needs to happen under the supervision of an ecological 

expert otherwise, the risk of losing rare species is too big. However, 

we recommend that the heemtuin looks further into hiring an expert 

to ensure the ongoing existence of the heemtuin in its full glory. 

Furthermore, we suggest making a more specific map of the heemtuin. In the current booklet of the 

heemtuin, certain species which can be seen in the garden are highlighted. It also addresses the different 

paths in the heemtuin like the Varenpad, Blauwe knooppad and Kaardebolpad, which are adjacent to the 

plants indicated in the names. However, we suggest including indications of the biotopes and information 

about them, while also focussing more on the characteristic species within them. It should also be considered 

that all species present within a biotope are documented and the borders of the biotopes should be mapped 

to clarify to visitors what they are looking at.  

Our last ecological recommendation regards the moat around the heemtuin. To increase the ecological value 

of the moat, we advise digging out the moat in phases. At the moment, the moat is only 20 cm deep and 

therefore is not an attractive environment for many species to live in, while it has the potential to be so. For 

precise instructions on how to reach the moats full potential, we recommend hiring an expert in this field.  

Figure 22 ©Andre Skonieczny / Getty 
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5.2 Educational & social recommendations 

5.2.1 Nature education 

We advise undertaking more guided tours and implementing 

signs with QR-codes, as they have in a museum, for example. 

With these QR-codes, people can receive a lot of information 

and possibly in many different languages, making the 

heemtuin attractive for the diverse population of 

Vlaardingen. The QR-code can be about the plants that are in 

the heemtuin year-round to ensure that the tour is still 

interesting throughout the whole year. The guided tours will 

help create awareness for the value of the heemtuin and 

create a connection with a broader public. For example, the 

guided tours could be a tour once a month on a fixed day to 

show what the garden has to offer, explaining the ecosystems 

during the different seasons or a scavenger hunt (Fig. 23). 

Create signs for each of the biotopes. These signs do not need to include specific plant knowledge but rather 

should show, preferably in drawings to make it accessible for more people, the general set-up of the biotopes 

in the heemtuin. These signs could also include warnings about entering the plant patches to ensure that the 

ecological value will still be preserved even if the heemtuin receives more visitors. 

Have more workshops in the heemtuin regarding nature 

education. These can, for example, be bird watching (Fig. 24)., a 

bat detector excursion, edible plants and how to prepare them or 

ecological gardening. We would also advise asking for a small fee 

for these workshops to at least cover the costs of the person giving 

the workshop and the drinks and snacks provided. Other activities 

that can be held could include readings, lectures, and informative 

talks about the heemtuin, to show its value.  

 

Make a connection with a local primary and high school. For example, classes can visit with biology class. 

The teachers should be informed about the existence and the activities in the garden. We believe that 

education does not stop at a young age, and it would be a shame not to include older children out of fear of 

damage to the garden. It is essential that these age groups also learn about the ecological value of the 

heemtuin, that they become aware of the value of nature and learn to respect it. It is, of course, essential 

that these classes are well supervised. Therefore, we recommend that caretakers, for example, introduce the 

teachers to the garden and inform them about the heemtuin. In turn, the teachers can educate small groups 

of the classes.  

Another recommendation is to contact universities and secondary education institutions about the 

opportunity of doing projects and internships in the heemtuin. These projects could aid in determining 

projects or, in other ways, help demonstrate the value of the heemtuin, seeing that there are probably still 

many undiscovered biological, ecological, or social advantages the heemtuin offers.  

Figure 23 Guided tour at the Zandaam Heemtuin. Image 
retrieved from zaansnatuurmilieucentrum.nl 

Figure 24 © fstop123 / E+ / Getty 
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We recommend creating a KeyToNature identification tool. KeyToNature is part of the Dryades project 

developed by the University of Trieste (Italy) to support educational and recreational activities62 (Fig. 25). 

Digital identification keys make plant identification accessible to everyone as the language and complexity of 

the guide can be adapted to the desired target group (e.g. students). This tool can be made, free of charge, 

for Heemtuin Westwijk specifically, with the 

opportunity to include only the desired 

species. It can be compared with Heukels’ 

Flora, which is a book to determine plant 

species. However, the KeyToNature is an 

application that can be used on a mobile 

device. Creating such a key for Heemtuin 

Westwijk is possible if there is an expert 

(botanist) who is willing to collaborate to help 

with providing a complete list of vascular plant 

species present in the heemtuin and will help 

with the Dutch translation of the guide. We 

think having this app will increase the 

educational value of the heemtuin. For 

example, by creating a specific key to identify 

trees in the garden, activities can be organised 

to learn how to observe the specific 

characteristics of the plants and identify 

various species.  

5.2.2 Social activities 

There are many social activities that the heemtuin can offer. Here we give some examples of activities that 

we think would be beneficial for the heemtuin. For one, there could be more workshops, for example, 

painting, photography and a class on edible plants and how to use and prepare them. These workshops can 

be either held inside in the cabin or outside, depending on the weather. There are also many other activities 

that can be helpful for the children. For example, creating bird feeders, tadpole catching, expanding the 

gnome path, a movie night or crafting workshops. For more inspiration for activities performed in a heemtuin, 

you can also look in the interview with the heemtuin in Zaandam. It would also be nice to have a small 

aquarium showing what life is inside the ditches. 

Sell or give away extra plants or seeds from the heemtuin (Fig. 26). 

This idea we got from Thijsse’s Hof, here they sell the excess seeds 

or plants that can be found in the heemtuin for 1 euro. You could 

also give these seeds or plants away. The goal of this is to bring the 

people closer to the heemtuin and create a deeper connection. 

When people take a little piece of the heemtuin home and have to 

take care of it, this will likely generate more awareness of what the 

heemtuin has to offer.  

 

 

 

Figure 25 This is an example of how a KEYtoNATURE identification tool for mobile 
phone would look like. Those pictures are from the identification key “Planten van 
het Heempark Heeg” developed for the “Natuur en Milieueducatie 
Wymbritseradiel, Provincie Friesland. (Dryades project by P.L: Nimis and S. 
Martellos, University of Trieste). 

Figure 26 Image retrieved from thereidhomestead.com 
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5.3 Possible problems and ethical considerations  
Although our group is convinced that the above recommendations can be beneficial for the maintenance and 

future of biodiversity within Heemtuin Westwijk, it is also worth mentioning what problems may arise if these 

recommendations are implemented. 

For example, one of the most relevant recommendations we have made is to create a board or committee 

to supervise and make decisions concerning the management of the heemtuin (see recommendations 5.1.1). 

We believe it is important that the people who will join this board have ecological knowledge as well as being 

able to understand the needs/wants of the visitors of the heemtuin. They need to have sufficient ecological 

knowledge to be able to make decisions concerning the ecological maintenance of the heemtuin. 

Furthermore, they have to understand the needs and wants of all the people who frequent the heemtuin, 

such as children, the elderly, and the volunteers. Taking their needs and ideas into account will give them 

more reason to feel motivated to continue visiting and getting involved with the heemtuin. A problem that 

could arise from this advice would be the very formation itself of this “management body”. Because how will 

you recruit the people willing to join this board, and how do you decide whether they are the right people 

for this job. Other possible problems might be determining how many people you would want the board to 

contain, how they will meet/communicate, and how the decision-making will be structured.  

Another problem that could affect the implementation of our recommendations concerns the heemtuin's 

human and economic profile. Relying on the help of a PR manager capable of planning an efficient publicity 

campaign would greatly benefit attracting attention to the heemtuin. Still, we do not know if the budget 

available is sufficient to hire such a person. An additional reason for concern about the recommendations' 

applicability would be drawing up a management plan on paper for the next five years (see recommendations 

5.1.1.). This is because it is likely that the heemtuin's human and financial resources will not be substantial 

enough to take on such a workload. The same kind of consideration should be made when considering 

recommendations such as planting more plants that attract rare animal species and sodding off some parts 

of the topsoil (see recommendations 5.1.2). 

Similarly, concerning the recommendation to increase the ecological value of the moat by digging it out in 

phases, it should be pointed out that this work should be carried out by an expert with a background in 

biodiversity and ecology. This kind of activity requires careful analysis to assess whether waterfowl, 

amphibian or insect nests are present inside the moat. Again, we do not know whether the heemtuin's 

available economic resources can cope with such an expense. 

A general observation is related to the recommendations concerning the availability of some volunteers for 

specific jobs. Still, we do not know how many volunteers would possibly be available in the future.  

One of the issues that could have the most significant impact in terms of biodiversity within the heemtuin 

would be that implementing these recommendations would increase the number of visitors to the heemtuin. 

The possible occurrence of this circumstance is probably the biggest concern of our commissioner. For this 

reason, the stakeholders involved must use the material provided by this report to make a cost-benefit 

analysis related to the increase in the number of visitors to the heemtuin.  

A final point worth noting is related to the last recommendation listed in the educational and social 

recommendations (see recommendations 5.2.1), namely "create a KeyToNature identification tool". This 

recommendation could be problematic in terms of applicability if the stakeholders involved do not have 

enough informatics skills. 

In conclusion, although the recommendations made through our report may encounter problems during 

their implementation, we still believe that in order to increase the educational and ecological value of the 

heemtuin, and thus ensuring its future conservation, getting engaged in these activities can be profoundly 

beneficial. 



 

61 
 

 

5.4 Final word 
With these recommendations, we envision a bright future, which includes high biodiversity and ecological 

preservation, while also increasing the visitations and the publicity to showcase the wonders that Heemtuin 

Westwijk has to offer. With this chapter, we have answered sub-question 3, “How can the commissioner use 

this information in practice?”. The recommendations we have provided aim to generate the best results for 

both the conservation purposes and the involved stakeholders.  

Furthermore, by creating these recommendations, we have answered our main research question, “How can 

we combine the ecological value and the stakeholders' views to provide recommendations for the future of 

the heemtuin?”. By implementing these recommendations, we believe that Heemtuin Westwijk will stay and 

become more the living museum that many people see it as.   

 

 

5.5 Epilogue 
Our report was presented on 21/10/2021 at Kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen. On this 

occasion it was confirmed that the ownership of Heemtuin Westwijk will be transferred to the Fonds 

Schiedam Vlaardingen e.o. for a symbolic amount of one euro. During the presentation many stakeholders 

attended, and they received the opportunity to share their opinions and insights with each other. They were 

interested in the recommendations we were presenting but they also provided a critical analysis on how the 

recommendations could be implemented. The discussion points that caught our attention were:  

• How do you combine the ecology with an increase of young visitors? 

• What will be the role of the municipality in the future regarding the heemtuin? 

• What will be the prospects for the current caretakers of the heemtuin with the changing ownership? 

• How can all the green spaces and connecting nature areas in Vlaardingen be preserved in the future? 

We are interested to see the development of the heemtuin in the coming years and we are keen to visit it in 

the future to see how the heemtuin is doing and if some of our recommendations are implemented.  
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Appendix A - Interviews 

Stakeholder interviews 

1. Caretakers; Ton Tobe, Lianka Boot & Jan Willem Sprong 

Datum: Maandag 27-9-21 

Locatie: Heemtuin Westwijk in Vlaardingen 

 

Kunt u uzelf kort introduceren? 

Wat is uw werk/rol in de heemtuin?  

Hoelang werkt u al in de heemtuin? 

Hoe bent u betrokken geraakt bij de heemtuin? 

Wat voor werk heeft u hiervoor gedaan? 

Ton werkt al 41 jaar voor de gemeente. Ben van As was eerst de beheerder. Hij is al 10 jaar met 

pensioen en is ook geen ecoloog.   

Ton kent Ben van As al heel lang. Ze gingen vroeger al samen op pad.  

Ton werkt al 15 jaar in zijn huidige functie. Hij heeft ook in het Holy park gewerkt maar hij heeft 

geen ecologische achtergrond. Ton is van oorsprong een vakbekwaam hovenier. Hij is 3 jaar leerling 

tuinman geweest en heeft 5 à 6 jaar als tuinman gewerkt. Hij is 15 à 20 jaar voorman geweest, toen 

opzichter en heeft daarna met Ben meegelopen. Ton heeft 5 jaar samen met Ben gewerkt. Hierna 

hebben Ton en Ben met Vlaardingen meegedaan aan ‘de groenste stad van Nederland’. Dit hebben 

ze gewonnen.  Hierna hebben ze ook meegedaan aan de ‘groenste stad van Europa’, waar ze ook 

hebben gewonnen. Door bezuinigingen en verkeerde mensen in het parkbeheer, is de kwaliteit van 

het groen in Vlaardingen hard achteruitgegaan. Ze zien dat het beheer in de stad voor groen hard 

achteruitgaat.   

8 jaar geleden moest Ton een keuze maken tussen het managen van de heemtuin of het holy park. 

Hij heeft gekozen voor de heemtuin want deze is s’ nachts gesloten en er mogen geen honden en 

scooters komen. In het Holy park mag dit wel en is het mis gegaan. De werkers in de tuin zijn bang 

dat de heemtuin het Holy park achternagaat.   

Wat denkt u dat deze tuin onderscheidt van andere tuinen/heemtuinen?  

Ton vindt deze tuin bijzonder omdat het zich in een hele slechte woonwijk bevindt, in de top 10 van 

Nederland, met chemische industrie. Dingen die de tuin verder bijzonder maken volgens Ton zijn de 

reigerkolonie en de romantische doorkijkgaatjes.   

Wat is de voornaamste functie van de heemtuin?  

Ton geeft aan dat de voornaamste functie van de heemtuin is om mensen bewust te maken van de 

schoonheid van Nederland. Verder is het ook educatief voor de kinderen die de tuin bezoeken.  

Wat voor mensen bezoeken de heemtuin?  

Appendices 
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Bezoekers van de tuin zijn mensen die houden van rust en natuur. De leeftijdsgroep neigt meer naar 

mensen boven de 40 maar ook moeders met kinderen bezoeken de tuin want het is hier schoon en 

veilig. De tuin krijgt ook bezoekers uit woerden en omstreken. De jeugd/tieners komen wel maar die 

richten meer schade aan dan goed. Brende Werner van het Lentus college doet een project met 

studenten die de tuin bezoeken om hun vakgebied te kiezen. Hierbij vertellen de werkers van de tuin 

wat ecologisch groen werk inhoud.   

Jaren geleden hadden ze rondleidingen binnen de tuin maar er kwamen maar een paar mensen 

opdagen van degene die zich hadden aangemeld.  

  

Ecologie en biodiversiteit  

Wat is uw favoriete onderdeel van de heemtuin? 

Ton zijn favoriete deel van de tuin is het duin gedeelte. Hier zijn veel vlinders en insecten. Hij houdt 

hierom ook van de heide en ook het stukje Limburg met de orchideeën. Ton begrijpt niet waarom de 

gemeente zomaar alle kennis weg wil gooien.   

Welke biotopen zijn er te vinden in de heemtuin?   

Kunt u deze biotopen verder toelichten?    

Want zijn volgens u de key species?  

Zijn er bijzondere soorten in de tuin?   

51 jaar geleden is de tuin aangelegd. In die tijd is er veel verandert. Waar de varens nu staan was 

eerst de heide, maar doordat de bomen groeiden en meer schaduw gaven, is deze verplaats. Nu 

lopen de biotopen een beetje door elkaar. Eerst stonden er veel brandnetels en berenklauw. Dat 

hebben de werkers weggemaaid en zo kregen ze weer meer soorten terug. Onder andere zeldzame 

soorten zoals de kievietsbloem en orchideeën.   

Vorig jaar had de tuin veel eenden die de bloemen opaten, nu loopt er een kat van omwonenden die 

de eenden weg houdt. Er loopt hier ook een vos die helpt om de eenden weg te houden. Vroeger 

waren er ook konijnen in de tuin maar die wilden de werkers liever niet. Konijnen eten alles kaal  en 

ze zijn vroeger ook afgeschoten in de tuin. Buiten de tuin lopen ze nog wel. Ton en de rest van de 

werkers zijn ook niet blij met de parkieten want die jagen de spechten weg. De ijsvogel zit nog wel in 

de tuin. Hiernaast hebben ze ook wezeltjes en egeltjes maar geen steenmarters of boommarters.  

Hoe onderhoudt u deze bijzondere soorten?   

Voor het onderhoud van de tuin, maaien ze gefaseerd. Zo blijft er oud groen staan en kan jong 

groen weer opkomen op de gemaaide stukken. Dit bied ook veel mogelijkheden voor insecten die 

verschillende vegetatie gebruiken om hun eitjes op af te zetten. De werkers kijken eerst goed 

voordat ze iets gaan maaien en maaien ook slingerend. Ze werken van binnen naar buiten met het 

maaien om slachtoffers te voorkomen en maaien in eind oktober alles voor de laatste keer. Het 

maaisel gaat naar de compostering.   

Om de paar jaar strooien ze mergel over het Limburg gedeelte en een klein beetje in het bos voor de 

mineralen. Dit gaat nu soms wat moeilijk door de bezuinigingen.   

Weet u of dat er bepaalde (eco)systemen/voedselwebben zijn binnen de biotopen?  

Alle soorten in de tuin zijn Vlaardingse soorten, met uitzondering van een paar biotopen. Sommige 

soorten zoals de orchideeën en duizend gulden kruid zijn uit zichzelf opgekomen door het juiste 

beheer. De biotopen zijn daarom elk jaar anders. 10 jaar zijn er geen rapunzel klokjes geweest en nu 

ineens zijn ze er weer.   
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Soorten die in de tuin leven zijn klavers waarvan de mieren de zaadjes meenemen, er zijn 

metselbijen en tijgerspinnen die elk jaar op andere plekken in de tuin zitten.   

Wat zijn de meest waardevolle elementen van de tuin?   

Welke onderdelen zijn het moeilijkste om te verkrijgen en te onderhouden? 

Zijn er delen die speciale aandacht nodig hebben? 

Volgens Ton is het meest waardevolle element de orchideeën. Deze zijn beschermd maar geen rode 

lijst soorten. Om deze te behouden, moeten ze zorgen dat de grond in orde is en weten ze waar ze 

kunnen lopen en wanneer.  

Binnen de tuin zijn geen bodemanalyses gedaan. Vroeger in het Holy park wel want dat was een 

puinberg. Hier werd om de 1-2 jaar gecontroleerd maar daar is nu geen geld voor.  

Er is niks bekend over de waterkwaliteit.   

De werkers merken wel dat er hier ook veel stikstof is. De afgelopen jaren waren er heel veel 

paardenbloemen, boterbloemen en dikke lagen mos. Ton en de andere werkers halen alles weg als 

ze gemaaid hebben om zo veel mogelijk stikstof uit de bodem te halen.  Alleen in het bos laten ze 

alles liggen.   

Welke onderdelen van de heemtuin worden het meeste gewaardeerd door de bezoekers?   

De duin wordt het meeste gewaardeerd door de bezoekers vanwege de bloemenzee. De combinatie 

met de blauwe knoop en heide is ook erg mooi. De vlinders worden ook erg gewaardeerd door de 

bezoekers, vooral in juli, door de margrieten. In de winter zijn maretak en vogels goed te zien. De 

sperwer, torenvalk en buizerd zijn roofvogels die de tuin bezoeken. In de tuin zijn niet echt musjes, 

maar wel staartmezen, koperwieken en puttertjes.  In de tuin komen ook vleermuizen om te 

foerageren. In de tuin waren ook vleermuiskasten maar die zijn wegbezuinigd. Misschien in de 

toekomst kan er een ruimte voor de vleermuizen in de blokhut komen. Ze weten niet of ze 

vuurvliegjes hebben maar deze zitten wel in het lindenbos in de buurt.   

Denkt u dat een hoge biodiversiteit binnen een kleine oppervlakte voordelen kan bieden?   

De voordelen van een hoge biodiversiteit in een kleine ruimte is dat het goed is voor de insecten en 

andere dieren die weer goed zijn voor de bloemen zoals de penseelkever. De tuin heeft ook geen last 

van de eikenprocessierups door de grote diversiteit aan bomen doordat er geen monotone 

beplanting is, en de vogels die deels aangetrokken worden door de nestkasten. Als bomen gevaarlijk 

worden of doodgaan, halen ze deze niet weg maar toppen ze deze en worden ze geringd en laten ze 

deze gewoon afsterven. Al het hout wat ze afsnoeien gaat de houtrails in wat weer dient als 

beschutting voor dieren.   

Biedt de tuin ecosysteem diensten (ecosystem services)?   

Het water in en rond de tuin is erg ondiep. Een deel van de bagger wordt handmatig weggehaald 

met een schepnet. Soorten die ze mee scheppen worden zo veel mogelijk teruggegooid maar ze 

kunnen niet alles redden.   

Ze willen geen imkers in de tuin omdat deze in conflict zijn met de wilde bijen zoals de metselbeien.    

Is de heemtuin onderdeel van een ecologisch netwerk?  

Functioneert het als een stepping stone?   

Weet u of dat er specifieke dieren zijn die hier gebruik van maken?  

Zijn er in de buurt nog andere stepping stones?   
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Volgens Ton is de tuin onderdeel van een groen netwerk. De heemtuin is een parel en de berm is een 

snoer. Het Holy park is een parel net als het hof park en ecologische tuinen van mensen. De bermen 

verbinden deze parels maar ze verbinden ze ook met gebieden buiten Vlaardingen. Deze snoeren 

verspreiden biodiversiteit en helpen de egels, reigers, insecten en vlinders.   

Ton heeft waargenomen dat het bermonderhoud jarenlang fout ging. Alles werd gemaaid zonder te 

kijken in juni of het in bloei staat en of er vlinders zitten. Tegenwoordig wordt er eerst gekeken of 

het ruig staat voordat het gemaaid wordt. Kruispunten worden wel gemaaid als ze te lang worden. 

