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Brochure Heemtuin Alblasserwaard 
In dit artikel is de uitgebreide informatie die je tijdens de rondwandeling in de Heemtuin van de 
Alblasserwaard gebundeld en als pdf-bestand te lezen, te downloaden en eventueel te printen. 
 
Natuur en landschapselementen van de Alblasserwaard 
 
Historie van de Alblasserwaard 
Rond het jaar 1100 heerste er honger in de steden van Holland en Utrecht. De graaf van Holland 
en de bisschop van Utrecht besloten het moerasbos (de Alblasserwaard) te ontginnen. Eerst 
langs de rivieren en veenstroompjes, daarna de binnenwaarts gelegen gebieden, tot in de 14e 
eeuw. Zij spraken af, dat de boeren het land in eigendom kregen tegen een jaarlijkse belasting 
(“tienden”). Dit waren de eerste vrije boeren van Nederland. Langs de rivieren en 
veenstroompjes werden om de ca. 40 meter sloten gegraven, haaks op de rivier het moeras in, 
om het water af te voeren. Zo ontstond het “slagenlandschap” van smalle lange 
weilandpercelen.  
 
Informatie en borden buiten de tuin 
De beschrijving van de wandeling in de Heemtuin van de Alblasserwaard start op het pad langs 
het StreekNatuurCentrum van de NVWA. Als je de wandeling aan de hand van de 
routebeschrijving (op je mobiele telefoon) volgt, zie je alle elementen van het vroegere- en 
huidige landschap in de Alblasserwaard die in de tuin een plaats gekregen hebben. 
 

  
 
Achter het hek ingang van het Centrum staan 2 notenbomen. Bij het hek van een boerderij in 
de Alblasserwaard stonden vaak twee notenbomen, dat was voedsel voor de winter. 
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33  

    
 
Op het pad naar de Heemtuin is rechts een Hoogstamboomgaard. Bij elke boerderij in de 
Alblasserwaard was wel een hoogstamboomgaard met oude rassen: Appel, Peer en Moerbei 
als voedsel voor de winter. 
 

4  Helaas is het Ooievaarsnest rechts, nog niet bewoond. Maar zo nu en dan 
komt er wel een bezoeker. 
 

 
 
34  Even verderop is links de bosrand. Deze rand is aangelegd met kruiden, 

struiken en bomen vóór het bosperceel. Het productiebosperceel met Essen is 
door ziekte praktisch verdwenen. Staatsbosbeheer zal er een nieuw 

recreatiebos aanleggen met meerdere soorten bomen door elkaar. Hierdoor kunnen de bomen 
elkaar niet zo gemakkelijk met ziekten besmetten. 
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Rechts van de Bosrand is het hek naar de heemtuin. 
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De wandeling in de tuin 
 
1 Aan je rechterhand is een terrasoever aangelegd. De NVWA heeft de 

voedselrijke bovenlaag van de grond afgegraven tot het waterniveau. 
Immers de meeste kunstmest en bestrijdingsmiddelen zitten in de 
bovenlaag. Dit soort land kom je tegen bij de Geerweg (Brandwijk). De 
plantensoorten hier zijn: Waterdrieblad, Wateraardbei, Moeraswalstro 

en zelfs Koningsvaren. Vroeger waren vaak op dit niveau vooral hooilanden, dus nat. Op de 
foto's staan een Berenklauw en een Moerasspirea. De eerste lokt veel insecten. 
 

   
  Berenklauw Koninginnekruid 

  
 
2 Links ligt het hooiland. Dat werd vroeger door de boer slechts 

eenmaal per jaar, in juli gemaaid en nooit bemest. Door deze 
verschraling nam het gras af en namen andere planten toe. Dit was 
de biotoop voor de weidevogels, die nu is verdwenen. Deze 
hooilandjes zijn nog wel te zien bij de Zijdebrug (tussen Oud Alblas 
en Streefkerk). Hier groeien moerasspirea, kattenstaart en Mei- en 

Rietorchissen. Ook hier in de heemtuin is de voedselrijke bovenlaag afgegraven. Vanaf 
2019 is er helaas veel Heermoes, door de verschraling van de bovenlaag. Deze Heermoes 
wortelt dieper en heeft daardoor voldoende voedsel. Wij bemesten de bodem licht met 
compost en een weinig kalk. De Heermoes houdt niet van deze producten. Dit is het spel 
met de natuur. 
 

