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Hillegom * Eigenlijk moet je hier in
de lente komen, zegt Willem van
Griethuysen, dan is de tuin een ware
bloemenzee. „Nu heeft de ruigte het
overgenomen", zegt hij met een verwijzing naar het nu overal hoog opschietende groen. De letterlijke en
figuurlijke uitschieter is het Japanse
riet langs de Ringvaart, dat als een
groene tunnel het schelpenpaadje
omsluit. ,,In maart stond hier nog
niets", zegt Van Griethuysen, „maar
er zit hier zó veel energie in de
grond."
Het Schulte-Kiiperjanshof mag nu
dan vooral groen zijn, de Hillegomse heemtuin is er niet minder fraai
om. Middelpunt is de vijver met het
kleine eilandje in het midden. Een
in de vijver hangende wilg herinnert nog aan de zomerstorm die
twee jaar geleden hard toesloeg aan
de Couperuswende. Het oogt leuk,
geeft Van Griethuysen meteen toe,
maar eigenlijk zou hij weg moeten.
„Als je niets doet vergroeien de takken helemaal met de bodem en blijft
er van de openheid weinig over."
Eind jaren veertig vatte de familie
Schulte-Kiiperjans het idee op om in
de toen no helemaal uit weilanden

wo

bestaande Elsbroekerpolder langs
de Ringvaart een buitenplaatsje te
maken. Uiteindelijk kwam daar
weinig van terecht. Er kwam wel een
weggetje, maar toestemming voor
het beoogde theehuisje kwam er
nooit. En al evenmin voor het huis
dat de familie ook nog in gedachten
had. Om de aanlegkosten terug te
verdienen werd de vijver gegraven
en de grond verkocht. Daar moest de
familie op een gegeven moment
mee stoppen: er werd zo diep gegraven dat er in de omliggende weilanden scheuren kwamen en de boeren
begonnen te klagen.
Strandvlakte

Want het is hele slappe veengrond
in de polder. „Ongelooflijke prut",
omschrijft vrijwilliger Jack van Velzen het kort en krachtig. Nog altijd
verzakt het Schulte-Kflperjanshof
een paar centimeter per jaar en
wordt het eilandje in de vijver elke
winter opgehoogd als er ijs ligt. Anders zou het langzaam verdwijnen.
Maar dat maakt de heemtuin ook
juist zo bijzonder. „Dit is wat er soo,
600 jaar na Christus ontstond toen
de duinen en de strandvlakten zich
ontwikkelden", benadrukt Van Vel-
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Willem van Griethuysen en Jack van Velzen: de natuur zijn gang laten gaan.

zen, en uitgangspunt van de heemtuin is dat de natuur zich hier ook
natuurlijk kan ontwikkelen. „Bij
andere heemtuinen wordt vaak
zand, klei, kiss of andere grond aangevoerd, maar dat doen wij bewust
niet. Wel maaien we hier en voeren
we het maaisel af om de grond wat
armer te houden zodat het hier
bloemrijker is dan normaal", zegt
Van Griethuysen.
Willem is de oudgediende: hij was
43j aar lang beheerder van de tuin en
sinds hij drie jaar geleden met pensioen ging is hij een van de vijftien
vrijwilligers die de tuin draaiend
houden. Gezien zijn staat van dienst
is hij ook coördinator van de groep
en de verbindingsman richting gemeente en Meerlanden. Die tweede
functie is er niet gemakkelijker op
geworden sinds Hillegom, Lisse en
Teylingen hun ambtenaren hebben
samengevoegd, merkt hij. „Die jongens hebben eigenlijk bijna nergens
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Hillegomse
heemtuin 'barst
van de energie'
meer tijd voor", is zijn ervaring.
Nachtvlinder

Van Velzen schoof vorig jaar aan,
vanuit zijn interesse voor nachtvlinders. Van kinds af aan is hij al geïnteresseerd in de natuur, maar vier jaar
geleden kwamen tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk de nachtvlinders in het vizier. Hij fotografeerde
er een paar die•op een buitenlamp af
kwamen en toen hij ze op de computer bekeek bleken de nachtvlinders
veel kleurrijker dan je zou denken.
„De ligusterpijlstaart heeft gele

FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

strepen op zijn vleugels en het lijfje
is roze en zwart", geeft hij een voorbeeld. Bovendien zijn er veel meer
soorten nacht- dan dagvlinders in
Nederland: 1600 tegen vijftig. Op
zoek naar een plekje in Hillegom
voor zijn hobby kwam hij bij de
heemtuin terecht. Hij mocht er onderzoek doen op één voorwaarde:
dat hij vrijwilliger zou worden. Inmiddels heeft hij al no soorten
nachtvlinders ontdekr. „Maar het
zou me niet verbazen als er hier uiteindelijk vier, vijfhonderd blijken te
zitten."
Biotoopje

De tuin is een waar biotoopje, waar
naast de vlinders ook de bijen van
imkers Joop van der Aar en Peter
Verbruggen een onderkomen vinden. Dankzij de talloze insecten voelen ook veel vleermuizen zich hier
prima thuis. De tuin wordt ook druk
wordt bezocht door vogels uit de

buurt op zoek naar voedsel voor hun
jongen.
Voor veel Hillegommers is het biotoopje aan de Couperuswende nog
altijd een grote onbekende. Jaarlijks
komen er zo'n vierhonderd tot zeshonderd bezoekers, het getal van
duizend is al weer een paar jaar geleden. Onlangs gaf Van Velzen een
rondleiding als onderdeel van een
familiefeestje, waarbij hij tevoren
even een rondje over de heemtuin
liep om wat bijzondere dingen op te
sporen. Als daar belangstelling voor
is, wil hij dat best vaker doen.
De onbekendheid heeft ook een
voordeel: van vandalisme heeft de
heemtuin weinig last. Oud-wethouder en buurman Nico Wijnker
houdt een oogje in het zeil en verder
is de ruin in de avond en nacht afgesloten. „En de tuin ligt natuurlijk
ook een beetje in een dooie hoek."
Elk nadeel heeft toch ook zijn voordeel.

Bijen, vleermuizen en vlinders kijken in heemtuin
Hillegom * De zomeractiviteiten
in de heemtufti beginnen komende zondag 9 juli met de landelijke
imkerij dag. Van to.00 tot 16.00 uur
is iedereen Welkom voor uitleg
over het leven van de bij.

Ook kunnen bezoekers kijken bij
de glazen bijenkorf waar te zien is
hoe het daar toegaat. In het weekeinde van vrijdag 25 en zaterdag
26 augustus is het programma vol.
Vrijdag en zaterdag kan iedereen

van 21.00 uur tot middernacht
nachtvlinders komen kijken met
Jack van Velzen. Op zaterdag is
vanaf 20.30 uur ook vleermuizenspecialist Bart van Noort aanwezig
voor de Nacht van de vleermuis. •