Maaien gebeurt met grote machines: maai-zuig combinaties. Deze zijn slecht voor de schimmels in 

de bodem en nemen alles mee. Dit betekent ook de zaden, insecten en eitjes. De insecten 

verspreiden zich vanuit de parels, als dit niet mogelijk zou zijn dan zouden de insecten in de bermen 

ook hard achteruitgaan.   

Heeft u plannen voor de inventarisatielijsten die gemaakt worden?   

Hoe maakt u deze lijsten, en welke data gebruikt u hiervoor? 

Hoe vaak maakt u deze inventarisatielijsten?   

In de tuin zijn zeker 450 soorten aan planten. Als ze het geld hadden of vrijwilligers die zouden 

willen determineren, zouden ze graag deze soorten willen identificeren. Een complete lijst maken in 

de toekomst zou leuk zijn. De huidige inventarisatie was alleen op verzoek van Nelleke en voor dit 

onderzoek. Zelf doen ze niks met de lijst. Een landschapsarchitecte heeft wel wat zaden gekregen uit 

de tuin om te gebruiken. De woonwijk (de heemtuinen) die gebouwd wordt wil de biodiversiteit van 

de heemtuin verwerken. Vroeger gingen Ton en Ben samen zaden verzamelen in Vlaardingen.   

Tegenwoordig komen veel mensen zaad halen. De werkers verzamelen het zaad zelf en dat kunnen 

 mensen dan ophalen. Zaad mengsels voor bij mensen in de tuin is erg in trek. Ze vragen mensen om 

het aan te geven als ze zaden of bloemen willen zodat ze deze zelf uit de tuin kunnen halen. Ze zijn 

heel open. Alles kan, behalve stelen.   

 

Management   

Hoe is het management of de heemtuin georganiseerd?  

Wie maakt de belangrijkste beslissingen? 

Met wie werkt u samen voor het management in de tuin? 

Wat voor kennis verwacht u dat de andere medewerkers en vrijwilligers bezitten? 

Ton weet niks over het management. De werkers in de tuin zijn een eiland, ze worden nergens bij 

betrokken. Meer interactie met andere tuinen of collega’s lijkt ze wel interessant.   

Ton geeft aan dat andere heemtuinen erg kunnen verschillen van de heemtuin Westwijk. De 

heemtuin in Amstelveen is meer een botanische tuin waarbij de planten in vakjes staan en er veel 

internationale bezoekers zijn. Daar wordt ook veel gebruik gemaakt van vrijwilligers maar die zijn in 

Vlaardingen moeilijk te krijgen. De werkers in de tuin werken niet samen met hogescholen of 

universiteiten. Er was wel een vacature voor een vaste baan maar er waren geen aanmeldingen 

(door het te lage salaris). Eventuele stages zouden mogelijk zijn maar dan moeten ze wel een liefde 

hebben voor de natuur. Stagairs kunnen het beheer leren door mee te lopen, ze moeten opletten 

waar ze moeten lopen, goed kunnen luisteren, dingen kunnen aannemen en inzicht hebben. Ton is 

terughoudend over vrijwilligers omdat hij niet wil dat zij de baan van de huidige werkers 

overnemen.   
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Heeft u contact met de gemeente en het fonds? 

Denkt u dat hun visies verschillen met die van u? 

Wat denkt u dat de voornaamste uitdaging is voor het management van de heemtuin?  

Ton vindt dat het contact met de gemeente niet goed verloopt. Hij wil graag beter contact met de 

gemeente, dit is zelfs verplicht, want voor hem is er nog een hoop onduidelijk over zijn baan in de 

toekomst. Er is al jarenlang geen raadslid meer in de tuin geweest en Ton denkt dat een groot 

aantal niet weet wat de heemtuin doet in de gemeente.   

Volgens Ton is de grootste bedreiging voor de tuin de kans dat het hek eruit moet en een fietspad 

word aangelegd. Hierdoor wordt de tuin een onbeschermde plek die ’s avonds niet kan worden 

afgesloten. In de zomer hebben ze twee tafeltjes staan met stoelen maar expres geen vaste banken 

om hangplekken te voorkomen.   

In de buurt is veel overlast van alcohol en drugs verslaafden. Lianka, een van de werkers is zelfs al 

een keer mishandeld en er zijn doodsbedreigingen geweest en veel vandalisme. Bezoekers van de 

tuin krijgen het voordeel van de twijfel. Als de werkers iets zien wat niet kan, dan zeggen ze er wat 

van maar ze moeten wel voorzichtig zijn.    

 

Toekomst perspectieven 

Hoe ziet u uzelf in de toekomst van de heemtuin?  

Hij ziet in de toekomst zichzelf nog als beheerder samen met Lianka en Jan Willem. Als Ton over 5 

jaar met pensioen gaat, kunnen zij het beheer voortzetten.   

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin, en binnen welk tijdsbestek zou u dit graag gerealiseerd zien?  

Wat zou u definiëren als een succesvol project voor de heemtuin? 

Wat zou u wel/niet willen aanpassen aan de huidige situatie? 

Hoe denkt u bijvoorbeeld over het geven van workshops of het plaatsen van informatie borden in de tuin? 

Ton zou graag de heemtuin uitbreiden door een ecologisch lint aan de buitenkant van de tuin naar 

de waterweg toe aan te leggen. Het onderhoud van de tuin en dit lint kan met 3 personen worden 

gedaan. Hij zou ook graag de sloten uitbaggeren en sommige gebieden afplaggen om nutriënten uit 

het systeem te halen. Workshops vindt Ton een goed idee, dat gebeurt nu al met kleine kinderen. 

Soms komen er BSO’s voor rondleidingen maar dit gebeurt alleen als de juf of meester een connectie 

heeft met de natuur. Anders komen ze niet. Ton hoopt dat binnen 2 tot 3 jaar de tuin kan worden 

uitgebreid en de educatie kan worden verbeterd.   

Ton wil geen bordjes in de tuin omdat dit mensen kan aansporen om van het pad af te gaan. Uitleg 

over biotopen op de blokhut vindt hij wel een goed idee.   

Volgens Ton heeft het fonds de opdracht gekregen om de tuin te houden zoals het is. Maar het 

fonds wil niet het personeel van de gemeente overnemen. Zolang de biodiversiteit van de heemtuin 

blijft dan is het fonds tevreden.    
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2. KNNV; Henk van Woerden 

Datum: Donderdag 30-9-21   

Locatie: Online in Microsoft Teams  

 

Kunt u uzelf kort introduceren? 
Kunt u ons iets meer vertellen over de KNNV? 
Wat is uw werk/rol in de KNNV? 
Hoelang werkt u al voor de KNNV? 
Zijn er nog andere projecten waar de KNNV mee bezig is op de moment? 
 

Henk heeft geen biologische achtergrond. Hij is techneut en gaf hierin les maar hij is nu met 
pensioen.  
Hij heeft veel belangstelling voor de natuur en is daarom ook lid geworden van de KNNV en zit daar 
nu ook in het bestuur. Hij gaat nu over de beschermingsactiviteiten. Hij is zelf secretaris van de 
afdeling Waterweg Noord. Hij doet dit nu al ruim vijf jaar.  
Het leden aantal van de KNNV gaat helaas achteruit. De KNNV heeft 150-160 huidige leden die 
contributie betalen. Als ze bijv. een nieuwe computer willen dan gaan ze naar het fonds toe, meestal 
via Stichting De Boshoek, om dit te kunnen bekostigen.  
Hun afdeling van de KNNV is Waterweg Noord. Rotterdam en Delftland hebben hun eigen 
afdelingen.  
Ze hebben nu een aantal beschermingsprojecten lopen. Een voorbeeld hiervan zijn 6 boerderijen die 
nu bewoond zijn en de bewoners willen er een ecologisch stuk van maken. Een ander voorbeeld is de 
heemtuin Westwijk.   
De KNNV werkt niet met subsidies. Ze doen zelden projecten die betaald worden, tenzij ze aan een 
project werken waar de andere partij geld mee verdient dan willen ze wel een deel van de 
opbrengst. Het meeste werk is op vrijwillige basis.  
Ze hebben veel goede fotografen. Ze willen bij de inventarisatielijsten ook foto’s van de soorten 
gaan toevoegen.  
De KNNV geeft op het moment geen keurmerken af. De KNNV Waterweg Noord heeft een 
reagerende functie, bijv. als het ergens fout gaat. Daarnaast kunnen ze ook een ondersteunende 
functie hebben. Bijv. de boerderijen die hun omgeving ecologisch willen maken. Maar in principe zijn 
ze reageerders bij de KNNV. Andere afdelingen zoals Delftland die acteren misschien meer dan 
Waterweg Noord zoals het onderhouden van stukken met oude bomen.  

 
Heemtuin Westwijk  
 
Hoe bent u betrokken geraakt bij de heemtuin? 
Heeft u zelf de heemtuin bezocht? 
Wat zijn naar uw mening de belangrijkste aspecten van de heemtuin? 

 

Nelleke is ook lid van de KNNV en heeft het project bij hen binnengebracht. Nelleke gaf aan dat het 
klem zat bij de heemtuin en toen is de KNNV bij de heemtuin betrokken geraakt. De KNNV kijk 
vooral naar de ecologie en biodiversiteit van de heemtuin. De heemtuin is een goed onderhouden 
tuin met veel biodiversiteit. De KNNV heeft om de inventarisatielijsten gevraagd maar die bleken 
meer dan dertig jaar oud en gaven geen goed beeld van de inventaris op dit moment.  
Hij heeft contact met Ton (over de tuin) en Nelleke (over de organisatie van het project) over de 
heemtuin. Het contact met beide is erg aangenaam. Er is ook contact met het fonds maar hij heeft 
dit niet persoonlijk. De communicatie met klavertje vier en boombehoud gaat meestal via Nelleke.  
Nelleke heeft het contact gezocht met Joop Spijker en daar is ons project uit voortgekomen. Dit is al 
geregeld voordat het fonds in beeld was voor een eventuele overname.    
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Hij bezoekt zelf de heemtuin vooral de laatste tijd erg regelmatig. Hij vindt het mooi om alle 
seizoenen/veranderingen te zien in de tuin.   
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat de biodiversiteit behouden moet blijven. 
Daarom zijn ze inventarisatielijsten gaan maken want anders weten ze niet wat ze moeten 
behouden. Op het moment is er niet bijgehouden wat er allemaal in de heemtuin te vinden is aan 
soorten.  

 
Waarom is de KNNV geïnteresseerd in de heemtuin? 
Hoe bent u persoonlijk (als onderdeel van de KNNV) verbonden met de heemtuin? 
Heeft u contact met iemand van de heemtuin? 
Zo ja, hoe ervaart u dit contact? 

 
Henk heeft contact met Ton (over de tuin) en Nelleke (over de organisatie van het project) over de 
heemtuin. Het contact met beide is erg aangenaam. Er is ook contact met het fonds maar hij heeft 
dit niet persoonlijk. De communicatie met klavertje vier en boombehoud gaat meestal via Nelleke.  
Henk gaat over de inventarisatielijsten die gemaakt worden. Ze hebben in de vereniging veel 
allesweters die veel lijsten maken. Ton is er ook zo een. Hij weet al wat zij nog moeten ontdekken. 
Ton wil graag samenwerken. De lijsten van de heemtuin zijn vooral op Ton’s kennis gebaseerd. 
Maar ze hebben nog mensen achter de hand die de lijst nog gaan valideren aan het einde van dit 
jaar.   

 
Hoe is de communicatie met het fonds? 
 

De communicatie loopt via Bastiaan Bot. En dat gaat prima. Henk houdt er rekening mee dat er nog 
wel geknokt gaat worden over de overdracht van de heemtuin. Bijv. over wie het onderhoud in het 
overgangsjaar gaat betalen (de gemeente of het fonds).  
Zij zijn erg blij als het fonds de tuin kan overnemen. Ze hebben al vaker met het fonds 
samengewerkt en deze heeft ook een goede naam, je kan goed met ze praten. Kleine bedragen 
gaan makkelijk bij het fonds, maar dit is een meerjarig project, wat ze niet gewend zijn.  

 
Hoe is de communicatie met Klavertje vier en Stichting boombehoud?  
 

De KNNV kent stichting boombehoud en klavertje vier. De communicatie gaat vooral via Nelleke. Zij 
was de initiatiefnemer van stichting boombehoud.  

 
Organiseert de KNNV op dit moment activiteiten in de heemtuin? 
Zo ja, voor welke doelgroepen? 
 

Ze gaan overleggen met Nelleke over activiteiten in de toekomst zoals bijv. een bomencursus of 
fotografiecursussen. Deze zullen waarschijnlijk met name plaats vinden op zaterdag ochtend. De 
KNNV vraagt bij activiteiten alleen een vergoeding voor onkosten. Verder zijn de activiteiten vaak 
gratis, om het laagdrempelig te houden.   

 
 
Ecologie en biodiversiteit  

Hoeveel weet u over de biodiversiteit die in de heemtuin te vinden is? 

Bent u bekend met de soortenrijkdom in de heemtuin? 

Hij heeft nu 200 soorten op papier staan die in de heemtuin te vinden zijn. Ze staan open om het 
fonds te helpen met de ecologische waarde van de tuin in kaart te brengen in de toekomst.   

 
Welke waarde hecht de KNNV aan de ecologische aspecten (zoals de biodiversiteit en soortenbehoud) van 
de tuin?  
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Wat is uw favoriete onderdeel van de heemtuin? 

Hij vindt het landschap als je binnen komt en de details als je rondloopt het mooiste aan de 
heemtuin. Hoe meer je kijkt hoe meer je ziet. Je kunt er je nieuwsgierigheid invullen. De educatieve 
waarde van de heemtuin (voor hem als hobbyist) is belangrijk.   

 
Welke rol kan de KNNV spelen in het behoud van de biodiversiteit?  
Heeft u een ecoloog binnen de KNNV die zou kunnen helpen in de heemtuin (i.v.m. het creëren van een 
overzicht met alle aanwezige soorten)? 
 

Ze hebben gepensioneerde ecologen binnen de KNNV. De leeftijdsopbouw van de leden van de 
KNNV omvat vooral jonge mensen totdat ze een gezin hebben en gepensioneerden (grijze kopjes).   

 
Welke rol kan de tuin volgens u spelen in de natuur in de stad? 
Zou de tuin kunnen functioneren als een stepping stone? 
 
 Niet beantwoord.  
 

 
Toekomst perspectieven 

Wat is uw kijk op de toekomstige overname van de heemtuin door het fonds? 

Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt?  
Bent u bereidt om met het fonds te gaan praten over eventuele toekomst plannen? 
 

De overname is spannend maar Henk verwacht wel positieve gevolgen. De KNNV is vooral bang 
voor het onderhoud in het overgangsjaar. De gemeente had het plan om Ton elders in te zetten in 
het groen in de stad. Het fonds wou een overgangsjaar omdat het fonds nog nooit zo’n project had 
gedaan. Als het overgangsjaar goed gaat dan gaat de rest waarschijnlijk ook wel goed.  
Als het fonds alle mensen overneemt verandert er waarschijnlijk niks aan het beheer van de tuin, 
maar het fonds wil ook de sociale effecten vergroten. Ze willen dit bijv. doen door een bruggetje 
over het water en een nieuwe blokhut.   
Er waren veel plannen in de gemeente aangemeld, bijvoorbeeld om er een zorgboerderij van te 
maken of een kinderdagverblijf. Maar de gemeente heeft een goede keuze gemaakt voor de 
biodiversiteit door met het fonds in zee te gaan.  
Ze zijn verbaasd over de gang van zaken van de gemeente. De buizingingen waren niet zo ingrijpend 
nodig geweest. De oplossing van de bezuiniging gaat ten koste van de natuur en banen, en dat lijkt 
niks uit te maken voor de gemeente. Hij haalt zijn informatie uit de krant. Eerst ging de 
gemeente bezuinigen, dat leek toen logisch, maar later bleek dat de bezuinigingen op los zand zijn 
gebaseerd de gemeente kwam helemaal niet zoveel geld tekort.   
Het worstcasescenario voor de KNNV zou zijn als de tuin compleet wordt verwaarloosd. Ze willen 
dus voorkomen dat hetzelfde met de heemtuin gebeurt als er met het holypark is gebeurd. 
Het holypark wordt nu verkeerd beheerd waardoor alle vlinders het moeilijk hebben. 
Het fonds heeft aangegeven zelfstandig een besluit te willen maken over het beheer van de tuin 
maar het KNNV wil altijd samenwerken als daar interesse in is.   
 

Wat zou u in een ideale situatie wel of juist niet willen aanpassen aan de heemtuin? 

 
Het hek rond de heemtuin oogt erg ambtelijk. De openingstijden voorkomen dat veel mensen de 
tuin bezoeken. De heemtuin is ook alleen open tijdens werktijden, wat veel mensen buiten de deur 
houdt omdat ze zelf tijdens die tijden werken.  

 
Wat zijn uw wensen voor de toekomst? 
 

• De heemtuin mag in de toekomst dus opener tonen.  
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• Een toename in de sociale aspecten  
• Het waarborgen van de biodiversiteit  
• Heibel voorkomen in de toekomst (er moeten meer mensen overeind springen als het weer 
mis dreigt te gaan in de toekomst).  
• Een bestuur voor de tuin zou een optie zijn in de toekomst. Er zou een stichting heemtuin 
moeten komen. De bijdrage van de KNNV hieraan moeten ze nog zien.  
• Ze willen volgend jaar nog een keer goed gaan inventaristeren. Nu is de inventarisatie nog 

erg globaal.  
  

Wat verwacht u van ons project? 
 

Jullie als projectgroep hebben al veel bereikt. De WUR is een klinkende naam. Mensen gaan niet snel 
tegen de WUR in.   
Henk hoopt dat in dit onderzoek kan worden gekeken naar hoe het sociale aspect verbeterd kan 
worden, en er een levendigere tuin van kunnen maken. Dit zou een stabiele garantie voor de 
toekomst kunnen geven.  
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3. Fonds Schiedam Vlaardingen; Bastiaan Bot 

Datum: Maandag 27-9-21 

Locatie: Heemtuin Westwijk in Vlaardingen 

 

Kunt u uzelf kort introduceren?  

Hoe lang werkt u al voor het fonds?  

Wat is uw rol binnen het fonds?  

Welke andere projecten doet het fonds hiernaast?  

De gemeente heeft de heemtuin als (maatschappelijk) initiatief in de etalage gezet, genoodzaakt 

door de bezuinigingsopgave. Daar was veel kritiek op, maar gaf ook initiatieven de ruimte om 

ideeën aan te leveren.   

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogend fonds in de regio Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis en draagt bij aan maatschappelijke initiatieven in de regio. Het fonds ontvangt normaal 

gesproken voorstellen van initiatiefnemers en kijkt dan of ze deze willen/kunnen … met een 

projectdonatie. Voor het behoud van de heemtuin kiest het Fonds om proactief aan de slag te gaan, 

om de heemtuin te beheren willen ze ook het eigendom overnemen.   

De gemeente wilde in eerste instantie alleen de beheerskosten uitbesteedden voor 5-10 jaar maar 

zelf de controle/ het eigendom behouden.  

De voornaamste doelen van het fonds voor de heemtuin zijn om de ecologische waarde te behouden 

maar ook hoe de heemtuin meer maatschappelijk ingezet kan worden en de overdracht goed 

organiseert kan worden.  

Het fonds wil in de toekomst een faciliterende rol gaan spelen in de heemtuin. Vanuit het fonds ligt 

de nadruk op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de natuur om op te leven, 

gecombineerd het bieden van faciliteiten om natuurbeleving op de heemtuin te stimuleren.  

Voor andere projecten van het fonds, in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, kunnen we op hun 

website kijken. Daar staan andere projecten die gelinkt zijn aan 6 pijlers (kunst & cultuur, educatie, 

Natuur & milieu, maatschappelijk en sport & vrije tijd).  

Bij het arboretum in Rotterdam is er ook een vermogens fonds betrokken, St. Volkskracht 

Natuurmonumenten heeft in het verleden het voormalig landgoed aangekocht en beschikbaar 

gesteld voor beheer en exploitatie als Arboretum.  

Het fonds wil hier zorgen dat de heemtuin aangekocht kan worden en behouden kan worden.   

Het fonds is gewend om vaak projectmatig, op verzoek van initiatiefnemers bij te vragen. Dit is een 

nieuwe manier van werken voor hen.  

Bastiaans enige rol vanuit het fonds is voor dit project. Hij gaat in gesprek met alle betrokken 

partijen en de helpt de overdracht met de gemeente te organiseren.   

Hij heeft gepraat met mensen die zich hebben gemeld bij de gemeente met ideeën voor de heemtuin 

zoals een BSO die wil samenwerken met de heemtuin, een restaurant plek en tiny house living.   

De besluitvorming van overdracht van de heemtuin van de gemeente naar het fonds vindt in 

oktober plaats.   

Hij vindt het zonde als de heemtuin verdwijnt en vindt dat de huidige staat niet alleen met 

vrijwilligers behouden zou kunnen worden. Veel mensen fietsen erlangs maar beseffen niet dat er 
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zoiets moois achter het hek zit. Hij kent het fonds al wel langer en is voor dit project ingehuurd. Hij 

heeft niet persé een groen achtergrond. Vanaf 1 januari zou het fonds de nieuwe eigenaar zijn van 

de heemtuin.  

  

Heemtuin Westwijk 

  
Bent u bekend met de heemtuin?  

Bezoekt u de heemtuin?  

Wat is, in uw opinie, het meest belangrijke aspect van de tuin?  

Hij wist dat de heemtuin er zat in Vlaardingen maar hij was hier nog niet zo vaak geweest voor dat 

hij met dit project begon. Het meest belangrijke aspect van de heemtuin vindt hij dat je er veel 

dingen tegen komt die je buiten de heemtuin niet snel (bij elkaar) kan vinden.  

Hoe is het fonds met de heemtuin in contact gekomen?  

Wat vindt het fonds het meest belangrijke aspect van de tuin?  