   
 Ratelaar Rietorchis 
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3 Aan je rechterhand ligt de composthoop. Alle maai- en snoeiafval 
komen op deze hoop. Veel dieren leven hier. Het voedsel is 
overvloedig aanwezig. Dit is de Gesloten Kringloop, tussen de 
planten/bomen en het verteren tot opnieuw aarde! Wij brengen die 
aarde (compost) o.a. op ons bomenkwekerijtje bij het 
ooievaarsnest. Aan het einde van het pad staat links en rechts een 
hoveling. Deze bomen waren merkpunt voor de boer, als hij zijn 

hooiland moest maaien. 
 
 
31    Links ligt een helofytenfilter. Dit rietveldje zuivert het water, dat uit 

de wetering wordt gepompt en in het hooilandje terecht komt. Aan de 
wortels van het riet zitten bacteriën die de vuile stoffen uit het water 
afbreken. Dus het vuile water wordt wat gezuiverd. Hierna stroomt 
het water in de waterbak aan de rand van het hooiveld. Daar is ook 
een overloop naar de terrasoever en boomgaard. Dus alleen als er in 

het hooiland te weinig water staat, wordt het water automatisch daar naartoe geleid. 
Tevens is er ook een verbinding voor het water van het hooiland naar de paddenpoel (18) 
en het wiel (25). Sla links af. 

 
 
30 Je ziet een pad met links en rechts 

knotwilgen. Dat was belangrijk als 
geriefhout voor de boerderij, maar 
vooral voor verwarming. De 
Alblasserwaard bestaat uit laagveen. 
Ondanks dit laagveen kon er geen 
turf worden gewonnen. Door de vele 

overstromingen zat er te veel rivierklei in om te kunnen 
branden. In de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard zijn dus geen droogmakerijen.  

 
 
21  Het pad waarop je loopt is een Tiendweg. Het gaat eigenlijk om 

de sloot, die naast de Tiendweg ligt. Onder een dijk sijpelt 
namelijk kwelwater door en komt dan ergens naar boven. Om 
overstromingen te voorkomen wordt dit water afgevoerd, dus een 
sloot gegraven. De modder wordt op de weg gegooid. Erg 
beloopbaar was die weg dus niet. Het verkeer ging meestal per 
boot (punter), dat was veel eenvoudiger. Bij Papendrecht ligt de 

Tiendweg vlak achter de dijk. Bij Nieuw Lekkerland, ligt de Tiendweg een stuk verder het 
land in, dat komt omdat het kwelwater pas verder in de polder naar boven komt. U slaat 
linksaf. 
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5  Je ziet aan je linkerhand een weide. Wij maaien eenmaal per jaar 

en na 20 jaar is de grond al behoorlijk verschraald. Tevens zaaien 
we jaarlijks Ratelaar zaad, deze haalt zijn voedsel uit de 
graswortels, waardoor het gras steeds minder groeit. Er komen 
typisch Alblasserwaardse soorten voor, zoals Fluitenkruid, 
Smeerwortel, Valeriaan, Kattestaart, Distel en Koninginnekruid. Nu 

bloeien er zelfs een aantal Rietorchissen.  
In de weide staat een voedselhoop voor uilen. Deze is opgebouwd uit takken van doornige 
struiken en er overeen maaisel. Hierin wordt – door middel van een PVC buis - graan 
gestrooid, daar komen muizen op  af. De uilen kunnen daar dus hun prooi vangen.  
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29 Op de Hoogwaterpaal staan jaartallen van 
overstromingen vanaf 1740 op 4,5 meter hoog. Zoveel 
water heeft er niet gestaan, misschien maar 50 cm. De 
overgebleven 4 meter zijn we gezakt (ingeklonken). De 
overstroming van 1953 is vlak bij de grond af te lezen.  