Wat het fonds betreft mag het de mooiste heemtuin van Nederland worden in de toekomst. Wat hij 

graag zou willen is om meer mensen bij de natuur te betrekken, zodat het niet alleen meer voor de 

intimi is die weten wat er allemaal staat. Hiervoor wil hij een balans zoeken tussen publiek bezoek 

en de natuurlijke waarde van de tuin behouden.  

Wat is uw specifieke rol (binnen het fonds) bij het project voor de heemtuin?  

Waarom is het fonds geïnteresseerd in het financieren van de tuin (wat is de hoofdreden)?   

Het fonds wil de sociale waarde van de heemtuin vergroten, hiervoor is er een ambitie om 

(natuur)programmering toe te voegen.  

Maar het is belangrijk om eerst te zorgen dat de natuur behouden blijft. Daarna wil men de sociale 

functie vergroten onder andere d.m.v. de nieuwe blokhut.  

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin?  

Wat is een succesvol project voor de heemtuin?  

Is er iets wat het fonds wel of niet zou willen veranderen aan de heemtuin?  

Welke activiteiten zou u graag zien in de tuin?   

Het fonds wil dus de blokhut vervangen. In de nieuwe blokhut willen ze ruimte voor veel meer 

programmering, een zadendepot, de BSO activiteiten, lezingen, kinderactiviteiten, etc. Dit willen ze 

doen met een faciliterende functie samen met de mensen die interesse hebben in de tuin. Ze willen 

echter niet dat de heemtuin een buurthuisfunctie gaat krijgen.   

Een idee wat het fonds heeft is om een gastheerschap toe te voegen aan de tuin (bijv. op zaterdag in 

het 1e weekend van de maand) zodat er iemand is die mensen meer kan vertellen over de tuin, maar 

tegelijkertijd ook een soort beschermende functie heeft voor de tuin tegen o.a. vandalisme.   

De focus van de gemeente was wat kan met het kleine budget de beschikbaar is. Maar vanuit het 

fonds is de houding van kom maar met ideeën en dan kijken wat er echt mogelijk is.  

Met dit project zou je kunnen kijken naar ecologische toevoegingen aan de tuin zoals bijv. een 

broedplaats voor de ijsvogel. Bastiaan zou het fijn vinden als er wordt nagedacht over wat mooie 

toevoegingen voor de tuin zouden zijn.  

Hij is benieuwd hoe er kan worden omgaan met de veiligheid in de heemtuin (de medewerkers 

werken nu altijd samen vanuit de veiligheid).  Zo zou er bijvoorbeeld meer toezicht kunnen komen in 

de heemtuin door middel van een gastheerschap. Dit kan helpen om de veiligheid te vergroten.   
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Hij wil graag ideeën over toevoegingen voor de tuin op ecologisch gebied en ideeën voor hoe de 

ecologische kennis het beste gewaarborgd kan worden voor de toekomst.  

De overdracht kan een momentum zijn voor nieuwe energie in de heemtuin (met nieuwe 

vrijwilligers)  

Sociale media zouden kunnen helpen met meer mensen aan te trekken (ook van buiten Vlaardingen)  

Wat is het doel van de activiteiten (Sociaal, educationeel, recreationeel)?  

Welke mensen gaan gebruik maken van de heemtuin volgens u?  

Er komen mensen van allerlei achtergronden langs in de tuin, veel kinderen met opa's en oma's. Dit 

zouden kinderen kunnen zijn van de BSO die de heemtuin bezoekt.  

Wie ze er meer bij willen hebben is natuurgericht publiek. De heemtuin is niet erg bekend aan de 

andere kant van Vlaardingen. De heemtuin is erg moeilijk te vinden. Dit zou opgelost kunnen 

worden door natuurgerichte programmering.  

Studenten in de tuin zijn volgens Bastiaan een beloning voor het goede werken binnen de tuin. De 

nieuwe blokhut zou natuur inclusief gebouwd kunnen worden. Hoe dit gedaan zou kunnen worden, 

is misschien een leuk project voor studenten.  

Wanneer begint de implementatie van alle plannen?  

Is er iets waar u zich zorgen over maakt aangaande dit project?  

Wat is de ‘worst case scenario’?  

Een vraag waar Bastiaan mee zit is: ‘hoe kunnen we de kennis over de tuin vastleggen voor als Ton 

wegvalt?’ Het fonds wil het liefste Ton erbij houden (voor minimaal een jaar) maar ze zijn hier nog 

over in gesprek met de gemeente. Ze worstelen met hoe ze Tons erfenis kunnen waarborgen als hij 

zou vertrekken.   

Het fonds doet de overname niet om het probleem van de gemeente op te lossen en ze nemen dus 

geen personeel over (want ze zijn een kleine organisatie, en ze hebben de expertise niet om hem te 

begeleiden), ze zijn wel aan het kijken om hem voor het overgangsjaar over te nemen (of voor de 

helft te bekostigen).  

Het Fonds blijft na overdracht eigenaar van de heemtuin, mogelijk wordt dit georganiseerd in een 

(nieuwe) beheerstichting.  

Het kan altijd nog misgaan met de besluitvorming binnen de gemeente. Het college heeft akkoord 

gegeven, maar vanuit de raad zijn er nog bedenkingen over het overdragen van het eigendom van 

de tuin.  

 

Ecologie en biodiversiteit  

Bent u zich bewust van de huidige staat van de tuin wat betreft biodiversiteit?  

Weet u van de soortenrijkdom in de tuin?  

Welke waarde hecht het fonds aan ecologische aspecten van de tuin? (biodiversiteit, soorten conservatie, 

voedselwebben)   

De gemeente noemt het een groene oase en een biodiversiteit hot spot, maar geven geen inhoud 

over wat er nu daadwerkelijk is en er staat ook niks op papier.    
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Heeft u plannen om de biodiversiteit te conserveren?  

Zo ja: kunt u dit verder uitleggen  

Zo nee: zou u in staat zijn om plannen aan te passen zodat biodiversiteit toch beschermd kan worden?  

Het fonds wil een groep vrijwilligers die kan helpen tijdens piekmomenten (niet ter vervanging van 

Ton). Het is hiervoor misschien interessant om te kijken hoe andere heemtuinen dit doen.   

Hoe belangrijk vindt het fonds de rol van de ecologische verzorger?   

Zou u bereid zijn om ons te vertellen waarom u hem niet kan aannemen als u de tuin overneemt?    

Wat belangrijk is, is wat Ton zelf wil. Hij werkt nu voor de gemeente dus hij moet eerst daar in 

gesprek. Via een detachering zou het mogelijk zijn om Ton te behouden, maar fonds neemt niemand 

in dienst. Ton als zzp'er is ook niet waarschijnlijk.   

Idealiter blijft Ton bij de heemtuin betrokken tot zijn pensioen, maar hij werkt voor de gemeente en 

het fonds wil deze verantwoordelijkheid niet geheel overnemen. Een oplossing zou zijn dat de 

gemeente en het fonds de rekening delen (dus dat het fonds een beheersopdracht creëert). Er lopen 

gesprekken met de gemeente voor minimaal een jaar (het overgangsjaar).   

Er ligt een motie van GroenLinks bij de gemeente om de heemtuin te behouden zoals die is.   

Is er een ecologische verzorger in de toekomstige plannen van de heemtuin?  

Zo ja: hoe zien de toekomstige plannen er uit?  

Zo nee: wat is hier de reden voor?  

Laatste telling was al tientallen jaren geleden (1985). Er is op dit moment geen documentatie en 

geen beheer visie/beheerplan, veel is afhankelijk van de ervaring en expertise van de beheerder. Dit 

betekent dat er dus ook geen overzicht van de mogelijke kosten is. Het grootste gevaar voor de 

heemtuin is dat alle kennis in Tons hoofd zit en niet op papier staat. Het is de verantwoordelijkheid 

van de gemeente (de huidige eigenaar) om externe partijen te regelen om alle kennis ook op papier 

te zetten. Een voorbeeld zou zijn om het boomveiligheidsplan op papier te zetten. Na de overname 

zal dit de verantwoordelijkheid van het fonds zijn. Zij gaan dit waarschijnlijk doen via externe 

partijen. Het is belangrijk om een plan hebben waar je naartoe kan werken (op papier), een 

toekomstvisie te hebben die je helpt om beslissingen te maken voor waar je energie en geld in gaat 

steken.  

Er ligt een voorstel bij het bestuur om voor het overgangsjaar budget te reserveren, voor de jaren 

erna is een prognose afgegeven. Afhankelijk van de betrokkenheid/aanwezigheid van de beheerder 

verschilt de noodzakelijke inzet in beheer vanaf 2023, daarmee ook de kosten.   

Er is een voorstel om Stroomopwaarts de leiding te geven over het dagelijkse beheer. 

Stroomopwaarts wordt niet meer betaald vanuit de gemeente. Het fonds is nu in gesprek over 

mogelijke financiering van Stroomopwaarts (Lianka en Jan Willem) in de toekomst.  

Zou u bereid zijn om concessies te maken als de visie van het fonds botst met dat van anderen?   

Zo ja: waarop zou u concessie kunnen maken?  

Zo nee: wat is de grootste reden waarom niet?   

Mogelijke concessies die het fonds zou willen maken is, het opgeven van een stukje natuur voor een 

grotere blokhut.   
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4. Municipality; Ming Wong 

Datum: Maandag 27-9-21 

Locatie: Online in Microsoft Teams  

 
 
Zou u zich even kunnen voorstellen?    
Wat is uw functie bij de gemeente?   
Wilt u anoniem blijven in het verslag?   
Wat voor werkzaamheden voert u uit?   
  

Ming Wong is manager van beheer van openbare ruimte. Hij moet de kwaliteit van de openbare 
ruimte waarborgen. Hij houdt zich bezig met het groen in de stad, de wegen, het openbaar vervoer 
en de riolering. Hij adviseert voor de politiek hoe de ecologische waarde van belang is in de stad.   

 
 
Heemtuin Westwijk  
Bent u bekend met de heemtuin, maakt u gebruik van de heemtuin?   
Wat zijn voor u belangrijke aspecten van de tuin?    
Hoelang bent u al betrokken bij de heemtuin?   
  

Persoonlijk komt hij hier graag in de tuin, maar alleen zakelijk. Hij probeert eens in de twee weken 
langs te gaan in de heemtuin. Hij komt niet in zijn vrije tijd. Volgens Ming is de tuin belangrijk voor 
de bewoners van Vlaardingen. Ming is al 2,5 jaar betrokken bij de Heemtuin Westwijk maar de 
gemeente is al van oudsher betrokken bij de tuin. 

 
Hoe is de gemeente in aanraking gekomen met de heemtuin?   
Wat is de rol van de gemeente in relatie tot de heemtuin?   
Hoelang is de gemeente al in contact/aanraking met de heemtuin?    
Wat is uw specifieke rol in deze interactie?   
  

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de heemtuin blijft bestaan maar 
hoe dit gebeurt is een politiek besluit.   

  
Met wie bent/was u in contact over het beleid en beheer van de heemtuin?   
Hoe ervoer u dit contact?   
   

Hij heeft contact met de werknemer(s) in de heemtuin.  
Ming vindt dat je transparant moet zijn.   

  
Wat is de perfecte visie van de gemeente voor de heemtuin?/ Wat definieert de gemeente als een 
succesvol project voor de heemtuin?   
Is er iets wat u wel of juist niet zou willen veranderen aan de heemtuin?   
In welk tijdsbestek zou u deze visie waargemaakt willen zien worden?   
  

Vanuit het huidige beleid gebaseerd op de huidige politieke ontwikkelingen, is een belangrijk punt 
dat de biodiversiteit wordt behouden. Voor hem is een project voor de heemtuin dan ook succesvol 
als het de ecologische en educatieve waarde van de tuin behoud of zelfs verhoogt. Ming zou graag 
willen zien dat er meer interactie is tussen de heemtuin en de inwoners maar hij weet niet hoeveel 
tijd het kost om dit te verwezenlijken. Volgens hem zou het fonds dat de tuin wil 
overnemen misschien meer kunnen doen dan de gemeente nu kan doen voor de heemtuin.   
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Zou de gemeente bereid zijn concessies te maken aangaande hun visie als deze in conflict zou komen met 
de visies van andere (belangrijke) stakeholders?   
Zo ja, waarop zou de gemeente concessies willen maken?   
Zo niet, wat is de belangrijkste reden hiervoor?   
 
 Niet beantwoord. 
 
Wat is de visie van de gemeente omtrent biodiversiteit in de stad over het algemeen?   
Wat zijn de “green goals” van de gemeente binnen de stad/wijk?    
Wat is het landelijk beleid aangaande groenvoorzieningen waar jullie je aan moeten houden?   
  

De gemeente is verplicht, vanuit de wet natuurbescherming om voor groenvoorzieningen te zorgen. 
Ze willen graag het groen in de stad behouden en het liefst vermeerderen. Dit is een 
uitdaging omdat er maar beperkte ruimte is in veel steden en er ook veel vraag is voor 
bijvoorbeeld de uitbreiding voor woningen. Vergroening van de stad is daarom niet makkelijk. 
Vanuit de politiek wordt besloten wat voorrang krijgt en daarom is het belangrijk om op zoek te 
gaan naar nieuwe manieren om groen te verwerken in de stad. Vergroening kan dan op alternatieve 
manieren worden geuit zoals door bijv. verticaal groen en groene daken te maken.   

  
Zijn er voordelen die de gemeente kan ervaren als de heemtuin populairder/bekender zou worden?   
Welke bevolkingsgroepen denkt u dat de heemtuin bezoeken op het moment?   
Welke mensen zouden volgens u gebruik gaan maken van de heemtuin als deze aangepast wordt?   
  

De tuin wordt momenteel bezocht door scholen, ouders met kinderen, opa’s en oma’s en diverse 
groepen. Ming hoopt dat er meer jonge mensen de tuin gaan bezoeken van jongs af aan. Hij weet 
niet of de tuin populairder moet worden onder de inwoners.   

  
Waarom heeft de gemeente besloten om de heemtuin niet langer te financieren?   
Zijn er situaties waarin jullie kunnen besluiten om de financiering opnieuw te starten? (Is er een mogelijke 
kans dat in de toekomst de financiering van de heemtuin opnieuw zou plaatsvinden?)   
  

De politiek bepaalt welke zaken prioriteiten krijgen en waar het geld naartoe gaat. Ming kan 
daarom niets zeggen over toekomstige subsidies. Vanwege de huidige bezuinigingen is er geen 
subsidie beschikbaar voor de heemtuin. Hij kan zelf niet bepalen of de gemeente geïnteresseerd is in 
het (deels) subsidiëren van het onderhoud van de heemtuin. Deze keuze ligt ook bij de politiek.   
Ming heeft niet veel zorgen voor de tuin maar hecht er wel waarde aan dat er goed wordt 
omgegaan met de mensen die in de tuin werken.   

  
Heeft de gemeente erover nagedacht om de locatie/ruimte van de heemtuin een andere 
bestemming/functie te geven?   
  

Voor de tuin is het bestemmingsplan voor groen. Een andere functie voor de tuin is niet mogelijk en 
ook door Ming niet overwogen.   
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5. Municipality; Mandy Bergman 

Datum: Woensdag 29-9-21 

Locatie: Online in Microsoft Teams 

 

Kunt u uzelf kort introduceren? 

Wat is uw werk/rol binnen de wijk/gemeente?  

Hoelang doet u dit werk al in deze rol? 

Zijn er nog andere projecten waar u bij betrokken bent op dit moment? 

Mandy is wijkmanager van de Westwijk, de Indische Buurt, de rivier zone en het buitengebied. Ze 

houdt zich bezig met de leefbaarheid in de wijk. Hiervoor heeft ze contact met ketenpartners, 

instanties die actief zijn in de wijk, bewoners etc. Ze heeft een wekelijks overleg in de wijk.  

Sinds 2002 werkt Mandy bij de gemeente en na 8 jaar is ze wijkmanager geworden. Ze heeft 

connecties met professionals en is altijd bezig om haar netwerk uit te breiden. Ze kent de heemtuin 

al heel lang en heeft samengewerkt met Ton en Ben van As om de groenste stad van Nederland en 

Europa te worden.  

Mandy zegt dat de Westwijk een wereldwijk is. Ze wil dat iedereen samen kan wonen, en het niet 

uitmaakt welke taal je spreekt en waar je vandaan komt. Binnen de wijk heeft niet iedereen het 

even makkelijk. Veel mensen leven in armoede of hebben andere problemen achter de voordeur. Er 

is ook veel laaggeletterdheid in de wijk. Mandy geeft ook aan dat er mensen wonen die het 

makkelijker hebben.   

Ze is met van alles en nog wat bezig, het helpen opstellen van een gebiedsvisie voor de wijk, wat er 

moet gebeuren met de woningen die niet meer up-to-date zijn, wat de visie is over de 

groenstructuur (deze structuur loopt van de krabbeplas tot het centrum en de heemtuin is hier een 

onderdeel van), het plaatsen van camera's rond de polenflat (er wonen veel arbeidsmigranten die 

bijv. afval niet in de containers gooien). Ze heeft wekelijks een kernteam overleg met o.a. Abdel, 

woningbouwcorporatie, sociaal wijkteam en wijkagenten.  

Er zijn mensen die bijv. bosjes weg willen halen om meer parkeerplaatsen te creëren, maar dit is niet 

mogelijk op basis van het beleid. Groen is belangrijk voor bijv. de waterafvoer en hitte mitigatie.  

 

Heemtuin Westwijk 

Bent u bekent met de heemtuin Westwijk? 
Heeft u zelf de heemtuin bezocht? 
Wat zijn naar uw mening de belangrijkste aspecten van de heemtuin? 
 

Mandy is vaak in de heemtuin geweest. Ze heeft de ontwikkeling van de heemtuin gezien. Ze vertelt 

dat de medewerkers echt hebben geprobeerd om het aantrekkelijker te maken (voornamelijk voor 

kinderen) (Kabouterpad, blote voeten pad). Ze denkt ook dat de tuin voor educatie erg belangrijk is, 

bijv. voor de kinderen van de school.  

Ze vindt de tuin een museum van Vlaardingen en ze vindt dat het dat ook moet blijven.  

Hoe is uw positie als wijkmanager gerelateerd aan de heemtuin? 
Heeft u contact met iemand van de heemtuin? 
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Ze gaat zelf niet over de heemtuin dus ze heeft altijd collega's zoals Ming Wong nodig om iets te 

bereiken. Ze heeft geen zeggenschap maar wel een klein budget om activiteiten te kunnen 

organiseren in de heemtuin. Ze kan ook lobbyen om partijen mee te krijgen in haar ideeën.   

Binnen de gemeente zijn er veel eilandjes, dus er wordt niet altijd gekeken naar andere onderdelen 

van de gemeente.  

Vanuit de gebiedsvisie zou het zo kunnen zijn dat ze de heemtuin willen opengooien, maar zij is hier 

geen voorstander van.  

Ze kent Ton, Lianka, Jan Willem en Ming. Zolang het niet nodig is, heeft ze weinig contact met hen 

want ze is erg druk. Het contact was altijd goed. Ton en Lianka zijn erg gedreven en werken hard 

maar maken ook altijd tijd voor haar. Ze kon wel helpen met activiteiten en contact met de 

bewoners. Als bewoners iets wilden organiseren dan verwees zij ze door naar de heemtuin om het 

daar te organiseren.  

Hoe bent u als wijkmanager geïnteresseerd in de heemtuin? 

Denk u dat de aanwezigheid van de heemtuin voordelen biedt voor de wijkbewoners? 

Zo ja, welke voordelen zijn er? 

Kunt u manieren bedenken waarop er in de toekomst (meer) voordelen zijn voor de wijk/omgeving? 

De heemtuin is erg belangrijk voor de omgeving. Het is ook belangrijk voor kinderen die de wijk niet 

echt uitkomen, net als de schapenweide en de speeltuin. Ze hoort van bewoners dat ze erg graag 

komen. Het voelt alsof ze op vakantie zijn en het is er erg rustig.   

Weet u of dat er wijkbewoners zijn die geïnteresseerd/betrokken zijn in de heemtuin? 

Weet u wat voor mensen/doelgroepen de heemtuin bezoeken? 

Zijn zij ook geïnteresseerd in andere publiekelijke faciliteiten? 

Weet u of er activiteiten plaats vinden in de heemtuin? 

Lianka had georganiseerd dat er moeders met kinderen zouden komen, dit zou een groep zijn die 

veel interesse/belang kan hebben bij de heemtuin.   

Ook voor fotografen is het een erg mooi gebied. Ook met de aanwezigheid van de ijsvogel zou je er 

goed cursussen kunnen doen.  

Eten verbindt, dus misschien kunnen er activiteiten rond eten worden georganiseerd.  

Een restaurantje is niet zo handig. Dit mag niet met het huidige bestemmingsplan. Bovendien 

hebben mensen hier geen geld om horeca te bezoeken. Een cursus met eetbare planten en hoe je 

deze zou kunnen gebruiken zou wel een optie kunnen zijn. Gewoon een koffie/thee machine zou wel 

kunnen.   

De vrienden van de heemtuin is gestopt met het organiseren van de activiteiten in de heemtuin. Er 

viel een lid weg en toen was het voor de rest niet meer te doen.  

Het wordt soms gebruikt als vergader locatie door bijvoorbeeld de vereniging van flats in de buurt.  

 

Toekomst perspectieven 

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin, en binnen welk tijdsbestek zou u dit graag gerealiseerd zien?  

Wat zou u definiëren als een succesvol project voor de heemtuin? 

Wat zou u wel/niet willen aanpassen aan de huidige situatie? 
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De heemtuin is prachtig zoals hij is, de blokhut past er mooi in. Er staat een informatie bord en een 

openingsbord, maar toch zijn er veel mensen die erlangs lopen en er niet naar binnen durven.   

Misschien zou er iets toegevoegd kunnen worden zodat mensen kunnen zien wat er achter het hek 

zit en het duidelijk maakt dat het publiekelijk toegankelijk is.  

Er zijn plannen geweest om het hek rond de tuin open te gooien en een bruggetje over het water te 

maken aan de andere kant van de tuin. Het is echter erg lastig om de balans te vinden tussen de 

biodiversiteit en bekendheid genereren om bezoekers te trekken.   

Bent u op de hoogte van de toekomstige overname van de heemtuin door het fonds?  

Zo ja, wat vindt u hiervan? 

Hoe ziet u uzelf in de toekomst van de heemtuin?  

Aan overname zitten positieve en negatieve kanten. Het is niet aan haar om zich uit te laten over 

wat ze vindt van de overname. Ze vond echter wel dat Ton en Lianka geweldig werk hebben verricht 

en zelfs meer dan ze hadden hoeven doen door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren. Mandy zal 

altijd betrokken blijven door haar werk als wijkmanager en dit wil ze ook echt blijven zijn.  

 

Ecologie en biodiversiteit  

Hoeveel weet u over de biodiversiteit die in de heemtuin te vinden is? 

Hoeveel denkt u dat de wijkbewoners hierover weten?   

Weet u of dat er wijkbewoners zijn die zich erg betrokken voelen bij het beschermen van de biodiversiteit? 

Denkt u dat de heemtuin gunstig kan zijn voor het onderwijzen van de buurt over het belang van het 

beschermen van de biodiversiteit? 

 

Ze heeft niet heel veel verstand van het groen in de tuin maar ze vindt het wel echt prachtig. In haar 

vrije tijd komt ze er echter niet echt. Ze weet dat de diversiteit groot is en het belangrijk is om de 

tuin te houden zoals hij is, ze vindt het ook erg mooi, maar ze weet verder niet zo veel over de 

biodiversiteit. Ze denkt dat iedereen die de heemtuin bezoekt de biodiversiteit kan waarderen, ook 

als ze er geen verstand van hebben. Ze vindt het ook belangrijk om mensen meer op de hoogte te 

brengen van de biodiversiteit en ecologische waarde van de heemtuin.  

  

 

  



 

85 
 

6. Social worker; Abdel Benomar 

Datum: Woensdag 29-9-21 
Locatie: Online in Microsoft Teams  
 
 
Kunt u uzelf kort introduceren? 
Wat is uw werk/rol binnen de wijk/gemeente?  
 

Abdel Benomar is een opbouw werker in Vlaaringen Westwijk en zet zich in om bewoners te 
ondersteunen om de wijk leefbaar te houden.   
Hij helpt ondernemingen in de wijk te beginnen en projecten op te zetten als antwoord op signalen 
in de stad. Hij helpt mensen die iets willen doen maar niet weten wat of hoe. Abdel helpt om de 
juiste mensen te betrekken bij deze projecten. Abdel zijn werkgebied is de Westwijk, een kwart van 
Vlaardingen.   

 
Hoelang doet u dit werk al in deze rol? 
 

Abdel werkt bijna 30 jaar in deze functie en vervult deze functie in Vlaardingen sinds 1999. Hij 
heeft veel plezier in zijn baan.   

 
Zijn er nog andere projecten waar u bij betrokken bent op dit moment? 
  

Momenteel werkt Abdel aan een schoonmaak challenge project. Hij is onder andere bezig met 
andere mensen om deze actie langdurig actief te houden. Door corona is veel stop gelegd. 
Vlaardingen heeft wel recent meegedaan aan een opruimactie en Abdel is nu bezig om dit door te 
zetten en algemeen te maken.   
Hij heeft ook geholpen bij het opzetten van een kledingbank. Signalen dat mensen moeite hadden 
met kleding kopen, kwamen binnen. Er is nu een pand waar vrijwilligers werken en kleding 
uitdelen.   
Hij werkt ook met burendagen. Met mensen met een verstandelijke beperking heeft hij samen een 
dag georganiseerd en samen een burendag opgezet.   

 
 
Heemtuin Westwijk 

Bent u bekent met de heemtuin Westwijk? 
Heeft u zelf de heemtuin bezocht? 
Wat zijn naar uw mening de belangrijkste aspecten van de heemtuin? 
 

Abdel heeft al een paar keer met de Heemtuin gewerkt en heeft de werkers ondersteund met 
projecten. Buiten werk komt Abdel er niet vaak.   
Abdel vindt het belangrijkste van de tuin dat het een van de weinige plekken in Vlaardingen is 
waar veel verschillende soorten planten voorkomen. Sommige planten in de tuin zie je zelden in de 
rest van Nederland. Dat is uniek. De medewerkers doen erg hun best om de biodiversiteit bekend te 
maken. Maar Abdel denkt wel dat veel mensen in de buurt hier niet bewust van zijn.   

 
Hoe is uw positie als wijkmanager gerelateerd aan de heemtuin? 
Heeft u contact met iemand van de heemtuin? 

 
De heemtuin heeft Abdel een paar keer benaderd voor activiteiten. Abdel heeft ze hier voor 
ondersteund. Hij helpt om mensen te bereiken en geld vrij te krijgen, voor communicatie en 
netwerken. Hij heeft contact gekregen met Ton en mensen van stroomopwaarts.   
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Denk u dat de aanwezigheid van de heemtuin voordelen biedt voor de wijkbewoners? 
Zo ja, welke voordelen zijn er? 
 

De heemtuin is op zichzelf staand iets. Dit heeft bijgedragen aan de situatie zoals hij nu is. Abdel 
vindt dat de heemtuin echt een plek heeft in deze stad en dat het deze plek verdiend. De heemtuin 
moet ook deze plek behouden. Mensen hebben een voordeel door de aanwezigheid van de 
heemtuin in de buurt.   

 
Weet u of dat er wijkbewoners zijn die geïnteresseerd/betrokken zijn in de heemtuin? 
Weet u wat voor mensen/doelgroepen de heemtuin bezoeken? 
Zijn zij ook geïnteresseerd in andere publiekelijke faciliteiten? 
 

Abdel denkt dat het een plek waar iedereen heel graag zou willen gaan zitten maar het moet 
kenbaar gemaakt worden aan mensen. De tuin moet aan wijkbewoners laten zien dat je er naar 
binnen kan komen. Vaak is het hek dicht en lijkt het net een verboden plek. Hij denkt dat mensen 
denken dat het een verboden plek is en dat het er meer uitnodigend uit moet gaan zien. 

 
Weet u of er activiteiten plaats vinden in de heemtuin?  

Er zijn de laatste tijden minder activiteiten, waarschijnlijk door wat er nu speelt (Covid). Hij zou het 
wel fijn vinden als er weer meer contact komt om dingen te organiseren. Er is ook een 
schapenweitje waarmee hij heeft geprobeerd om een samenwerking te creëren. De wei is nu 
verwaarloosd en hij probeert een boer te vinden om mee samen te werken om dit probleem op te 
lossen Er is een andere plek zonder gebouwen dat nu verwildert. Bewoners klagen hierover en Abdel 
luistert hier naar en probeert er nu een oplossing voor te vinden. Hij wil graag dit combineren met 
andere partijen zoals een schaapsherder of de heemtuin.   

 

 

Toekomst perspectieven 

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin, en binnen welk tijdsbestek zou u dit graag gerealiseerd zien?  

Wat zou u definiëren als een succesvol project voor de heemtuin? 

Wat zou u wel/niet willen aanpassen aan de huidige situatie? 

Abdel’s perfecte visie is dat de tuin een soort achtertuin is voor elke Westwijker/Vlaardinger. De ene 
zou het graag willen gebruiken als recreatieplek en andere willen het hebben als rustplek om 
even  bij te komen. Sommigen willen er graag activiteiten organiseren. Het is een plek met heel veel 
functies maar je moet er wel veel voor doen. De tuin biedt deze functies maar het is niet bekend. Er 
moet meer bekendmaking zijn en een planning die iedereen kan zien. 
Volgens Abdel is het grootste probleem de gesloten hekken en de onbekendheid van de tuin.   

 

Bent u op de hoogte van de toekomstige overname van de heemtuin door het fonds?  
Zo ja, wat vindt u hiervan? 
 

Abdel is wel bekend met de overname van de Tuin. Hij vindt het jammer dat iemand met kennis weg 
gaat maar het moet niet ten koste gaan van de heemtuin. Als de tuin wordt overgenomen vindt hij 
het belangrijk dat (een deel) van de kennis wel in de tuin blijft.   

 

 

Ecologie en biodiversiteit  

Hoeveel weet u over de biodiversiteit die in de heemtuin te vinden is? 
Hoeveel denkt u dat de wijkbewoners hierover weten?   
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Abdel weet niet heel veel over de biodiversiteit van de tuin en hij denkt dat de gemiddelde inwoner 
dit ook niet weet. Hij is betrokken met de natuur dus hij probeert zich te verdiepen in het groen 
maar hij denkt dat de gemiddelde Westwijker niet weet wat er is aan ecologische waarde. Ton heeft 
hem wel een keer een rondleiding gegeven maar daar heeft hij niet veel plantennamen van 
onthouden.   

 

Weet u of dat er wijkbewoners zijn die zich erg betrokken voelen bij het beschermen van de biodiversiteit? 
 

Volgens hem zijn er best veel mensen die willen helpen in de tuin. Er is een vrouwengroep in het 
wijkcentrum met een diverse nationaliteit die bij elkaar komen op maandag (9.30 tot 12.00). Abdel 
is benieuwd hoe zij over de Heemtuin denken. Er zijn meer dan de standaard betrokken mensen die 
je kan interviewen en die je tot andere ideeën kan leiden.   
Er was ook de stichting vrienden van de heemtuin. Zij voerden daar vooral de activiteiten uit. De 
voorzitter is er nog en Ton heeft de contact informatie nog.   
Hans Versluis, een ex-wethouder komt vaak in de tuin met zijn vrouw. Hij maakte zich sterk bij de 
gemeente voor de heemtuin.   

 
Denkt u dat de heemtuin gunstig kan zijn voor het onderwijzen van de buurt over het belang van het 
beschermen van de biodiversiteit? 
 

Informatie (borden) zijn nuttig maar je hebt andere instrumenten nodig om het bekend te maken. 
Neem mensen mee (letterlijk en figuurlijk). Er zijn veel families en mensen kennen elkaar. Als je de 
juiste treft, kan het veel andere ook bereiken. Er moeten rondleidingen (het beste 
is Nederlandstalig) worden georganiseerd en er moet ook wat te doen zijn. Hij zou liever betrokken 
willen worden in activiteiten want dan hecht je meer waarde aan de tuin en vergeet je het niet zo 
snel.  
Veel mensen die in de buurt wonen, hebben het niet breed. Dat ze een bijdrage kunnen leveren, is 
voor hen ook heel belangrijk. Vrouwen en kinderen zijn een goede doelgroep die je beter kan 
betrekken bij de tuin.   
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7. Kindcentrum Prins Willem Alexander; Peter van der Windt 

Datum: Dinsdag 5-10-21 

Locatie: Online via email 

 

Kunt u uzelf kort introduceren? 

Wat doet u voor werk? 

Hoelang doet u dit werk al?   

Sinds 1988 ben ik directeur van een basisschool en sinds november 2011 directeur van Integraal 

Kindcentrum Prins Willem Alexander in de Vlaardingse Westwijk. Deze organisatie verbindt 

kinderopvang, onderwijs en bibliotheek,  wordt dagelijks bezocht door ca. 600 – 650 kinderen en 

heeft ruim 90 medewerkers in dienst. De Westwijk van Vlaardingen wordt (ook landelijk) gezien als 

het voorbeeld van een ernstige achterstandswijk met alle daarbij behorende kenmerken (armoede – 

laaggeletterdheid – multicultuur – verslaving – criminaliteit – werkloosheid etc.)  Het hoofddoel van 

het kindcentrum is kansarm omzetten in kansrijk.  

  

Heemtuin Westwijk  
 

Hoe bent u betrokken geraakt bij de heemtuin? 
 

De heemtuin is een park dicht in de buurt van onze locatie en wordt gebruikt als plek voor kinderen 
van onze buitengroep.  
De buitengroep heeft 3 dagen het gebruik van de heemtuin en de aanwezige blokhut.  
 

Heeft u zelf de heemtuin bezocht? 
 

Ik bezoek de heemtuin niet privé. 
 

Wat zijn naar uw mening de belangrijkste aspecten van de heemtuin? 
 

Natuurbeleving, het opdoen van kennis van de natuur en rust.  
 

Hoe ervaart u het contact met de werkers in de heemtuin?   

Uiterst plezierig  

Denk u dat de aanwezigheid van de heemtuin voordelen biedt voor de wijkbewoners? 

De tuin ligt in een drukke stadswijk en kan fungeren als een rustpunt. De wijk is gebouwd in een 

voormalig weidegebied. De vegetatie van de heemtuin herinnert aan die tijd (voor de jaren ‘60) en 

heeft een natuur- historisch belang. De wijk wordt bevolkt door veel kwetsbare groepen, die vooral 

bezig zijn met overleven. Natuurbeleving staat niet hoog op de agenda van de wijkbewoners. De 

heemtuin is een uitstekend middel om daarin verandering te brengen.  

Weet u wat voor mensen/doelgroepen de heemtuin bezoeken? 

Een beperkte groep die op de hoogte is van de plek. Vaak ouderen.  

Hoe maakt de school gebruik van de heemtuin?  

Ons kindcentrum wil kinderen bewust maken van de omgeving en de mogelijkheden om vooral 

buiten ervaringen op te kunnen doen. Zo’n vijf jaar geleden zijn we gestart met de heemtuin een 
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onderdeel te laten zijn van het aanbod. We zien dat ouders en kinderen enthousiast zijn, dat 

kinderen zich goed kunnen vermaken in de heemtuin en zich uitstekend ontwikkelen qua 

woordenschat, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  

Hoe en wanneer is dit gestart? 

 Niet beantwoord   

Wat valt u op aan de kinderen die de tuin bezoeken? 

Niet beantwoord   

Denkt u dat uw gebruik invloed heeft op de bekendheid van de tuin? 

 Niet beantwoord   

Weet u of dat er nog andere activiteiten plaatsvinden in de tuin?  

 Niet beantwoord     

 

Ecologie en biodiversiteit  

Hoeveel weet u over de biodiversiteit die in de heemtuin te vinden is? 

De heemtuin bevat de oorspronkelijke begroeiing die past bij de omgeving van Vlaardingen: nat 

laagland.  

Hoeveel denkt u dat de buurt/wijkbewoners hierover weten?  

Mijn indruk is dat de kennis in de buurt uiterst gering is.  

Weet u of dat er wijkbewoners zijn die zich erg betrokken voelen bij het beschermen van de biodiversiteit? 
 

Nee  
 
Denkt u dat de heemtuin gunstig kan zijn voor het onderwijzen van de buurt over het belang van het 
beschermen van de biodiversiteit? 
 

Vast wel.  

  

Toekomst perspectieven 

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin?  

De heemtuin kan het ‘Natuurlijk centrum’ van de wijk zijn met activiteiten die passen bij de tijd van 

nu. Dat zal wel lastig zijn, want de balans tussen rust, voorzichtigheid en een veelheid van 

activiteiten is lastig te vinden. Natuurliefhebbers vinden het lastig om om te gaan met zeer 

enthousiaste drukke en beweeglijke kinderen.  

Wat zou u wel/niet willen aanpassen aan de huidige situatie? 

 Niet beantwoord     

 

Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt?  
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Niet beantwoord     
 

Wat is volgens u belangrijk voor de toekomst van de heemtuin?  

Niet beantwoord     

Tijdens de eerste meeting op 3-9-21 werd vermeld dat er geld beschikbaar zou zijn voor meer activiteiten 

na schooltijd. Kunt u hier misschien iets verder op in gaan?  

De organisatie heeft recht op extra zogenaamde onderwijsachterstandsmiddelen, die aangewend 

kunnen worden om naschoolse activiteiten voor kinderen te organiseren. Die activiteiten dienen een 

verbinding te hebben van vrijetijdsbesteding én extra onwikkelingskansen. In het jargon wordt wel 

gesproken over de verbinding van binnen- en buitenschools leren. Voorbeeld: Natuurlessen op 

school leiden tot nieuwsgierige kinderen die in de naschoolse periode verder op ontdekkingstocht 

gaan in de natuur – op de schoollocatie zich verder verdiepen middels de mogelijkheden van de 

aanwezige bibliotheek etc.  
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8. Previous caretaker; Ben van As  

Datum: Woensdag 6-10-21 

Locatie: Online via email 

 

Kunt u uzelf kort introduceren?  

Ik ben in 1977 in dienst gekomen bij gemeente Vlaardingen om met wilde planten in het groen te 

gaan werken. Aanvankelijk in het wijkpark-Holy Noord (waar ten tijde van mijn pensioen circa 650 

inheemse wilde planten leefden) en later, de laatste vijftien jaar voor mijn pensionering, had ik de 

leiding over al het ecologisch groen binnen gemeente Vlaardingen. D.w.z., als voorman-tuinman.   

In de praktijk kwam het erop neer dat ik meestal het aanspreekpunt was voor veel vragen die bij de 

gemeente binnenkwamen; lezingen gaf over het natuurlijk groenbeheer, advies gaf bij 

reconstructies van groenstroken enz. Ik heb lang samengewerkt met de eerste tuinman van de 

heemtuin, Dhr. Wim Zegers. Toen hij met pensioen ging kreeg ik de ook leiding over de heemtuin. 

Later kwam Ton Tobé mij versterken en samen hebben wij het natuurlijk groenbeheer destijds een 

enorme “boost” gegeven.   

Wat is uw huidige werk? En hoelang heeft u in heemtuin Westwijk gewerkt?  

Is niet precies te duiden. Vanaf circa 1980 heb ik regelmatig in de heemtuin gewerkt. Wim Zegers 

werd toen mijn voorman. Maar ik had een “eigen” basisplek, het Natuurpark-gedeelte in het 

wijkpark Holy-Noord. Maar er zitten in de 35 jaar werken bij Vlaardingen wel duizenden uren arbeid 

van mij in de heemtuin.  

 Hoe bent u betrokken geraakt bij de heemtuin?  

Doordat ik hetzelfde werk deed als mijn collega W. Zegers en we dezelfde werkgever hadden.  

 Wat heeft u hiervoor gedaan?  

Na de lagere school ben ik op de avondschool, net voor ik het leger in moest, dierverzorger en 

biotechnisch laborant geworden. Ik werkte destijds (vanaf 1965) bij een embryologisch instituut in 

Utrecht. Daarna moest ik anderhalf jaar het leger in (Militaire dienstplicht) en daarna weer terug op 

het laboratorium. Daarna enkele jaren door Europa gereisd en toen ik las dat er heemtuinen 

bestonden ben ik mij daarop gaan richten en ben bij een hoveniersbedrijf gaan werken. Later heb ik, 

wederom ’s avonds na mijn werk, een hoveniersopleiding gedaan.  

 Wat is uw achtergrond?  

Zie boven. Ter aanvulling: ik kocht destijds zo veel mogelijk natuurboeken als er te krijgen waren en 

was mijzelf toen met name intensief met Nederlandse wilde planten en vogels aan het verdiepen. 

(Maar ook wel in andere organismen!)  

Wat denkt u dat heemtuin Westwijk onderscheidt van andere heemtuinen?  

Meerdere dingen. Ik denk dat elke heemtuin wel zijn “verhaal” heeft. Onze heemtuin is in de 1960-er 

jaren ontstaan doordat een biologieleraar van het gymnasium in de Westwijk aan de gemeente had 

gevraagd om een instructief plantsoen om leerlingen les te geven. Dit, omdat het Rijnmondgebied 

totaal op de schop ging voor de economie/bedrijven en er geen plek meer was voor de 

oorspronkelijke natuurlijke waarden. Het gemeentebestuur heeft dat destijds ook ingezien en in alle 

wijsheid besloten aan de wensen van de leraar te voldoen.   
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Het toenmalige hoofd van de afdeling Plantsoenen, Dhr. Gerard Davidse, bleek een wijs man en 

schakelde toen de vermaarde landschapsarchitect Cees Sipkes uit Oostvoorne in en hij heefthet hele 

project destijds begeleid en ook de wilde planten geleverd. Doordat de gemeente over een “wilde 

plantenkenner” beschikte, de persoon van tuinman Wim Zegers, werd hij er ook van af het begin bij 

betrokken en de tuinman daar.  

Verder denk ik dat onze heemtuin ondertussen ook een van de oudste is in Nederland (Na Thijsse’s 

Hof, en de Amstelveense heemparken die ouder zijn, en buiten voornoemde parken is het denk ik 

ook de enige andere die met beroepskrachten werkt.  

Wat zou u omschrijven als het hoofddoel van de tuin?  

De tuin wordt door de belastingbetaler betaald. Dus lijkt mij het hoofddoel dat het Vlaardings 

publiek er kan genieten en ontspannen. Het is een oase van rust voor veel mensen, middenin een 

zeer drukke stadswijk.  

Maar ook educatie is een groot doel! We hebben er altijd veel excursies gedaan en scholen komen 

nog steeds langs (Voor zover mij bekend, maar helaas kom ik er nog maar zelden, Assen is ver weg 

van Vlaardingen….  

Welke mensen bezoeken de tuin het meest?  

Omwonenden, maar ook andere Vlaardingers en ook met enige regelmaat mensen uit andere delen 

van Nederland.  

  

Ecologie vragen  

Wat is uw favoriete deel van de tuin?  

Tjaa…., ik ervaar de tuin als een geheel. Niet speciaal een bepaald gedeelte.  

 Welke biotopen zijn aanwezig in de tuin?  