 
 

Achter je in de wetering staat 
de “Laagwaterpaal” . Het 
waterpeil staat onder de 2 
meter NAP, of te wel onder de 
zeespiegel! Er is nu nog ca. 10 
meter veen onder je voeten. 
Maar het veen zal door erosie 
nog 10 meter zakken. De 
uiteindelijke 12 meter onder 
NAP zal voor onze 
waterhuishouding grote 
problemen geven.  
 
 
 
 

 
 

 
 
20 Als je doorloopt zie je de Eendenkooi aan je rechterhand. Achter in de 

polder werd een plas gegraven, de kooiplas met liefst 4 vangarmen, in 
elke windrichting één. Op de dijkjes er omheen ging bos groeien, dus 
een rustplek voor eenden. Langs de vangarmen werden rieten wanden 

geplaatst, waar de kooiker buitenom en zijn kooihondje - met een zwabberend staartje - 
binnen langs liep.  
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De kooiker koos de vangarm waar de wind vandaan kwam.  Hij gooide daar voer in het 
water. De kooieenden, de in de kooi geboren eenden, wisten dat en kwamen hierop af. Zij 
lokten de vreemde eenden, de trek-eenden uit het noorden, mee. Als de eenden ver 
genoeg in de vangarm waren, kwam de kooiker achter de schermen vandaan. De kooi-
eenden vlogen dan terug naar de plas. De trek-eenden stegen op, tegen de wind in, dus 
dieper de vangarm in. Aan het einde van de vangarm kwamen ze in een kist (de dood) 
terecht. Daar werden ze de nek omgedraaid, dus het spreekwoord: De pijp uitgaan. De 
eendenbouten waren voor eigen gebruik of werden verkocht in de steden.  

 
 
16 Daarna rechts volgt het zoogdierenverblijf. Dat verblijf is voor egels, 

knaagdieren en marterachtigen.  
Het is een opstapeling van stammen met een dak van maaisel. Ook de 
achterzijde moet tegen wind en vorst worden beschermd. Dit is 
interessant als je in jouw tuin bomen kapt, dan hoef je niets af te voeren. 
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23  Aan je rechterhand zie je een Kruidentuin. Hierin staan planten, die je 

veel tegenkomt in de tuinen van de Alblasserwaard. Veel eetbare- en 
medicinale planten kom je in de natuur tegen. 
 
 

 

 
 
 

 
14 Daar achter ligt de insectenmuur voor wilde bijen en wespen. Aan de 

rechterkant broeden solitaire bijen en wespen in de bamboe en andere 
holle stengels, dat zijn metselbijtjes. Aan de linkerzijde broeden ze in de 
(zand)grond en in de muren, die met zand zijn gevuld. Sociale bijen 
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(honingbij) en wespen (limonade-wespen) broeden hier niet. Het verschil tussen wespen en 
bijen is, dat de wespen dierlijk voedsel voor de larven verzamelen en de bijen plantaardig 
voedsel, vooral stuifmeel. Volwassen bijen en wespen eten nectar. Rechts is een 
demonstratiekastje, daar kun je de eitjes of larven van de bijtjes zien liggen. 
 

 
 
 
15 Aan je rechterhand ligt een rotstuintje met planten uit de Alpen zoals 

huislook, saxifrages, klokjes e.a. Er liggen ook mineralen uit Sauerland en 
Eifel.  
 
 

 
 

 
8 Je loopt tegen een bosperceeltje, een Stiense-tuintje aan. Dat zijn vroeg 

bloeiende planten die vaak op landgoederen (vooral in Friesland) groeien, 
zoals Bosanemoon, Daslook, Winterakoniet, Lieve-vrouwen-bedstro, 
Maarts viooltje e.a. Sla nu rechtsaf. 