Verschillende typen bloemenweides. Een Zuid-Hollands grasland met kenmerkende soorten uit de 

eigen omgeving die vroeger veel aan de Nieuwe Waterweg/Het Scheur stonden, zoals bv Wilde 

kievitsbloemen, Piksterbloemen, Gulden boterbloemen, Brunel, Kamgras, Reukgras, Grote ratelaars 

enz.  

 Hoe zijn deze biotopen aangelegd en verder ontwikkeld?  

Bij de aanleg is de bovengrond afgegraven, deels tot op het laagveen (De heemtuin was daarvoor 

een weiland) en op andere delen is omgevingseigen klei (“Kattenklei”) aangebracht (voor het 

gebouw); op een andere plek is mergel aangebracht voor de kalkminnende flora en in het 

duingedeelte kalkrijk zand. Aan de zuid-oost kant zijn hoogveenturven geplaatst om een natte 

heidevegetatie te maken.   

In het bosplantsoen rondom is wat zwaardere grond aangebracht om de bomen en struiken goed te 

laten groeien. Deze informatie heb ik van Wim Zegers, toen de tuin aangelegd werd was ik 19/20 

jaar en zat in het leger.  

 Wat zijn de ‘key species’ van de verschillende biotopen?  

Dat zijn tegenwoordig deels andere soorten dan vroeger als gevolg van nieuwe aanwinsten en ook 

het verdwijnen van soorten.  
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Wilde kievitsbloem is een belangrijke soort, ooit groeiden er vele duizenden op de graslanden aan 

de Maassluisse Dijk, de westelijke uitloper aan het Scheur (NU: Lickebaertbos) van Vlaardingen.  

De Struikheide, deze soort, niet zeldzaam in Nederland, maar voor West-Nederlanders altijd een 

fantastisch gezicht als die bloeit.   

Blauwe knoop. Deze aan het eind van de zomer tot in de herfst bloeiende plant trekt altijd zeer veel 

vlinders en andere insecten aan. Veel mensen komen hier naar kijken.  

De verschillende orchideeënsoorten in de verschillende biotopen trekken ook altijd liefhebbers en 

fotografen.  

Het Koninginnekruid, ook al zo’n fraaie en goede vlinderplant . Enorme aantallen dagvlinders zijn er 

jaarlijks op te zien.  

Heelblaadjes, deze plant heeft een schitterende gele kleur als hij massaal bloeit. Ook hier weer veel 

insecten op.  

Daslook, Wilde hyacint, Klimopbremraap, Bosanemoon en andere soorten in het bosgedeelte 

rondom zijn periodiek ook toonaangevende soorten die veel lof krijgen.  

En tenslotte de vegetatie langs het slootje door het midden van de tuin. De Dotters bloeien 

schitterend en het zelfde geldt voor de Grote kattenstaarten en Zwanenbloemen.  

Dit is maar een greep uit het sortiment maar zijn wel heel opvallende soorten.   

Weet u of er zeldzame soorten zijn in de tuin? (zowel planten als dieren)  

Ja deels wel. Maar ik ben wel al tien jaar weg dus die kun je het beste aan Ton Tobé en zijn collega 

Lianka vragen.  

Hoe is het management om deze soorten te behouden?  

Vroeger altijd heel goed. Nu kan ik niks over zeggen, maar Ton is een uitstekende tuinman, de beste 

die ik ken voor dit vak, dus ga ik er van uit dat het nog steeds goed is. Ik hoop er volgend jaar weer 

eens te komen. Hopelijk werkt Ton er dan nog…..  

Zijn er systemen binnen de biotopen?  

Soorten die van elkaar afhankelijk zijn er zeker. In de natuur zijn soorten op tal van wijze met elkaar 

verweven en dat is hier ook zo. Enkele directe verbanden tussen soorten zijn: de Klimopbremraap 

die volledig parasiteert op de Klimop. 

 

- De Klimop heeft de bomen nodig om in te klimmen. 

 

- De vogels slapen en broeden in de Klimop. 

 

- De Blauwe reigers (één van de eerste kolonies in westelijk Zuid-Holland (!) hebben de bomen nodig 

om te broeden. 

 

- De Kleine watersalamanders hebben de onderwaterplanten (Sterrenkroos e.d.) nodig om hun eitjes 

in de bladeren af te zetten. 

 

- De reigers hebben de kikkers nodig om op te eten. 

 

- De Dwergmuizen hebben de kniehoge beplanting nodig om hun zomernesten in te maken. 
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- De vlinders hebben veel plantensoorten nodig om als voedsel voor de rupsen te gebruiken. Zo leeft 

bv de Lichte zandvedermot in de stengels en wortels van de Wilde bertram. 

 

- De behoorlijk zeldzame Wilde bertramgalmug komt met de schitterende lila-roze gallen eveneens 

jaarlijks in de bloeiwijzes van de Wilde bertram voor. 

 

- In de Wilde peen komt jaarlijks de Scheerlinggalmug voor in de zaden. Ook al geen algemene 

soort. 

 

- De Grote ratelaar heeft de aanwezige grassen nodig. Het is een halfparasiet en door zijn leefwijze 

blijven de grassen in het park lager en dus zie je de bloemen er bovenuit komen. 

 

- een schimmel, ik ken de naam er niet van, maar dankzij deze schimmel sterft het Heermoes 

periodiek over grote oppervlakten af! 

 

- Het Moeraskartelblad is één van de belangrijkste planten in het park! Hij bloeit prachtig 

paarsrood, maar deze plantensoort is een Riet-moordenaar! Zonder deze plant `ouden de 

veenweitjes met Riet dicht groeien,; nu staan er Echte koekoeksbloemen, Dotters en Brede 

orchissen! Ik stop nu met deze rubriek, maar er zijn nog veel meer verbanden tussen soorten op te 

noemen! 

 Wat zijn de meest waardevolle elementen van de tuin?  

Tja….ALLES!!! (met elementen bedoel je toch planten?)  

 Welke elementen zijn moeilijk om weg te krijgen?  

Riet is altijd een arbeidsintensieve soort. Daar wordt wel een constante strijd tegen gevoerd.  

Paardenstaarten. Met name het Heermoes, maar ook zijn dubbelganger de Lidrus zijn hardnekkige 

planten die veel tijd, inzicht en energie kosten van het personeel.  

Ook soorten als Gewone berenklauw, Grote brandnetel, Pastinaak, Ridderzuring e.d. (op de vette 

klei) kosten veel energie om in toom t houden. En vroeger: Late guldenroede. Maar die hebben Ton 

en ik zo’n vijftien jaar gelden met veel moeite tot een minimum terug kunnen brengen. Destijds leek 

deze plantensoort de tuin te willen overwoekeren.   

 Welke elementen zijn moeilijk om te behouden/verzorgen?  

De heide en de varenhoek zijn zeer onderhoudsgevoelig i.v.m. overwoekering. Maar eigenlijk geldt 

het voor de hele tuin. Let wel, het grondwater staat hooguit 20 cm diep! De tuin ligt in het 

laagveendistrict en er stroomt een “rivier” onder tuin door het veen (kwelplekken!)  

 Zijn er onderdelen die extra onderhoud nodig hebben?  

Zie boven  

  

Welk deel van de tuin wordt het meest gewaardeerd door bezoekers?  

Is niet te zeggen. Dat scheelt per seizoen.  

Denkt u dat een hoge biodiversiteit op een klein oppervlak voordelen kan bieden? 
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Er is zeker een hoge biodiversiteit aanwezig. Door het voorheen inbrengen van planten en biotopen 

en ook de ecologische verbinding met “Rondom West” en de Aalkeet Buitenpolder hebben de 

afgelopen tientallen jaren tal van dier soorten de heemtuin weten te bereiken.  

 Geeft de tuin ecosysteem services voor zover u weet?  

Deze vraag begrijp ik niet. Sorry.  

 Is de tuin onderdeel van een ecologisch netwerk?  

Ja, een gemeentelijk en ondertussen (als gevolg van aanplant in de omringende polders ook 

regionaal ecologisch netwerk.  

 Zo ja:  Functioneert het als een stepping stone?  

 Zeker!!!  

 Zijn er specifieke dieren of planten die gebruik maken van het netwerk?  

Trekvogels. De boen zitten in het najaar vol met vogels die ’s nachts weer verder trekken. Maar ook 

tijdens het werken landen er soms grote groepen vogels in de trektijd.  

Ook IJsvogels hebben de tuin weten te vinden. (Nog?) In de tijd dat ik er veel werkte hebben ze een 

nesthol gegraven en ook hebben we paringen en jongen gezien. Destijds voor West Nederland een 

heel bijzondere broedvogel.  

 Zijn er andere stepping stones in de buurt?  

 Niet zoals de heemtuin. Wel in het noorden van Vlaardingen, enkele kilometers verder. Daar ligt het 

Natuurpark-Holy.  

 Zo nee: Waarom niet?  

 De grond is heel duur in West Nederland. Er is een groot tekort aan woningen. Dus ALLE grond die 

vrijkomt wordt zo snel mogelijk bebouwd.  

 Zou het met behulp van veranderingen deel kunnen worden van een ecologisch netwerk?  

Dat is het al!  

Er wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van alle soorten. Kunt u bedenken wat hiermee gedaan 

kan worden?  

Tja…, aantonen dat het park zeer waardevol is!  

Wisten jullie trouwens dat de Stadsreus (Volucella zonaria) na veertig jaar afwezigheid in ons land 

(mond mededeling Jan Lucas, destijds een van de grootste zweefvliegspecialisten in ons land) voor 

het eerst weer in onze heemtuin werd waargenomen? Dat was vanaf 1975, net voordat ik naar 

Vlaardingen kwam. Sindsdien is het de soort voor de wind gegaan, ik kom hem nu ook soms hier in 

Assen tegen. En zo zijn er nog wel een aantal anekdotes.  

 Voor welk doel is de oude lijst eerder gemaakt?  

Is die er??/ Ik heb vroeger altijd van alles in mijn schriften genoteerd, maar nooit lijsten gemaakt. 

Wim Zegers heeft vroeger wel lijsten gemaakt van bloeiende planten in het park.  

Pas sinds de oprichting van de PGO’s ben ik gegevens gaan doorgeven. Er zal dus wel wat in de 

NDFF staan, maar of dat veel is? Destijds ging dat nog per post met handgeschreven lijstjes….  
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Management  

Hoe is het management in de tuin georganiseerd?  

Wie maakt belangrijke beslissingen?  

Heeft u contact met de gemeente of het nieuwe fonds dat het management over wil nemen?  

Geen idee hoe dat tegenwoordig geregeld is. Vraag het Ton!  

  

Toekomstvisie  

Wat is uw ideale visie voor de heemtuin?  

Wat zou een goed project zijn voor de heemtuin om aan te werken?  

Wat zou u het liefst willen veranderen aan de heemtuin?  

Wat zou u het liefst niet willen veranderen?  

Wat mij betreft hoeft er niets veranderd te worden in de heemtuin! En zeker GEEN personele 

veranderingen want dan zal hij nog harder in elkaar storten dan het Natuurpark-Holy (Is triest 

genoeg ook nog maar een deel van in oude glorie…..) 
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9. Stichting Vrienden van de heemtuin; Jacques Hipke 

Datum: Dinsdag 5-10-21 

Locatie: Online via email 

 

Zou u misschien wat meer kunnen vertellen over uzelf en hoe de stichting ontstaan is.   
Hoe bent uzelf en bij de stichting betrokken geraakt?  
Hoe is deze in contact gekomen met de heemtuin?  

Ik ben geboren op 11/6/39 in Rdam. Na de HBS ben ik altijd vernieuwend bezig geweest: te weten in 

het familiebedrijf, was in 1957 'n slecht lopende winkel lederwaren/speelgoed en die winkel heb ik 

met mijn ouders veranderd in een speelgoed speciaalzaak. Ik was al snel medefirmant en dus mijn 

eigen baas. Ook in 1957 kwam ik terug bij de scouting als assistent leider en klom op tot 

commissaris, waarbij ik ook veel vernieuwde....Ook tijdens mijn militaire dienst heb ik veel helpen 

veranderen, bijvoorbeeld op de afdeling beoordeling onderofficieren, waarbij ik een oud systeem 

veranderde in een voor die tijd in iets nieuws....( dus veel leren organiseren..)  

Met mijn Ouders en mijn vrouw zijn wij winkels begonnen in Rdam, daarna in Schiedam en 

Ridderkerk… steeds vernieuwend, specialiserend en daarbij heb ik 5 winkeliersverenigingen 

opgezet… op een nieuwe manier...ik vond bijv. dat de winkeliers in hun winkel moesten zijn en dat 

wij een promotiebedrijf het werk moesten laten doen...dat was in 1982 vernieuwend...maar dat 

keek ik af van Alexanderhof Rdam..  

Je kunt van anderen leren, en je hoeft echt niet alles zelf uit te vinden..  

In 2008 verkochten wij onze laatste speciaalzaak voor Koken, Tafelen en Cadeaus in Ridderkerk en 

inmiddels pasten wij al op onze kleinkinderen en Vlaardingen...wandelden wel eens door de 

Heemtuin.. en zagen daar tegenover mooie appartementen bouwen en daar zijn wij gaan wonen...  

Inmiddels was ik naast het stoppen van de zaak, ook gestopt als adviseur voor de winkeliers, uit een 

bestuur gestapt van een gymnastiekvereniging, gestopt uit het bestuur van serviceclub Kiwanis.....  

Maar er werd in Vlaardingen wel aan mij getrokken...dus kwam ik in het bestuur van de 

Woningstichting.. de opzet van Prinses Beatrix Spierfonds voor Vlaardingen...  

Hoe was de opzet van de activiteiten die jullie organiseerden?   

Wat voor soort activiteiten waren het bijvoorbeeld?  

Voor welke doelgroepen?   

Waren het betaalde activiteiten en hoelang duurde de activiteiten doorgaans?   

Ja en op een avond werd er in de Telder een wijkvergadering gehouden, waarbij de voorzitter een 

brief van B en W Vlaardingen voorlas, waarin men zich afvroeg of er nog wel genoeg draagvlak was 

voor de Heemtuin....( wij waren met ca 20 mensen aanwezig...en men begreep er weinig 

van...enkele aanwezigen stelden...."als die Heemtuin dicht gaat...komen er dan op die grond flats te 

staan ???")  

Ik heb toen aan de aanwezigen gevraagd dit te voorkomen. ''s Zondags was er toevallig een 

rondleiding door de beheerder in de Heemtuin...ik heb enkele mensen benaderd en hen verteld dat 

wij szm een Stichting moesten oprichten....  

Op 5/10/2016 werd de Stichting tot behoud van De Heemtuin opgericht. Al direct werden er acties 

gehouden, bijvoorbeeld een blote voetenpad , waar 162 kinderen aan mee deden....maar vooral de 

publiciteit deed wonderen. Er werden rondleidingen gegeven....die altijd al werden gegeven ...maar 

nu zichtbaar werden  
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Het bestuur werd bij de afdeling Groen van de Gemeente Vlaardingen uitgenodigd en ons werd 

gevraagd een begroting in te dienen !!  

In de praktijk kwam het geld van de Gemeente Vlaardingen ...moeizaam binnen...Het hoofd van de 

bewuste afdeling werd ziek...Maar het bestuur wilde verder...Er werd een kabouterpad voor de 

allerkleinsten gemaakt. dat kostte geld...het Fonds Schiedam Vlaardingen hielp ons ( c E 3.000, 

)  Het pad werd geopend door de v.m. wethouder H. Versluijs....publiciteit ....Rondleidingen....de 

Zonnebloem,...scholen...scouting...enz enz  

Klopt het dat de stichting officieel niet meer bestaat?   

Wat is de rede waarom jullie zijn gestopt met het organiseren van activiteiten?  

De Stichting meende dat de taak was geklaard, 2 bestuursleden moesten stoppen en er werd 

besloten de Stichting per 30 juli 2020 te stoppen.....  

Begin 2021 stond er in de krant dat B en W hadden besloten eind 2021 geen financiële middelen 

meer beschikbaar zouden stellen...! B en W zaten financieel in een moeilijke situatie...er zijn 3 

Wethouders van financiën afgetreden....er is nu een nieuwe Burgemeester...  

Als oud voorzitter, maar ook de beheerder en zijn assistenten moesten het lezen uit de krant !!!  

Ik heb ook na de opheffing van de Stichting bijna iedere week Ton Tobe en zijn medewerkers 

bezocht en hun na dit krantenbericht gezegd mijn best te doen een en ander te veranderen....  

Hoe men het weet ..was mij een raadsel, maar ik werd benaderd door het AD...Er kwam een groot 

stuk in de krant Jac. Hipke blijft vechten voor de Heemtuin...  

Na het voornoemde krantenbericht wilde mevrouw N. van de Luyt met een harde actie naar de 

Gemeente. Ja Mw van de Luyt heeft haar sporen zeker al verdiend, maar toch heb ik haar 

geadviseerd met rustige middelen te werk te gaan...Zij heeft op mijn advies, op de manier zoals het 

hoort, spreektijd aangevraagd in een commissievergadering. Helaas heeft daarbij B en W gesteld, 

niet terug te komen op het besluit.  

Het werd in stemming gebracht en ook de Gemeenteraad heeft herfinanciering afgewezen ! 

Inmiddels hebben B en W de Heemtuin overgedragen aan het Fonds Schiedam Vlaardingen. Dit 

Fonds heeft inmiddels iemand benoemd en er wordt naar ik heb gehoord van Mw N. de Luyt gezocht 

naar financiële middelen. Inmiddels heb ik Mw N. de Luyt enkele suggesties gedaan en zij zal dat 

zeker bespreken.  

Het Fonds S.V is ontstaan uit Activa bij het stoppen van de Bondsspaarbanken van Schiedam en 

Vlaardingen waarbij werd toegezegd dat dit nieuw gevormde Fonds altijd financieel klaar zou staan 

waar nodig is in Schiedam of Vlaardingen. Het rechtvaardigt het Fonds S.V. natuurlijk wel, niet ieder 

jaar E 70.000,- te fourneren in de Heemtuin, maar daar een financiële oplossing voor zoekt.  

Zouden jullie er in de toekomst eventueel voor open staan om de stichting weer nieuw leven in te blazen?  

De leden van voormalige Stichting zullen niet heroprichten, maar wellicht is een Stichting een 

wenselijk idee. Ik denk aan Mw N. v de Luyt e.a.  

Bezoekt u zelf persoonlijk de heemtuin, en wat vindt u de belangrijkste aspecten van de tuin?  

Wat weet u over de biodiversiteit in de tuin, en was deze biodiversiteit van belang voor de stichting?  

Iedere week bezoek ik de Heemtuin, die onder zeer deskundige leiding staat van de heer T Tobe.   
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Zijn er nog dingen die u graag kwijt wilt over de heemtuin of heeft u zelf nog ideeën voor de toekomst van 

de heemtuin?   

Wat is uw ideale visie voor de heemtuin?   

Ik meen zeer uitgebreid het bestaan van de Heemtuin te hebben toegelicht. De inwoners van 

Vlaardingen kunnen iedere dag van 9 tot 16.00 u terecht, dus ook in het weekend. Ieder mens is een 

deel van de natuur en dat is terug te vinden in de Heemtuin Vlaardingen!  
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10. Geocaching; Ger van der Bent 

Datum: Maandag 4-10-21 
Locatie: Online in Microsoft Teams 
 
 
Kunt u uzelf kort introduceren? 
Wat doet u voor werk? 
Wat is uw rol met betrekking tot geocaching?  
 

Ger is voorzitter van de wijkvereniging. Een van de organisatoren van het repair café (weggooien 
mooi niet). Hier repareren ze apparaten die anders weggegooid worden. Het is ook een sociaal 
project en helpt mensen om goede 2ehandse apparaten te kopen en wat geld te besparen.  
Ze waren er al een tijd geleden bezig met geocaching. Een half jaar geleden zijn ze weer begonnen.   

 
 

Heemtuin Westwijk   
Hoe bent u betrokken geraakt bij de heemtuin? 
 

Ger kent de tuin al sinds hij in de wijk woont (14 jaar). Hij kent ton en lianka van het verleden. Ger 
werkte aan wijkblad west en zette hier informatie in over activiteiten voor kindergroepen of 
workshops in de heemtuin. Door het blad werd reclame gemaakt voor de tuin en werd deze 
bekender. Daarvoor terug konden zij de tuin gebruiken als een plek om de activiteiten uit te voeren 
zoals knutselen met de kinderen. Het blad is gestopt door een tekort aan redacteuren en toen is het 
contact met de heemtuin verwaterd.  

 
Bezoekt u zelf de heemtuin? 

 
Ger komt zelf niet zo vaak in de tuin, ongeveer 1 x per jaar. Hij weet niet zo heel veel van planten en 
zijn interesse ligt er niet. Hij weet wel dat er honderden soorten staan en hij vindt ze erg mooi, maar 
hij weet niet wat er precies staat.  

  
Hoe heeft u de geocache in de tuin georganiseerd?   
 

Ze hebben er een cache in de tuin opgehangen om mensen de tuin in te lokken. Ze wilde echter 
mensen ook uitnodigen om door de tuin te wandelen en er een lange tijd te verblijven. In de cache is 
een 3 cijfer slot. Om de code te krijgen, moet je drie vragen beantwoorden (bijv. Welke kleur 
stropdas heeft de kabouter?). De cache gaat open met een magneet en een breinaald, dan kunnen 
ze pas het slotje openen, en bij het boekje om hun naam in te schrijven. Mensen reageren erg 
enthousiast op de tuin.   

 
In de email die u had gestuurd had u vermeld dat de mensen erg enthousiast zijn.  
Waarover waren ze het meest enthousiast (had het bijv. te maken met de heemtuin zelf)?  
Wat voor mensen/doelgroepen beoefenen het geocachen in Vlaardingen?  
  