 
 
28 Loop langs de Wigwam. Dit is een hutje van wilgentenen. Je komt nu uit 

bij het labyrint, een oud symbool uit de prehistorie (het stond al op 
tekeningen van 40.000 jaar geleden).  
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Het labyrint start bij vleermuisbuis. Blijf alleen op grint en niet op stenen lopen. De tocht 
werd gezien als de levensfases. Begin (jong) snel, het midden duurt (te) lang en het einde 
(na pensionering) is (te) kort. In oude kerken in Engeland en Frankrijk zijn labyrinten terug 
te vinden met 7 ringen maar zelfs met 22 ringen. Ook is er een op het stadsplein in 
Deventer.  

 
 
13 De vleermuistunnel  is gebouwd om de dwergvleermuis, laatvlieger e.a. 

een winteronderkomen te bieden. De laatste jaren is de buis bezet. De 
NVWA is ook de opvang voor de vleermuizen in de Alblasserwaard. Er 
hangen in het bos vleermuiskasten met een aanvliegbord aan de 
onderzijde van de kast. Hierin slapen de vleermuizen overdag.  
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12  Het grote beestenplein is om even uit te rusten. Het is omgeven door 
houtrillen, waar insecten, vogels en zoogdieren gebruik van maken.  
 
 
 

 
 

 
27 De Pyramides in het water zijn van de Rotary Kinderdijk voor “Polio de 

wereld uit”. Kinderen hebben opstellen geschreven over hun dagelijkse 
belevenissen en in de Pyramides opgeborgen. De eerste wordt geopend in 
2038. Dan wordt gelezen wat de kinderen in 1981 hebben beleefd.  

 
 
11 Aan je linkerhand ligt een griend. Dit is wilgenstek, wilgentakken die in de 

grond worden gestoken. Ook de natte grond kon zo worden gebruikt. Deze 
wilgenstobben werd gehakt en gebruikt als geriefhout op de boerderij, als 
brandhout en voor de dijkenbouw. De laatste binnendijkse grienden liggen 
in het Alblasserbos en bij Hardinxveld. Het geriefhout is gebruikt om samen 

met de kinderen een Wigwam in de heemtuin op te zetten. Zo werden vroeger de 
schuurtjes voor het vee gebouwd. 
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10 Verderop aan uw linkerhand zie je erfbeplanting en Vogelbosje. Dit is een 

bosschage voor het erf van de agrariër, maar ook voor uw tuin. Hierin staan 
bomen en struiken, die geknot kunnen worden, dus redelijk laag blijven. De 
bomen bloeien in het voorjaar – voor insecten -  en geven bessen, noten of 

zaden in de herfst voor vogels en zoogdieren. Van elk soort boom staan er 2 voor de 
fasering van het snoeien. Als je beide bomen te gelijk zou snoeien, dan hebben de dieren 
geen eten! Dus het ene jaar de ene boom en een volgend jaar de andere. De bomen zijn: 
(manlijke) wilg. Deze geeft vroeg in het voorjaar de eerste stuifmeel, Vlier, Hazelaar, Els, 
Sleedoorn, Meidoorn, Lijsterbes, Vuilboom, Liguster. 
 

 
 Hazelaar 
 



De heemtuin 28-4-2022 14 

 
 Vlierbessen 
 

 
  Sleedoorn 

 
9 Aan uw rechterhand is het Kleine beestjes pad. 

Hier staan bakken, waarin de kinderen naar 
hartenlust kunnen wroeten naar kleine beestjes 
e.a. Loeppotjes en zoekkaarten zijn te koop op ons 
Streeknatuurcentrum.  
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26 Daarna is rechts een ingangetje naar een Donk. Donken en rivierduinen 
zijn zanderige heuvels in het rivierengebied. Ze ontstonden na de laatste 
ijstijd ca. 10.000 jaar geleden. In de brede rivierdalen werd grind en grof 
zand afgezet. Het zand waaide op tot duinen met een hoogte van wel 20 

meter. In de Alblasserwaard werden deze duinen afgedekt met een veenlaag. Na het 
inklinken van het veen – dat nog steeds doorgaat – steken deze donken boven het 
maaiveld uit. Vaak zijn kerken en boerderijen op donken gebouwd. Een paar grote donken 
zijn de Schoonenburgse heuvel en de donk bij Brandwijk. Op de eerste heeft een kasteel 
gestaan en op de tweede een klooster.  
 