De reacties van mensen die de cache zoeken, variëren erg. Er zijn er met heel veel kennis die de 
bloemen bij naam kunnen noemen en ook die alleen bloemetjes zien staan maar er verder niks 
vanaf weten. De reacties zijn positief over het feit dat er ook zo’n natuurrijke plek is zo midden 
tussen de bebouwing.  
Door verstedelijking gaat er steeds meer groen verloren, en het zou zonde zijn om de heemtuin ook 
te verliezen. Mensen waarderen de rust in de tuin naast de uitdaging van de cache. Mensen blijven 
soms ook langer dan vooraf aangegeven. ‘Ik ga maar even kort, maar uiteindelijk ben ik meer dan 
een uur gebleven.’  
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Hij kent de mensen niet, alleen de afkortingen die ze op de site gebruiken zijn zichtbaar. De cache is 
ook te vinden via een landelijke site waar Ger lid van is. Meer caches zijn zichtbaar voor leden dan 
niet-leden.  

 
 
Toekomst perspectieven 

Wat is uw perfecte visie voor de heemtuin? 
Wat zou u wel/niet willen aanpassen aan de huidige situatie? 
 

Als Ger een ding aan de tuin kon veranderen, zou hij zich focussen op het vandalisme in de tuin. Er is 
steeds weer vernieling en hij wil dat dit voorkomen kan worden. Er worden kleine dingetjes kapot 
gemaakt, bloemen platgetrapt, etc.   

 
Wat in naar uw mening belangrijk voor de toekomst van de heemtuin? 
   

De beheerders zijn erg belangrijk voor de tuin en het onderhoud hiervan. In de toekomst moet er 
goed beheer zijn, vergelijkbaar met hoe het nu is. 

 
Zou u in de toekomst bereid zijn om weer samen te werken met de heemtuin? 
 

Ger wil graag weer samenwerken met de heemtuin zoals hij vroeger deed. Hij wil doorgaan met de 
cache en misschien weer een wijkblad opzetten waarin weer activiteiten in de vakanties voor 
kinderen gepubliceerd kunnen worden.   
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Heemtuin manager interviews 

11. Thijsse’s Hof; Johan Görtemöller  

Datum: Woensdag 29-9-21 

Locatie: Online in Microsoft Teams 

 

Zou u zich even kunnen voorstellen?  

Wat is uw functie binnen de heemtuin?  

Wat voor werkzaamheden voert u uit?  

Mijn naam is Johan Görtemöller ik ben beheerder van Thijsse’s Hof in Bloemendaal. Ik weet redelijk 

veel van de natuur. Ook ben in groendocent voor een vmboschool in Haarlem en geeft nog 1 dag in 

de week les.  

Van oorsprong ben ik bloemist. Ik liep tegen deze baan aan toen ik met mijn leerlingen naar de tuin 

ging en hoorde dat de voormalige beheerder ging stoppen. Ik heb toen gesolliciteerd en deze baan 

gekregen als beheerder/hovenier.   

Thijsse’s Hof is gemaakt en bedacht door Jac. P. Thijsse. Het is 2ha groot en is onderverdeeld in 

kleine biotopen. De Kennemerduinen is hun voornaamste biotoop.  

  

Heemtuin Thijsse’s Hof 

Wat voor soort mensen zijn in dienst van de heemtuin? (verzorgers, management, etc.)  

Hoeveel en wat voor kennis verwacht u van uw medewerkers om te bezitten?  

Wat voor een opleiding moeten zij voltooid hebben?  

Alle gebieden in Thijsse’s Hof hebben te maken met het Zuid-Kennemerland. Dit wordt beheerd door 

1 beheerder met behulp van vrijwilligers. Dit is het geval in de meeste heemtuinen. Bij sommige 

heemtuinen gaat het anders.  

Thijssepark in Amstelveen is één van die heemtuinen en heeft 10 mensen in dienst bij de gemeente.  

De meeste vrijwilligers komen bij mij aankloppen, de meeste hebben wel een groene achtergrond en 

sommige zijn al gepensioneerd. Ze hoeven niet veel kennis in huis te hebben maar dat hebben ze 

vaak wel. Ook krijg ik mensen binnen met een burn-out, die dan langzaam weer tot rust komen in de 

Hof.  

Ik sta wel op de loonlijst en krijg betaald voor 4 dagen in de week en dit wordt gedaan door de 

stichting Thijsse’s Hof. De gemeente doet niks op het gebied van financiële bijdragen, we ontvangen 

dus ook geen subsidies.  

Thijsse was een man die goed kon babbelen en heeft daarmee geld losgepeuterd voor de heemtuin. 

Hij heeft daar veel donateurs geworven, en we maken nog steeds veel gebruik van (kleine) 

donateurs.   

Wat is uw mening over wat de voornaamste functie van een heemtuin is of zou moeten zijn?  

Wat is de voornaamste functie van uw heemtuin? (ecologisch, educatief, sociaal, wetenschappelijk, 

conservatief, etc.)  

De voornaamste functie van een heemtuin: Thijsse heeft de tuin bedacht als instructief plantsoen. 

Hij  was van mening dat 1 uur buiten gelijk staat aan 6 uur binnen les. Zijn wens was omdat via 
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heemtuinen te doen. Educatie is dus functie nummer 1 van een heemtuin vond hij. Het is belangrijk 

om kinderen te laten zien hoe leuk/mooi de natuur is. De tuin is ook erg geschikt voor ouderen om 

te wandelen en te rusten. Een van de doelen is om mensen (vanaf groep 6) bewust maken van de 

natuur.   

Welke activiteiten (die bezoekers betrekken) vinden plaats in uw heemtuin?  

Wat voor soort bezoekers maken gebruik van deze?  

Is er een onderverdeling van soort activiteiten? (op leeftijd, doeleinde, beroep, etc.)  

Genereren deze problemen of uitdagingen?  

Ik snapt dat de heemtuin in Vlaardingen een beetje huiverig is om tieners toe te laten in de tuin. En  

zie tijdens het lesgeven ook dat deze leeftijdsgroep niet altijd interesse heeft in de natuur.  

In onze heemtuin komt ook Stedelijk Gymnasium om onderzoek en proefjes te doen tijdens de 

biologieles.  

Mensen kunnen zich inschrijven voor rondleidingen. Iedere 1e zondag van de maand is er een gratis 

rondleiding.  

Er worden in Thijsse’s Hof veel cursussen van de KNNV, IVN en ander organisaties gegeven. Maar 

het moet natuurlijk wel natuur gerelateerd zijn.  

Ieder dag zijn er eigenlijk wel activiteiten, maar deze worden wel af gewisseld (niet te veel tegelijk).  

We hebben ook speurtochten voor kinderen in de tuin, bijvoorbeeld de paddenstoelen speurtocht.   

Het bezoekerscentrum is de grootste binnenruimte in de tuin naast het kantoor. Hier kunnen 30 

man in voor bijvoorbeeld lezingen.  

De samenstelling van de bezoekers is divers. We krijgen veel vaste bezoekers zoals oudere die langs 

komen voor hun dagelijkse rondje maar ook toeristen uit onder andere Duitsland. Het gros van de 

bezoekers is tussen de 40-80 jaar maar er komen ook veel schoolkinderen van 27 scholen die vier 

keer per jaar (elk seizoen) langs komen.   

Mankracht is een probleem met sociale activiteiten, bijvoorbeeld de rondleider kan niet altijd. Ook 

al zijn mensen met pensioen hebben ze het nog steeds druk. Het is lastig om mensen op de juiste 

momenten te krijgen.  

We hebben geen last van hangjongeren en vernielingen op dit moment.  

De hof is afgesloten met een hek dat ‘s avonds op slot gaat.   

Qua biodiversiteit, wat is kenmerkend aan jullie heemtuin? (wat onderscheid jullie?)  

Wat zijn de kernsoorten (plant, schimmel, dier) waar jullie tuin bekend om staat/trots op is?  

Brengen de (sociale) activiteiten die in de heemtuin plaatsvinden de biodiversiteit/biotopen/planten in uw 

heemtuin in gevaar?  

Bijzonder voor de Thijsse’s Hof zijn de orchidee soorten, het nieuwe biotoop de stuifduin dat we 

hebben sinds vorig jaar (deze kom je niet vaak tegen in Nederland en bevat speciale soorten), de 

stinzenplanten (deze zijn in 1600-1700 naar Nederland gekomen (bijv. Sneeuwklokje, krokkussen, 

hyacinten, voornamelijk bolgewassen). We hebben bijna alle stinzenplanten die er zijn in Nederland 

en veel mensen verzamelen stinzenplanten.   

We verkopen ook het teveel aan planten in de tuin in een pot voor 1 euro. Soms krijgen wij ook 

verzoeken van andere heemtuinen om planten uit te wisselen.  
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We zijn redelijk streng in het handhaven van de regels zoals, op de paden blijven, dus de sociale 

activiteiten leveren niet veel problemen op voor de biodiversiteit.  

Wij bleven tijdens de corona open terwijl veel parken dicht waren, toen kregen we wel bezoekers die 

op het gras een wijntje kwamen drinken en van de paden gingen vanwege de 1.5 meter, toen 

hebben we best wel streng moeten optreden. Zolang dit soort praktijken niet frequent gebeuren is 

de handhaving best wel te doen.   

De tuin is ook aanwezig om mensen in de buurt bewust maken dat ze hun eigen tuin meer 

natuurbewust maken. Dus minder exoten in de tuin, minder strakke gazons, maar juist meer 

inheemse beplanting. We zeggen dus: maak van je tuin een duintuin. De Utrechtse heuvelrugtuinen 

hebben eenzelfde project al een paar jaar lopen.   

Bent u betrokken bij andere groenprojecten?  

Ben u in contact met het management van andere vergelijkbare (heem)tuinen?  

Heeft u de beschikking om terug te vallen op een netwerk/organisatie van (heem)tuinen?  

Wat voor informatie deelt u onderling?  

Heeft u ook contact met andere organisaties zoals bijv. Universiteiten, wetenschappelijke organisaties, 

Zaadbanken of organisaties die specifieke soorten willen conserveren?  

Ik heb contact met andere heemtuinen maar dit vindt niet frequent genoeg plaats.  

De SNTP is een organisatie waarin iedereen een eigen heemtuin heeft/beheerd. Ze wisselen 

onderling uit hoe ze omgaan met problemen in hun heemtuinen (bijv. Hoe om te gaan met de 

Amerikaanse kreeften? Het plaatsen van fuiken kan helpen om ze te verwijderen. Zo heeft de 

heemtuin in Zaandam 5000 kreeften gevangen vorig jaar.)  

Voor SNTP-lidmaatschap moet de heemtuin voor minimaal 80% een inheemse beplanting hebben. 

Ze betalen contributie voor lidmaatschap maar krijgen ook het tijdschrift Oase. Een lid van de SNTP 

is de tuin in Castricum. Deze heeft 300 soorten sneeuwklokjes. Je hoeft dus niet alle biotopen te 

laten zien om lid te worden.  

Ik heb ook contact met zaadbedrijven die op een natuurlijke manier zaden kweken, ik houd de 

nationale zaadbank in de gaten maar, voor ons is zaadproductie vaak te kleinschalig in een 

heemtuin. Ik ken de  zaadbanken via mijn zoon (3e jaars plant wetenschappen in Wageningen) ook 

hij is erg geïnteresseerd is in de zadenbank.  

Hoe is het management in uw tuin georganiseerd?  

Wie neemt belangrijke beslissingen aangaande nieuwe sociale activiteiten/beleid/onderhoud/etc.?  

Het bestuur van Thijsse's Hof bevat 2 ecologen (Bart van Tooren van Natuurmonumenten en Dik 

Vonk de eerste stadsecoloog van Nederland). Grote beslissingen gaan in overleg met de ecologen 

(bijv. het weg halen van te hoge bomen.) kleine beslissingen maakt ik zelf. Ook het  bestuur bestaat 

uit vrijwilligers.  

Zijn er uitdagingen welke u tegenkomt omtrent het management of voortbestaan van de tuin?  

Zo ja, wat voor uitdagingen?  

Zo nee, zijn er zaken die mogelijk wel een zorgenpost kunnen worden in de toekomst?  

Kunt u misschien voorbeelden geven van oplossingen die u gevonden heeft voor specifieke problemen?  

Hoe wordt uw heemtuin gefinancierd?  

Ontvangt u donaties?  

In de jaren 60 hadden ze weinig geld. Nu gaat het beter. We maken gebruik van ongeveer duizend 

donateurs en krijgen delen geld uit erfenissen. Op het moment zijn er geen echte financiële 
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bedreigingen. We zijn nu wel bezig om de grond die aan Thijsse beloofd was echt in handen te 

krijgen (deze is nu nog in handen van de gemeente).  

Heeft u toekomstplannen voor de tuin?  

Zou u deze met ons willen delen?  

Ik zou de heemtuin wel graag willen uitbreiden maar dit gaat helaas niet omdat we ons midden in 

het beschermde Bloemendaalse Bos bevinden.   

We zijn bezig met plannen voor het 100jarig bestaan over 4 jaar. We willen graag koninklijk worden 

en willen Prinses Amalia vragen om beschermvrouw te worden van Thijsse’s Hof.  

 

Heemtuin Westwijk  

Heeft u enige suggesties die zouden kunnen helpen om het management/de populariteit van heemtuin 

Westwijk te optimaliseren?  

Heeft u tips aangaande mogelijke activiteiten?  

Heeft u tips aangaande het beschermen van de toekomst van de heemtuin?  

Suggesties die hij heeft voor onze heemtuinzijn om ‘s nachts alles dicht te maken, en vast te houden aan 

vaste openingstijden (zij zijn van 9-5 open, behalve op maandag dan zijn ze gesloten, maar ze hebben wel 

een weekend beheerder).  

Onze tuin zou ook een weekendbeheerder kunnen gebruiken, en als er geen beheerder is zou de tuin 

gewoon helemaal op slot moete (maar als het een openbaar park moet blijven dan zou dichtgooien 

misschien niet mogen van de gemeente, maar dat is aan het fonds om dat dan te regelen met de 

gemeente).  

Ook zouden ze kunnen kijken of dat ze meer donaties kunnen krijgen, door bijv. actie weekenden te houden 

waarin je de stad in gaat en je de aandacht trekt op bijv. de markt). Het is hier vooral belangrijk dat je laat 

zien dat je er bent. 

Een andere suggestie is om kaartjes bij de ingang te leggen waarmee je mensen vraagt om donateur te 

worden. 

Heemtuin Westwijk mag hem altijd bellen voor meer ideeën en andere zaken.   

 

12. Zaans Natuur & Milieu Centrum; Jeroen Buijs 

Datum: Woensdag 6-10-21 
Locatie: Heemtuin Zaans Natuur & Milieu Centrum in Zaandam 
 
 
Kunt u uzelf introduceren?  
Wat is uw functie binnen de heemtuin?  

Wat voor werkzaamheden voert u uit?  

Jeroen doet deze baan twee dagen in de week. Hij geeft ook twee keer in de week les. Hij begon 12 
jaar geleden met werken in de heemtuin. Hij werkt hier als een tuinier. Dit is zijn hobby baan. Deze 
baan betaalt zelfs beter dan zijn baan als docent. Hij heeft een achtergrond als siertuinman en hij 
studeerde ook biologie. Hij vindt de baan leuk. Als hij met pensioen gaat hij hier waarschijnlijk door 
als vrijwilliger.   
De tuin bestaat al 65 jaar en is ongeveer 1,5 hectare groot.   
Ze krijgen subsidie van de gemeente. De heemtuin is onderdeel van de Zaans Natuur & Milieu 
Centrum organisatie.   
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Heemtuin Zaans Natuur & Milieu Centrum 

Wat voor soort mensen zijn in dienst van de heemtuin? (verzorgers, management, etc.) 
 

Hij is de beheerder van de tuin. Hij werkt samen met vrijwilligers, maar hij maakt het grootste deel 
van de beslissingen. Er werken rond de 40 vrijwilligers in de heemtuin. Ze helpen zowel bij het tuin 
onderhoud als bij de activiteiten. Sommige vrijwilligers hebben specifieke werkzaamheden. Ze 
komen allemaal uit de omliggende buurt. Er werken ook wat sociale vrijwilligers (mensen met 
problemen). Jeroen is de enige medewerker die echt in dienst is (2 dagen per week). 

 
Hoeveel en wat voor kennis verwacht u van uw medewerkers om te bezitten?  

De vrijwilligers verschillen zowel in achtergrond en kennis. Kennis is altijd fijn maar niet nodig om in 
de tuin te kunnen werken. Je leert vooral door doen.  

 

Wat voor een opleiding moeten zij voltooid hebben?  
 

Een opleiding is niet nodig.    
 
Wat is uw mening over wat de voornaamste functie van een heemtuin is of zou moeten zijn?  

Wat is de voornaamste functie van uw heemtuin? (ecologisch, educatief, sociaal, wetenschappelijk, 

conservatief, etc.)   

De belangrijkste functie van een heemtuin is natuureducatie. Het behoud van inheemse planten is 
ook een belangrijk onderdeel. De organisatie waar hij voor werkt is gericht op natuureducatie.  

 

Welke activiteiten (die bezoekers betrekken) vinden plaats in uw heemtuin?  
Wat voor soort bezoekers maken gebruik van deze?  
 

Bezoekers zijn voornamelijk kinderen met hun families, ouderen en mensen die op zoek zijn naar 
specifieke soorten (om bijvoorbeeld te fotograferen). Ze komen uit de omliggende buurt maar ook 
van verder weg.  

  
Is er een onderverdeling van soort activiteiten? (op leeftijd, doeleinde, beroep, etc.)  
Genereren deze problemen of uitdagingen? 
 

Toen hij hier begon met werken waren er nog niet zoveel activiteiten in de heemtuin.  
 
De grootste activiteit die plaatsvind in de tuin is de sprookjestuin in de herfstvakantie. Er worden 
dan allemaal verhalen verteld op verschillende plekken door de hele tuin. Kinderen betalen 5 euro 
voor een kaartje en voor de volwassenen de toegang is gratis. In een klein houten hutje zit dan een 
vertelheks die verhalen verteld. 
  
In de winter hebben ze een kerstverhaal speurtocht in de tuin. Het houten hutje wordt dan gebruikt 
als een kerststal. 
 
Soms adverteren ze hun activiteiten op scholen door middel van posters. Op de poster staat dan een 
qr code die je naar hun website brengt. Hier kunnen dan bijvoorbeeld de kaartjes voor de sprookjes 
tuin gekocht worden. 
 
Ook deden ze vroeger ook activiteiten zoals bijvoorbeeld broodjes afbakken boven een kampvuur, 
maar door de corona regels is dat dit jaar niet toegestaan. 
   
In de lente komen er ook 25-30 scholen langs in de heemtuin. De scholen betalen de heemtuin 70 



 

107 
 

euro per les. Dit creëert een beetje inkomen voor de tuin. De gemeente heeft namelijk gezegd dat de 
heemtuin naast de subsidie ook deels hun eigen inkomen moet genereren.   
 
In de lente organiseren ze ook een activiteit voor volwassenen. Ze vertellen de bezoekers over de 
stinzen planten en hun geschiedenis.  
 
In juni is er een activiteit voor zowel kinderen als volwassenen over eten uit de natuur.  
 
Er komt een plant bij de dokter is een andere activiteit over planten met medicinale werkingen.  
 
Soms hebben ze ook activiteiten in de avond/nacht. In deze activiteiten gaan ze op zoek naar 
veermuizen en nachtvlinders. Als ze deze dan hebben gevonden wordt er informatie verteld over die 
soorten. De vrijwilligers die helpen bij deze activiteit bezitten de nodige kennis over de verschillende 
soorten.  
 
In de herfst kan er ook gespeurd worden naar paddenstoelen. 
 
een andere activiteit die ze opzetten voor de kinderen is het kikkerpad. Bij deze activiteit worden er 
houten kikkers geplaats langs de paden met vragen over de planten (en bijen) in de tuin. 
Bijvoorbeeld over een plant die ze kunnen proeven, hoe deze dan smaakt. Of bijv. over planten die 
ze kunnen voelen. Deze activiteit kan worden uitgevoerd met weinig vrijwilligers.  
 
In januari hebben ze een activiteit waarin de kinderen hun eigen vogelvoeders kunnen maken. Ze 
maken deze door dennenappels te vullen met pindakaas en zaden. 
 
Vroeger was er ook een kunst tuin, met kunst cursussen in de tuin die daar dan tentoon gesteld 
werden. Dit tentoonstellen kon dan echter maar 1 dag om vandalisme te voorkomen. Ze zouden 
deze activiteit graag weer een keer organiseren. 
 
De activiteiten in de tuin worden in het Nederlands gehouden.  
 
De advertenties voor de activiteiten worden ook geplaatst in de (lokale) kranten. Deze advertenties 
zorgen voor nieuwe bezoekers. 
 
Er vinden geen activiteiten plaats binnen in hun gebouw.  
 
Voor meer activiteiten kunnen we kijken op de SNTP website. 

 
Qua biodiversiteit, wat is kenmerkend aan jullie heemtuin? (wat onderscheid jullie?)  
Wat zijn de kernsoorten (plant, schimmel, dier) waar jullie tuin bekend om staat/trots op is?  
 

  
Biodiversiteit: het rietland. Mensen kunnen in de heemtuin mensen veel verschillende verschillende 
biotopen zien in een relatief klein gebied.  
 
De heemtuin bezit de holoparasitaire paarse schubwortel.  
 
Ook is er een reiger kolonie te vinden in de tuin. 
 
Ze hebben een deel met voorbeeld tuinen. Hier kunnen mensen inspiratie opdoen om hun eigen in te 
richten met inheemse soorten.  
 
Er groeien niet veel inheemse boomsoorten in zaandam (door de grondsamenstelling), dus ze 
hebben een verhoogd stukje gecreëerd in de tuin waarop ze een limburgs bos hebben gemaakt. 
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Vroeger hadden ze ook een stukje heide, maar vanwege de grondsamenstelling was het niet 
mogelijk om dit voor langere tijd te behouden. 