 
 
 
25 Als je het paadje uitloopt kom je bij een Wiel. Er hebben 33 

dijkdoorbraken in de Alblasserwaard plaatsgevonden. Tijdens de 
doorbraak maakte het water een draaikolk en groef de veengrond uit tot 
de rivierbodem en verspreidde het veen met het water de polder in. 
Vandaar dat wielen over het algemeen rond en diep zijn. Een leuk wiel is 

bij de Zijdeweg (tussen Oud Alblas en Streefkerk), midden in de polder. De eerste bedijking 
liep namelijk vanaf Papendrecht, via de Matena ten westen van ons Centrum naar 
Streefkerk. In die tijd heeft die dijkdoorbraak plaatsgevonden. Verder kun je hier heerlijk 
zitten.  
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7 Loop terug en sla rechtsaf. Aan je linkerhand zie je een pestbosje. In het 

verleden stierf het vee vaak door epidemieën. De kadavers werden zo ver 
mogelijk van de boerderij begraven. Daar werd een slootje omheen 
gegraven en dat land werd gemeden. Dus er gingen bomen groeien. 
Tussen Oud-Alblas en Streefkerk liggen aan de rechterhand van die 

bosjes.  
 
 
6 Verderop, aan je linkerhand, liggen Ringslangenhopen. Er zijn twee 

broedhopen met compost en paardenpoep en één winterhoop van zand 
ingericht. In 1998 is in de buurt van Bleskensgraaf vermoedelijk een 
ringslang waargenomen, dus afwachten maar. De ringslangen komen voor 

aan de IJsselmeerkust tussen Hilversum en Amsterdam. Vermoedelijk zijn de populaties ten 
zuiden hiervan op de veengrond o.a. Alphen aan de Rijn uitgezet. Zelfs in Rijsoord op 
kleigrond is een populatie.  

 
 
Ga daarna rechtsaf. 
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17 Loop dit al bekende pad af. Aan het einde sla je linksaf. Links heb je 

een overzicht van de Insectentuin met een Bijen en Vlinders. De 
ondergrond is zand. Er zijn planten aangeplant voor de insecten. Aan 
alle zijden zijn houtrillen aangelegd, op deze wijze wordt de warmte 
in de tuin gehouden voor de koudbloedige insecten. De Vlindertuin is 

in 2021 opgezet en bestaat uit nectarstruiken, die gezamenlijk het hele jaar door bloeien. 
Winterheide, Sneeuwbal, Vlier, Vlinderstruik, Klimop en Braam (apart zetten woekert) en 
een aantal plantensoorten. De waardplant voor rupsen van de mooiste vlinders is de 
brandnetel. De solitaire bijen en wespjes broeden op het zanderige deel . 
 

 
een Atalanta 

 
 
19 Aan je rechterhand zie je de zwaluwdraden. Vroeger waren de 

elektriciteitsdraden boven de grond en de zwaluwen maakten daar 
gebruik van. Een enkele keer zit hier de boomvalk op, als hij op 
libellen jaagt. 
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18 Verderop is de paddenpoel. In het oosten van Nederland werden in 

het verleden drinkplaatsen voor het vee gegraven. Hierin waren veel 
amfibieën. Toen de koeien water werd verstrekt via een buizenstelsel 
met drinkkommen werden de drinkplaatsen niet meer onderhouden, 
verdroogden en de amfibieën verdwenen. De natuurbescherming 

kwam in actie om het onderhoud van de drinkplaatsen op zich te nemen.  Nu graven we ze 
ook in het westen van Nederland. In de zuidkant van de vijver staat 1 meter water en in de 
noordzijde 1 cm. Dat is voor de Groene kikker, die in de modder overwintert. Eventueel ijs 
moet minder dik zijn dan 1 meter, want anders heeft de kikker geen zuurstof meer. In het 
voorjaar broedt hier de Heikikker en komen veel fotograven deze “blauwe” kikker 
vastleggen.  
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Dit is het einde van de wandeling. Wil je meer weten over de natuur in de Alblasserwaard, neem 
dan contact op met de Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard – www.nvwa.eu. 
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