 
Brengen de (sociale) activiteiten die in de heemtuin plaatsvinden de biodiversiteit/biotopen/planten in uw 
heemtuin in gevaar? 
 

De activiteiten beschadigen soms delen van de biodiversiteit , maar educatie is belangrijker. En als 
een deel van de tuin beschadigd is dan is een ander deel dat weer niet, dus het compenseert elkaar.  
De vrijwilligers kunnen soms ook de biodiversiteit beschadigen.   

 
Bent u betrokken bij andere groenprojecten?  

Ben u in contact met het management van andere vergelijkbare (heem)tuinen?  

Heeft u de beschikking om terug te vallen op een netwerk/organisatie van (heem)tuinen?  

Wat voor informatie deelt u onderling?  

Heeft u ook contact met andere organisaties zoals bijv. Universiteiten, wetenschappelijke organisaties, 

Zaadbanken of organisaties die specifieke soorten willen conserveren?  

Hij is ook betrokken bij de educatie boerderij in Wormer die door Natuur monumenten wordt 
georganiseerd.  
 
Hij is de penningmeester van de SNTP (waar zijn heemtuin ook lid van is). Door de corona heeft de 
SNTP echter geen activiteiten kunnen organiseren. Op de SNTP website is ook een forum, waarin je 
bijv. vragen kunt stellen, maar deze wordt niet veel gebruikt. De beste manier om hulp te krijgen bij 
het oplossen van problemen in je heemtuin is om andere tuinen te bezoeken en te kijken naar 
oplossingen.  
De leden van de SNTP vereniging krijgen ook 4 keer per jaar het tijdschrift oase. De contributie om 
lid te zijn is 50 euro per jaar.   
 
Hij heeft verder geen contact met andere organisaties zoals hoge scholen of universiteiten. Ze 
werken ook niet samen met studenten of onderzoeken, maar ze hebben wel stageplekken voor 
scholieren van de middelbare school.  
 
Ze krijgen van een andere organisatie een maaimachine te leen.  

 
Hoe is het management in uw tuin georganiseerd?  
Wie neemt belangrijke beslissingen aangaande nieuwe sociale activiteiten/beleid/onderhoud/etc.? 

  
Hij had vroeger een collega die samen met hem werkte in de tuin. Ze zijn hier samen begonnen in 2008, 
maar in 2012 is zijn collega wegbezuinigd door de gemeente. Sinds dien is hij de enige echte werknemer in 
de tuin en maakt hij dus de belangrijke beslissingen, hij verdeelt ook het werk onder de vrijwilligers.    
 
Zijn er uitdagingen welke u tegenkomt omtrent het management of voortbestaan van de tuin?  
Zo ja, wat voor uitdagingen?  
Zo nee, zijn er zaken die mogelijk wel een zorgenpost kunnen worden in de toekomst?  
Kunt u misschien voorbeelden geven van oplossingen die u gevonden heeft voor specifieke problemen? 
 

De heemtuin is ‘s nachts gesloten om vandalisme te voorkomen. Ook op zaterdag zijn ze gesloten.  
 
Ze ervaren problemen met de toenemende luchtvervuiling (stikstof). Om de tuin mooi te houden 
maaien en verwijderen ze de planten vaker.  
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Onderhoud is altijd een uitdaging. Hij bezoekt andere tuinen voor ideeën. Het grootste deel van zijn 
werk heeft hij op papier staan, niet perse een management plan maar wel wanneer er gemaaid 
worden enz.  
 
Ze hebben inventarisatielijsten van de soorten in de tuin. Een man die ook voor Floron werkt heeft ze 
10 jaar geleden gemaakt, en iedere paar jaar checken ze deze lijst (en waar nodig passen ze deze 
aan). Het is interessant om de lijsten over de jaren met elkaar te vergelijken.    
 
Ze ervaren problemen met de Amerikaanse rivierkreeften. De vissen (zowel de kleine vissen als de 
grote snoek) zijn verdwenen uit de vijver. De Amerikaanse rivierkreeften maken het hele ecosysteem 
in de vijvers kapot. De lijst met alle soorten in de vijvers wordt hierdoor elk jaar kleiner.  
Vorig jaar hebben ze rond de 3000 Amerikaanse rivierkreeften gevangen in hun  vijvers.  
 
Ze hebben ook invasieve plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw, 
die ze onder controle moeten houden. 
 
Maar niet alleen de stikstof en de rivierkreeften zijn een uitdaging de vrijwilligers zijn dat soms ook. 
Soms zijn er tussen de vrijwilligers onderling kleine conflicten, en dan moet hij ze bijvoorbeeld uit 
elkaar halen om frictie te voorkomen.  
 
In het nabijgelegen park zijn er ook mensen die aan de drank of de drugs zitten, en soms gebeurt het 
dat deze ook langs komen bij de heemtuin.  
 
De openingstijden zijn er vooral omdat mensen in de avond mensen problemen kunnen creëren en 
soms in de hele acht in de tuin verblijven.  
 
Het is niet makkelijk om alle soorten in de tuin te behouden. Ze hadden eerst rond de 1000 soorten, 
maar zijn nu terug gevallen naar rond de 500 soorten.  
 

Hoe wordt uw heemtuin gefinancierd?  
Ontvangt u donaties? 
 

De heemtuin wordt voornamelijk gefinancierd door de gemeente, maar ze genereren ook deels hun 
eigen inkomen (door de schoolbezoeken en de activiteiten).  
Ze krijgen niet net zoals Thijsse’s Hof donaties of delen van erfenissen.  
Salarissen zijn de grootste kostenpost voor de Zaans Natuur en Milieu Centrum organisatie.   

 
Heeft u toekomstplannen voor de tuin?  

Zou u deze met ons willen delen?  

Je weet nooit hoe het gaat met het geld in de toekomst.  
 
Er wordt een nieuwe wijk gebouwd naast de heemtuin, met een nieuwe ingang naar de heemtuin 
vanuit deze wijk. Hij is een beetje bang dat de mensen uit deze nieuwe wijk met hun honden en 
fietsen door de heemtuin komen. Maar de nieuwe wijk biedt ook mogelijkheden, zoals misschien 
nieuwe vrijwilligers.  
 
Ze zijn nu gesloten in op zaterdag om de tuin wat rust te geven en omdat er niet voldoende 
vrijwilligers zijn die de tuin willen openen en sluiten. Maar misschien gaan ze bijv. volgend jaar wel 
open op zaterdag als ze meer vrijwilligers kunnen krijgen.  
Echter vinden sommige vrijwilligers het wel fijn dat de tuin gesloten is op zaterdag voor het publiek, 
want zij hebben een sleutel en kunnen er dan dus wel in en kunnen dan in alle rust van de tuin 
genieten.  
 



 

110 
 

De plannen voor de toekomst zijn om de biotopen te verbeteren, de kunst tuin weer terug te 
brengen, meer plannen/zaken op papier te zetten, de voltooiing van de nieuwe ingang en om van de 
Amerikaanse rivierkreeft af te komen.  

 
 
Heemtuin Westwijk  

Heeft u enige suggesties die zouden kunnen helpen om het management/de populariteit van heemtuin 

Westwijk te optimaliseren?  

Heeft u tips aangaande mogelijke activiteiten?  

Heeft u tips aangaande het beschermen van de toekomst van de heemtuin?  

Zij hebben zelf een bezoekersteller bij hun ingangen hangen. Heemtuin Westwijk zou deze ook 
kunnen aanschaffen om te kunnen aantonen hoeveel mensen hun tuin bezoeken (om bijvoorbeeld 
meer geld/subsidies te kunnen krijgen).  
 
Ook mogen ze de activiteiten die in Zaandam plaatsvinden kopiëren (zoals de sprookjes tuin, maar 
ook de schoolbezoeken).  
 
Thijsse’s Hof is ook een erg biodiversiteit beschermende heemtuin, maar daar komen toch veel 
kinderen uit diverse leeftijdsgroepen langs. Ze ervaren hier echter weinig schade door deze 
verschillende groepen. Heemtuin Westwijk zou de heemtuin in Zaandam of Thijsse’s Hof kunnen 
bezoeken om te kijken hoe deze de educatie combineren met biodiversiteit.   
Heemtuin Westwijk kan ook op de SNTP website www.sntp.nl (of op www.stichtingoase.nl).  
 
Ze zouden misschien een coördinator voor de vrijwilligers nodig hebben.  
 
Ze hebben informatieve borden in de tuin voor de jaarronde soorten. Sommige soorten zoals de 
bomen hebben qr codes die je kan scannen om meer informatie te krijgen over deze soorten. 
Heemtuin Westwijk zou iets soortgelijks kunnen implementeren. De borden zijn wel redeijk duur, 
maar je zou hier misschien subsidies voor kunnen krijgen.  

 
 

  

http://www.sntp.nl/
http://www.stichtingoase.nl/
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Appendix B – Species lists 
In the following tables all species that are present or have been sighted in the Vlaardingen Heemtuin are 

listed. This work was done by studying an inventory that was handed over to us by Nelleke van der Luit 

(commissioner) and Ton Tobe (caretaker). These species were subdivided into subgroups based on both the 

taxonomic nature of the organisms and the peculiarities of their habit, in case of vascular plant organisms 

:flowering plants-herbs, trees, climbing plants, shrubs. 

 

 

1. Tree species  

Table 1. The table below shows all the trees species that have been identified in Heemtuin westwijk in 2021. 

The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, the 

threat level (of extinction) and the trend, in terms of growth or decrease of the population since the year 

1950, are also shown. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level 
of danger) or status 

Trend since 1950 

Spaanse aak field maple Acer campestre Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Gewone esdoorn Sycamore Acer pseudoplatanus 
Established in the 17th 
century 

Unchanged or 
increased 

Zwarte els Common alder Alnus glutinosa Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Grijze els Grey alder Alnus incana 
Established between 
1900 and 1924 

Unchanged or 
increased 

Ruwe berk Silver birch Betula pendula Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Haagbeuk Common hornbeam Carpinus betulus Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Tamme kastanje Sweet chestnut Castanea sativa Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Gele kornoelje Cornelian cherry Cornus mas Sensitive  
Unchanged or 
increased 

Beuk Common beech Fagus sylvatica Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Es Ash Fraxinus excelsior Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Jeneverbes Common juniper Juniperus communis Sensitive  
Strongly deteriorated (
50-75%)  

Mispel Medlar Mespilus germanica Not threatened Missing 

Grove den Scots pine Pinus sylvestris Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Zoete kers Wild cherry Prunus avium Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Vogelkers Bird cherry Prunus padus Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Amerikaanse 
vogelkers 

Black cherry Prunus serotina Exotic Missing 

Wilde peer European wild pear Pyrus pyraster 
Planted/not 
naturalyzing 

Missing 

Zomereik Sessile oak Quercus petraea Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Wegedoorn European buckthorn Rhamnus cathartica Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Schietwilg/knotwilg White willow Salix alba Not threatened 
Unchanged or 
increased 
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Grauwe wilg Common sallow Salix cinerea Not threatened 
Unchanged or 
increased 

taxus of venijnboom Common yew Taxus baccata Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Zomerlinde Large-leaved lime Tilia platyphyllos Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Lep Elm Ulmus Not threatened 
Unchanged or 
increased 

 

2. Shrub species 

Table 2. The table below shows all the shrub species that have been identified in Heemtuin Westwijk in 2021. 

The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, the 

threat level (of extinction) and the trend, in terms of growth or decrease of the population since the year 

1950, are also shown. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level 
of danger) or status 

Trend since 1950 

Krentenboom Shadbush Amelanchier Missing Missing 

Rode kornoelje Common dogwood Cornus sanguinea Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Hazelaar Common hazel Corylus avellana Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Eenstijlige meidoorn Common hawthorn Crataegus monogyna Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Sporkehout Alder buckthorn Frangula alnus Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Hulst Ilex aquifolium Ilex aquifolium Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Gagel Bog-myrtle Myrica gale Not threatened 
Strongly deteriorated 
(50-75%) 

Sleedoorn Blackthorn Prunus spinosa Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Duinroosje Burnet rose Rosa pimpinellifolia Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Elegantier Sweet briar Rosa rubiginosa  Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Gewone vlier Elder Sambucus nigra Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Gelderseroos Guelder-rose Viburnum opulus Not threatened 
Unchanged or 
increased 
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3. Flower and Herb species  

Table 3. The table below shows all the vascular plants species (excluding trees and shrubs) that can be found 

in Heemtuin Westwijk in 2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name 

respectively. In addition, it is possible to observe how the listed species are in danger according to the IUCN 

Red List. The information has been retrieved from IUCN.com.  

 

Dutch name English name Latin name IUCN status 

Duizendblad Yarrow Achillea millefolium LC 

Aconiet Aconite Aconitum napellus LC 

Gele monnikskap Wolfsbane Aconitum vulparia EN 

Kalmoes Sweet flag Acorus calamus VU 

Muskuskruid Moschatel Adoxa moschatellina NT 

Zevenblad Ground elder Aegopodium podagraria LC 

Agrimonie, gewone Common agrimony Agrimonia eupatoria LC 

Agrimonie, geurende Agrimonia procera Agrimonia procera LC 

Struisgras, gewone Common bent Agrostis capillaris LC 

Kruipend zenegroen Bugle Ajuga reptans  NT 

Grote waterweegbree European water-plantain Alisma plantago-aquatica LC 

Look zonder look Garlic mustard Alliaria petiolata LC 

Moeslook Field garlic Allium oleraceum NT 

Kraailook Wild garlic Allium vineale LC 

Heemst Marsh mallow Althaea officinalis NT 

Anemoon, bos Wood anemone Anemone nemorosa LC 

Anemoon, gele bos Yellow wood anemone Anemone ranunculoides LC 

Engwortel, gewone Wild angelica Angelica sylvestris NT 

Dravik, ijle Barren brome Anisantha sterilis LC 

Dravik, zwenk Downy brome Anisantha tectorum NT 

Reukgras Sweet vernal grass Anthoxanthum odoratum NT 

Wondklaver Common kidneyvetch Anthyllis vulneraria LC 

Klit, donzige Greater burdock Arctium tomentosum LC 

Pijpbloem Birthwort Aristolochia clematitis NT 

Glanshaver Bulbous oat grass Arrhenatherum elatius DD 

Arondskelk, italiaanse Italian arum Arum italicum LC 

Aronsklek, gevlekt Adder's root Arum maculatum LC 

Asperge, wilde Wild asparagus Asparagus officinalis VU 

Asperge, kruipende Missing 
Asparagus officinalis ssp. 
Prostratus  

VU 
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Tongvaren Hart's-tongue fern Asplenium scolopendrium LC 

Bevertjesgras Quaking-grass Briza media LC 

Dravik, zachte Soft brome Bromus hordeaceus LC 

Heggenrank Red bryony and white bryony Bryonia dioica VU 

Zwanebloem  Flowering rush Butomus umbellatus LC 

Struikheide Common heather Calluna vulgaris LC 

Dotterbloem Marsh-marigold 
Caltha 
palustris subsp. palustris 

VU 

Akkerklokje Creeping bellflower Campanula rapunculoides LC 

Rapunzelklokje Rampion bellflower Campanula rapunculus LC 

Grasklokje Harebell Campanula rotundifolia NT 

Ruig klokje Nettle-leaved bellflower Campanula trachelium LC 

Bolletjeskers Coral root Cardamine bulbifera DD 

Pinksterbloem Cuckoo flower Cardamine pratensis NT 

Distel, knikkende Musk thistle Carduus nutans NT 

Pluimzegge Greater tussock-sedge Carex paniculata NT 

Hangende zegge Pendulous sedge Carex pendula LC 

Oeverzegge Greater pond sedge Carex riparia LC 

Knoopkruid Brown knapweed Centaurea jacea LC 

Centaurie, grote Greater knapweed Centaurea scabiosa NT 

Duizendguldenkruid Common centaury Centaurium erythraea LC 

Kluwenhoornbloem Sticky mouse-ear chickweed Cerastium glomeratum LC 

Stinkende gouwe Greater celandine Chelidonium majus LC 

Verspreidbladig goudveil  
 Alternate-leaved golden-
saxifrage. 

Chrysosplenium alternifolium LC 

Goudveil Golden saxifrage Chrysosplenium  LC 

Groot heksenkruid  
Broad-leaved enchanter's 
nightshade 

Circaea lutetiana LC 

Akkerdistel Creeping thistle Cirsium arvense LC 

Kale jonker Marsh thistle Cirsium palustre LC 

Speerdistel Spear thistle Cirsium vulgare LC 

Witte winterpostelein Miner's lettuce Claytonia perfoliata LC 

Herfsttijloos Autumn crocus Colchicum autumnale LC 

Wateraardbei Purple marshlocks Comarum palustre NT 

Haagwinde Hedge bindweed Convolvulus sepium LC 

Vingerhelmbloem Fumewort Corydalis solida LC 

Veldhondstong Houndstongue Cynoglossum officinale LC 

Kamgras Crested dog's-tail Cynosurus cristatus LC 
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Kropaar Cock's-foot Dactylis glomerata LC 

Orchis, bos Common spotted orchid Dactylorhiza fuchsii LC 

Orchis, brede Broad-leaved marsh orchid Dactylorhiza majalis NT 

Orchis, riet Southern marsh orchid Dactylorhiza praetermissa LC 

Wilde peen Wild carrot Daucus carota LC 

Vingerhoedskruid Foxglove Digitalis purpurea LC 

Kaardebol, groot Wild teasel Dipsacus fullonum LC 

Kaardebol, slibblad Cutleaf teasel Dipsacus laciniatus 
Established between 1975 
and 1999 

Kaardebol, klein Small teasel Dipsacus pilosus LC 

Zonnebloem, hartblad Leopard's-bane Doronicum pardalianches LC 

Zonnebloem, weegbree 
Plantain-leaved leopard's-
bane 

Doronicum plantagineum VU 

Brede stekelvaren Broad buckler-fern Dryopteris dilatata LC 

Mannetjesvaren Male fern Dryopteris filix-mas LC 

Slangenkruid Viper's bugloss Echium vulgare LC 

Wilgenroosje,  harig Great willowherb Epilobium hirsutum LC 

Orchis, wespen Epipactis atrorubens Epipactis atrorubens VU 

Heermoes Field horsetail Equisetum arvense LC 

Holpijp Water horsetail Equisetum fluviatile NT 

Lidrus Marsh horsetail Equisetum palustre NT 

Winteraconiet Winter aconite Eranthis hyemalis LC 

Gewone dopheide  Cross-leaved heath Erica tetralix LC 

Reigersbek Redstem filaree Erodium cicutarium LC 

Vroegeling Spring draba Erophila verna LC 

Kruisdistel Field eryngo Eryngium campestre LC 

Zeedistel Sea holly Eryngium maritimum LC 

Koninginnenkruid Hemp-agrimony Eupatorium cannabinum LC 

Cipreswolfsmelk Cypress spurge Euphorbia cyparissias LC 

Heksenmelk Green spurge Euphorbia esula LC 

Heggenduizendknoop Copse bindweed Fallopia dumetorum NT 

Speenkruid Lesser celandine Ficaria verna subsp. verna NT 

Moerasspirea Meadowsweet Filipendula ulmaria NT 

Bosaardbei Wild strawberry Fragaria vesca NT 

Kievitsbloem Snake's head fritillary Fritillaria meleagris EN  

Bosgeelster Yellow star-of-Bethlehem Gagea lutea LC 

Sneeuwklokje, spaanse  Elwes's snowdrop Galanthus elwesii 
Exotic (naturalized or planted 
after 1900) 
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Gewone hennepnetel  Common hemp-nettle Galeopsis tetrahit VU 

Glad walstro Hedge bedstraw Galium mollugo LC 

Lieve vrouwenbedstro Sweet woodruff Galium odoratum LC 

Geel walstro Lady's bedstraw Galium verum LC 

Ooievaarsbek, slibbladige Cut-leaved Crane's-bill Geranium dissectum LC 

Ooievaarsbek, glanzende Shining cranesbill Geranium lucidum LC 

Ooievaarsbek, zachte  Dove's-foot Crane's-bill Geranium molle LC 

Ooievaarsbek, beemd Meadow geranium Geranium pratense LC 

Robertskruid Little-robin Geranium purpureum LC 

Ooievaarsbek, berm Hedgerow cranesbill Geranium pyrenaicum LC 

Nagelkruid Water avens Geum rivale VU 

Hondsdraf Ground-ivy Glechoma hederacea LC 

Bereklauw Cow parsnip Heracleum sphondylium LC 

Gestreepte witbol  Yorkshire fog Holcus lanatus LC 

Boshyacint Common bluebell Hyacinthoides non-scripta LC 

Sint. Janskruid Perforate St John's-wort Hypericum perforatum LC 

Gevleugeld hertshooi St. Peter's wort Hypericum tetrapterum LC 

Biggenkruid Flatweed Hypochaeris radicata LC 

Springzaad, groot Touch-me-not balsam Impatiens noli-tangere NT 

Gele lis Yellow flag Iris pseudacorus LC 

Jacobs kruiskruid Ragwort Jacobaea vulgaris LC 

Pitrus Common rush Juncus effusus LC 

Dovenetel, witte  White dead-nettle Lamium album NT 

Dovenetel, gele Yellow archangel Lamium galeobodolon LC 

Dovenetel, gevlekte  Spotted dead-nettle Lamium maculatum LC 

Dovenetel, paarse Red deadnettle Lamium purpureum LC 

Akkerkool Common nipplewort Lapsana communis LC 

Prachtschubwortel / 
schubwortel 

Purple toothwort Lathraea clandestina Adventitious / naturalizing 

Veldlathyrus Meadow vetchling Lathyrus pratensis LC 

Hartgespan Motherwort Leonurus cardiaca LC 

Zomerklokje Summer snowflake Leucojum aestivum NT 

Lenteklokje Spring snowflake Leucojum vernum LC 

Liguster, wilde Wild privet Ligustrum vulgare LC 

Wilde kamperfoelie  Honeysuckle Lonicera periclymenum LC 

Rolklaver Common bird's-foot trefoil Lotus corniculatus LC 
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Gewone veldbies  Field wood-rush Luzula campestris LC 

Wolfspoot European bugleweed Lycopus europaeus L. LC 

Muskuskaarsjeskruid Musk mallow Malva moschata LC 

Groot kaasjeskruid Common mallow Malva sylvestris LC 

Hopklaver Black medick Medicago lupulina LC 

Eenbloemig parelgras Wood melick Melica uniflora LC 

Watermunt Water mint Mentha aquatica LC 

Vergeetmijnietje, akker Field forget-me-not Myosotis arvensis LC 

Vergeetmijnietje, veelkleurig Changing forget-me-not Myosotis discolor LC 

Wilde narcis Wild daffodil Narcissus pseudonarcissus LC 

Gele plomp Yellow water-lily Nuphar lutea LC 

Teunisbloem, middelste Common evening-primrose Oenothera biennis LC 

Teunisbloem,grote 
Large-flowered evening-
primrose 

Oenothera glazioviana LC 

Kruipend stalkruid  Missing 
Ononis 
spinosa subsp. procurrens 

LC 

Orchis, bijen Bee orchid Ophrys apifera LC 

Orchis, spinnen Early spider orchid Ophrys sphegodes Adventitious / naturalizing 

Orchis, poppen Man orchid Orchis anthropophora CR 

Orchis, soldaatje Military orchid Orchis militaris VU 

Orchis, aapjes Monkey orchid Orchis simia CR 

Wilde marjolein Wild marjoram Origanum vulgare LC 

Vogelmelk, knikkende Drooping star-of-Bethlehem Ornithogalum nutans NT 

Vogelmelk. Gewone Garden star-of-Bethlehem Ornithogalum umbellatum LC 

Klimopbremraap Ivy broomrape Orobanche hederae LC 

Koningsvaren Royal fern Osmunda regalis LC 

Witte klaverzuring  Wood sorrel Oxalis acetosella NT 

Groot glaskruid Eastern pellitory-of-the-wall Parietaria officinalis LC 

Eenbes Herb-paris Paris quadrifolia NT 

Moeraskartelblad Marsh lousewort Pedicularis palustris LC 

Veenwortel Longroot smartweed Persicaria amphibia LC 

Adderwortel European bistort Persicaria bistorta NT 

Hoefblad, groot Butterbur Petasites hybridus LC 

Riet Common reed Phragmites australis LC 

Dubbelkelk Bristly oxtongue Picris echioides LC 

Bevernel, grote Greater burnet-saxifrage Pimpinella major NT 

Weegbree, smalle Ribwort plantain Plantago lanceolata LC 



 

118 
 

Weegbree, brede Broadleaf plantain Plantago major subsp. Major LC 

Schadusgras Wood bluegrass Poa nemoralis VU 

Salomonszegel Solomon's seal Polygonatum multiflorum LC 

Eikvaren Common polypody polypodium vulgare NT 

Zachte naaldvaren Soft shield fern Polystichum setiferum VU 

Aardbei, schijn Mock strawberry Potentilla indica DD 

Sleutelbloem, slanke True oxlip Primula elatior LC 

Sleutelbloem, gulde Cowslip Primula veris LC 

Sleutelbloem, stengeloze Primrose Primula vulgaris LC 

Brunel Common self-heal Prunella vulgaris LC 

Heelblaadje Common fleabane Pulicaria dysenterica LC 

Gevlekt longkruid  Lungwort Pulmonaria officinalis LC 

Boterbloem, scherpe Meadow buttercup Ranunculus acris LC 

Boterbloem, gulden Goldilocks buttercup Ranunculus auricomus NT 

Boterbloem, kruipende Creeping buttercup Ranunculus repens LC 

Ratelaar,harige European yellow-rattle Rhinanthus alectorolophus LC 

Ratelaar, grote Narrow-leaved rattle Rhinanthus angustifolius LC 

Ratelaar, kleine Yellow rattle Rhinanthus minor LC 

Aalbes Redcurrant Ribes rubrum LC 

Veldzuring Common sorrel Rumex acetosa LC 

Krulzuring Rumex crispus Rumex crispus LC 

Ridderzuring Bitter dock Rumex obtusifolius LC 

Veldsalie Meadow clary Salvia pratensis NT 

Grote pimpernel Great burnet Sanguisorba officinalis LC 

Heelkruid Sanicle Sanicula europaea EN 

Zeepkruid Common soapwort Saponaria officinalis LC 

Knolsteenbreek Meadow saxifrage Saxifraga granulata LC 

Helmkruid, knopig Figwort Scrophularia nodosa LC 

Helmkruid, gevleugeld Green figwort Scrophularia umbrosa LC 

Blauw glidkruid  Common skullcap Scutellaria galericulata LC 

Hemelsleutel Orpine Sedum telephium NT 

Bezemkruiskruid Narrow-leaved ragwort Senecio inaequidens DD 

Schaduwkruiskruid Wood ragwort 
Senecio ovatus syn Senecio 
nemorensis 

LC 

Koekoeksbloem, dag Silene dioica Silene dioica LC 

Koekoeksbloem, echte Ragged-robin Silene flos-cuculi LC 
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Blaassilene Bladder campion Silene vulgaris LC 

Melkdistel, gekroesde Prickly sow-thistle Sonchus asper LC 

Melkdistel, gewone Common sowthistle Sonchus oleraceus LC 

Moerasmelkdistel Marsh lousewort Sonchus palustris LC 

Grote egelskop  Simplestem bur-reed Sparganium erectum LC 

Grote muur Greater stitchwort Stellaria holostea LC 

Vogelmuur Chickweed Stellaria media LC 

Blauwe knoop Devil's-bit Succisa pratensis VU 

Smeerwortel Common comfrey Symphytum officinale LC 

Boerenwormkruid Tansy Tanacetum vulgare LC 

Poelruit Common meadow-rue Thalictrum flavum NT 

Gele morgenster Showy goat's-beard 
Tragopogon 
pratensis subsp. pratensis 

VU 

Hazenpootje Hare's-foot clover Trifolium arvense LC 

Bochtige klaver Zigzag clover Trifolium medium VU 

Rode klaver Red clover Trifolium pratense LC 

Witte klaver White clover Trifolium repens LC 

Goudhaver Yellow oatgrass Trisetum flavescens NT 

Bostulp Wild tulip Tulipa sylvestris VU 

Hoefblad, klein Coltsfoot Tussilago farfara LC 

Grote lisdodde  Broadleaf cattail Typha latifolia LC 

Brandnetel, grote Common nettle Urtica dioica LC 

Brandnetel, kleine Annual nettle Urtica urens VU 

Rode bosbes Lingonberry Vaccinium vitis-idaea NT 

Valeriaan, klein Marsh valerian Valeriana dioica VU 

Echte valeriaan  Valerian Valeriana officinalis NT 

Mottenkruid Moth mullein Verbascum blattaria LC 

Zwarte toorts Black mullein Verbascum nigrum LC 

Keizerskaars  Orange mullein Verbascum phlomoides LC 

Ereprijs, akker Green field-speedwell Veronica agrestis NT 

Ereprijs, gewone Germander speedwell Veronica chamaedrys NT 

Ereprijs, klimop Ivy-leaved speedwell Veronica hederifolia LC 

Vogelwikke Tufted vetch Vicia cracca LC 

Voederwikke Common vetch Vicia sativa subsp. sativa 
Established between 1900 
and 1924 

Heggenwikke Bush vetch Vicia sepium LC 

Maagdenpalm (kleine?) Lesser periwinkle Vinca minor LC 
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Witte engbloem White swallow-wort Vincetoxicum hirundinaria CR 

Viooltje, maarts Wood violet Viola odorata LC 

Viooltje, bleeksporig Common dog-violet Viola riviniana VU 

Maretak Common mistletoe Viscum Album LC 

 

4. Climbing plants 

Table 4. The table below shows all the climbing plant species that have been spotted in Heemtuin Westwijk 

in 2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) and the trend, in terms of growth or decrease of the population since the year 

1950, are also shown. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

5. Mosses 

Table 5. The table below shows all the moss species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 2021. 

The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, the 

threat level (of extinction) is shown. It is important to note that not all names specify specific species but 

indicate genera. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Bekertjes Cladonia Cladonia (genus) Species is not defined 

Snavelmos, geplooid Pleated beak moss Eurhynchium striatum Not threatened 

Haakjesmos (klauwtjesmos) Hypnum Hypnum (genus) Species is not defined 

Kussentjesmos Cushion moss  Leucobryum glaucum Not threatened 

Sterrenmos, gewone Missing Mnium hornum Not threatened 

Haarmos, fraai Missing Polytrichum formosum Not threatened 

Veenmos Peat moss Sphagnum (Genus) Species is not defined 

 

 

 

 

 

 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level 
of danger) or status 

Trend since 1950 

Bosrank Old man's beard Clematis vitalba Not threatened 
Unchanged or 
increased 

Klimop Common ivy Hedera helix Not threatened 
Unchanged or 
increased 
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6. Mushrooms 

Table 6. The table below shows all the mushrooms species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) is shown. This information has been retrieved from the NDFF 

Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Koraalzwam Missing Calocera (genus) Species is not defined 

Zadelzwam Dryad's saddle Cerioporus squamosus 
Very common, not 
threatened 

Zwerminktzwam Fairy inkcap Coprinellus disseminatus 
Very common, not 
threatened 

Kale inktzwam Common ink cap Coprinus atramentarius 
Very common, not 
threatened 

Geschubte inktzwam Shaggy ink cap Coprinus comatus 
Very common, not 
threatened 

Berkenzwam Birch polypore Fomitopsis betulina 
Very common, not 
threatened 

Gekraagde aardster Collared earthstar Geastrum triplex 
Very common, not 
threatened 

Witte kluifzwam White saddle Helvella crispa 
Very common, not 
threatened 

Berkenboleet Rough-stemmed bolete Leccinum scabrum  
Very common, not 
threatened 

parasolzwam Parasol mushroom Macrolepiota procera 
Very common, not 
threatened 

Russula Russula Russula (genus) Species is not defined 

Elfenbankje Turkey tail Trametes versicolor 
Very common, not 
threatened 

Geweizwam Candlestick fungus Xylaria hypoxylon 
Very common, not 
threatened 

Houtknotszwam Dead man's fingers Xylaria polymorpha 
Very common, not 
threatened 

 

7. Insects 

Table 7. The table below shows all the insect species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 2021. 

The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, the 

threat level (of extinction) is shown. It is important to note that only few of the listed specify specific species, 

The majority refers to wider groups, like families, genera, orders etc. This information has been retrieved 

from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Bijen Bees Antophila (clade) Species is not defined 

Spinnen Spiders Araneae (order) Species is not defined 

Tijgerspin/Wespenspin wasp spider Argiope bruennichi Missing 

Cicaden Auchenorrhyncha Auchenorrhyncha Species is not defined 

Hommels Bumblebee Bombus (genus) Species is not defined 
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Vliegen Brachycera Brachycera (suborder) Species is not defined 

Sprinkhanen Caelifera Caelifera (suborder) Species is not defined 

Bosbeekjuffers beautiful demoiselle Calopteryx virgo Endangered 

Kevers/Torren Beetles Coleoptera (order) Species is not defined 

Galwespen Cynipoidea Cynipoidea (superfamily) Species is not defined 

Pyamawants Striped bug Graphosoma italicum Missing  

Krekels Gryllidae Gryllidae (family) Species is not defined 

Wantsen Heteroptera Heteroptera (suborder) Species is not defined 

Grote spinnende watertor Great silver water beetle Hydrophilus piceus Missing  

Sluipwespen Ichneumonids Ichneumonidae (family) Species is not defined 

Libellen (Odonata) Odonata Odonata (order) Species is not defined 

Zakdragers Psyche casta Psyche casta Missing  

Bladvliegen Psyllids Psyllidae (family) Species is not defined 

Bladwespen Sawflies Symphyta (suborder) Species is not defined 

Zweefvliegen Hoverflies Syrphidae (family) Species is not defined 

Penseelkever Eurasian bee beetle Trichius fasciatus Missing 

Wespen Vespidae Vespidae (family) Species is not defined 

Juffers Damselflies Zygoptera (suborder) Species is not defined 

 

8. Butterflies 

Table 8. The table below shows all the butterflies’ species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) and the trend, in terms of growth or decrease of the population since the year 

1950, are also shown. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level 
of danger) or status 

Trend since 1950 

Dagpauwoog Peacock butterfly Aglais io Not threatened 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Kleine vos Small tortoiseshell Aglais urticae Not threatened Stable 

Oranjetipje Orange tip 
Anthocharis 
cardamines 

Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.01) 

Landkaartje Map Araschnia levana Not threatened 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Bruinblauwtje Brown argus Aricia agestis Sensitive 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Boomblauwtje Holly blue Celastrina argiolus Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.01) 

Eikenpage Purple hairstreak Favonius quercus Not threatened Stable 

Citroenvlinder Common brimstone Gonepteryx rhamni Not threatened Stable 

Kleine vuurvlinder Small copper Lycaena phlaeas Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.01) 
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Bruin zandoogje Meadow brown Maniola jurtina Not threatened Stable 

Groot dikkopje Large skipper  Ochlodes sylvanus sensitive 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Bont zandoogje Speckled wood Pararge aegeria Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.01) 

Groot koolwitje Cabbage butterfly Pieris brassicae Not threatened 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Klein koolwitje Small white Pieris rapae Not threatened Stable 

Gehakkelde aurelia Comma Polygonia c-album Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.01) 

Icarusblauwtje Common blue butterfly Polyommatus icarus  Not threatened 
Moderate increase 
(p<0.05)  

Oranje zandoogje Batekeeper  Pyronia tithonus Not threatened 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Atalanta Red admiral Vanessa atalanta Missing 
Moderate decrease 
(p<0.01) 

Distelvlinder Painted lady Vanessa cardui Missing 
Moderate decrease 
(p<0.05) 

 

9. Mammals 

Table 9. The table below shows all the mammals species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) and the trend, in terms of growth or decrease of the population since the year 

1950, are also shown. This information has been retrieved from the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level 
of danger) or status 

Trend since 1950 

Bosmuis Wood mouse Apodemus sylvaticus Not threatened Stable or increased 

Woelmuis Arvicolinae  Arvicolinae (subfamily) Species is not defined Missing 

Egel European hedgehog  Erinaceus europaeus  Not threatened Missing 

Dwergmuis Harvest mouse Micromys minutus Not threatened Stable or increased 

Veldmuis Common vole  Microtus arvalis Not threatened Stable or increased 

Wezel Least weasel Mustela nivalis  Sensitive Missing 

Vleermuis (Dwerg) Common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus Not threatened Missing 

Spitsmuis Shrews Soricidae (family) Species is not defined Missing 

Mol European mole Talpa europaea Not threatened Stable or increased 

Vos Red fox  Vulpes vulpes Not threatened Stable or increased 
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10. Birds 

Table 10. The table below shows all the birds species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 2021. 

The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, the 

trend, in terms of growth or decrease of the population over the past 12 years, is shown. This information 

has been retrieved from Sovon.nl. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Trend (past 12 years) 
according to Sovon.nl 

Koolmees Great tit  Parus major 
No significant change in 
numbers  

Pimpelmees Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus 
No significant change in 
numbers  

Staartmees Long-tailed tit  Aegithalos caudatus 
Significant decrease, <5% a 
year  

Zanglijster Song thrush  Turdus philomelos 
No significant change in 
numbers  

Merel Common blackbird  Turdus merula 
Significant decrease, <5% a 
year  

Roodborst European robin Erithacus rubecula 
Significant increase, < 5% a 
year  

Zwartkop Eurasian blackcap  Sylvia atricapilla 
Significant increase, < 5% a 
year  

Tjiftjaf Common chiffchaff Phylloscopus collybita 
No significant change in 
numbers  

Fitis Willow warbler  Phylloscopus trochilus 
Significant decrease, <5% a 
year  

Tuinfluiter Garden warbler  Sylvia borin 
Significant decrease, <5% a 
year  

Winterkoning Eurasian wren  Troglodytes troglodytes 
Significant increase, < 5% a 
year  

Goudhaan Goldcrest  Regulus regulus 
Significant increase, < 5% a 
year  

Grote bonte specht Great spotted woodpecker  Dendrocopos major 
Significant increase, < 5% a 
year  

Groene specht European green woodpecker  Picus viridis 
Significant increase, < 5% a 
year  

Blauwe reiger Grey heron  Ardea cinerea 
Significant decrease, <5% a 
year  

Boomkruiper Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla 
Significant increase, < 5% a 
year  

Kauw Western jackdaw Coloeus monedula 
No significant change in 
numbers  

Kraai Carrion crow Phylloscopus trochilus 
Significant decrease, <5% a 
year  

Eend Duck Anatidae (family) Species is not defined 

Krakeend Gadwall  Mareca strepera 
Significant increase, < 5% a 
year  

Meerkoet Eurasian coot Fulica atra 
Significant increase, < 5% a 
year  

Waterhoen Common moorhen Gallinula chloropus 
No significant change in 
numbers  

Houtsnip Eurasian woodcock Scolopax rusticola 
Significant increase, < 5% a 
year  

Ijsvogel Common kingfisher Alcedo atthis 
Significant increase, < 5% a 
year  

Waterral Water rail Rallus aquaticus 
Significant increase, < 5% a 
year  

Grote gele kwikstaart Grey wagtail Motacilla cinerea 
Significant decrease, <5% a 
year  
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Grauwe vliegenvanger Spotted flycatcher Muscicapa striata 
No significant change in 
numbers  

Gekraagde roodstaart Common redstart Phoenicurus phoenicurus 
Significant increase, < 5% a 
year  

Sperwer Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 
Significant decrease, <5% a 
year  

Buizerd Common buzzard Buteo buteo 
Significant increase, < 5% a 
year  

Torenvalk Common kestrel Falco tinnunculus  
Significant decrease, <5% a 
year  

Ooievaar White stork Ciconia ciconia 
Significant decrease, <5% a 
year  

Grote zilverreiger Great egret Ardea alba 
Significant increase, < 5% a 
year  

Bosrietzanger Marsh warbler Acrocephalus palustris 
No significant change in 
numbers  

Koperwiek Redwing Turdus iliacus 
Significant increase, < 5% a 
year  

Spreeuw  Common starling Sturnus vulgaris 
Significant decrease, <5% a 
year  

Heggemus Dunnock  Prunella modularis 
Significant decrease, <5% a 
year  

Sijs Eurasian siskin Spinus spinus 
Significant increase, < 5% a 
year  

Vink Common chaffinch Fringilla coelebs 
No significant change in 
numbers  

Groenling European greenfinch Chloris chloris 
Significant increase, < 5% a 
year  

Putter European goldfinch Carduelis carduelis 
Significant increase, < 5% a 
year  

Houtduif Common wood pigeon Columba palumbus 
No significant change in 
numbers  

Holenduif Stock dove Columba oenas 
Significant increase, < 5% a 
year  

Tortelduif Eurasian collared dove Streptopelia decaocto 
Significant decrease, <5% a 
year  

Ekster Eurasian magpie Pica pica 
Significant increase, < 5% a 
year  

Gaai Eurasian jay Garrulus glandarius 
No significant change in 
numbers  

 

11. Reptiles 

Table 11. The table below shows the only reptile species that has been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) is shown, but, in this case, the NDFF Verspreidingsatlas which provided the 

information doesn’t report a lot of information since this species is rare and exotic in the Netherlands. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Geelwang schildpad Cumberland slider  Trachemys scripta troostii Missing (exotic species) 
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12. Amphibians 

Table 12. The table below shows all the amphibian species that have been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) is shown. This information has been retrieved from the NDFF 

Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Kleine watersalamander Smooth newt Lissotriton vulgaris Not threatened 

Groene kikker Water frogs Pelophylax (genus) Missing 

Bruine kikker Common frog Rana temporaria Not threatened 

 

13. Fish 

Table 13. The table below shows the only crustacean species that has been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) is shown. This information has been retrieved from the NDFF 

Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name Floron's red list (level of 
danger) or status 

Stekelbaars Ninespine stickleback Pungitius pungitius Not threatened 

 

14. Crustaceans 

Table 14. The table below shows the only crustacean species that has been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In addition, 

the threat level (of extinction) is shown, but, In this case, the NDFF Verspreidingsatlas which provided the 

information doesn’t report a lot of information since this species is rare and exotic in the Netherlands. 

 

Dutch name English name Scientific name Floron's red list (level of 
danger) or status 

Rivierkreeften Crayfish Pleocyemata sp. Missing (exotic species) 

 

15. Anellida 

Table 15. The table below shows the only anellidae species that has been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In this case 

information about the threat level (of extension) is missing on the NDFF Verspreidingsatlas. 

 

Dutch name English name Scientific name 
Floron's red list (level of 
danger) or status 

Bloedzuigers Leeches Hirudinea (subclass) Missing 
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16. Gastropods 

Table 16. The table below shows the only anellidae species that has been spotted in Heemtuin Westwijk in 

2021. The table shows the species name in Dutch, English and the scientific name respectively. In this case 

information about the threat level (of extension) is missing because “Slakken” indicates a class of organisms, 

not a species.  

 

Dutch name English name Scientific name Floron's red list (level of 
danger) or status 

Slakken Gastropods Gastropoda (class) Species is not defined 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Heemtuin Westwijk as a living museum.” After our first meeting 

with our commissioner, we felt like this was the most important 

statement of the current and the desired description of the 

heemtuin. We envisioned this as showcasing the diverse features 

to all citizens of Vlaardingen while preserving the fragile 

biodiversity and considering the views of the different 

stakeholders. Therefore, we focused on determining the valuable 

aspects of the heemtuin and the stakeholders' opinions to come 

up with feasible recommendations. 

 


