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Stinzenflora in heemtuin
In april bloeien in de heemtuin de
stinzenplanten. De Bommelse heemtuin is
bijzonder rijk aan stinzenplanten.
Stinzenplanten zijn lang geleden uit Zuid en
Oost-Europa ingevoerd om kasteelbossen en
landgoederen er in het voorjaar
aantrekkelijker uit te laten zien: wilde
narcissen, sneeuwklokjes, wilde hyacint,
anemonen, etc. In de heemtuin zijn
stinzenplanten bijeen gebracht uit de
kasteelbossen van Brakel, Rossum,
Nederhemert en Neerijnen. Het is inmiddels
een verzameling van ruim 30 soorten. Een
unieke verzameling. Zo staan er vier soorten
wilde anemonen. De witte bosanemoon, de
gele anemoon ( staat op de Lingedijk in
Geldermalsen) en twee soorten blauwe
anemonen. Ieder landgoed heeft wel een
‘eigen stinzenplant’. Zo is Brakel bekend om
de Gevlekte aronskelk en Rossum om de
holwortel.

Kievitsbloem

Vijver en griend
Vorig jaar is de vijver vernieuwd in de
heemtuin. De vijver was lek. Er is nieuw
vijverdoek aangebracht en tal van
moerasplanten zijn neergezet. De gele
dotterbloemen gaan binnenkort bloeien. Heel
blij zijn we met een vrij zeldzaam blauw
moerasplantje: beekpunge. Die breidt zich
goed uit. Ook de paarse koekoeksbloemen zijn
goed aangeslagen. Bij de vijver staat ook een
griend. Er zijn nieuwe wilgentakken gepoot.
Hopelijk slaan ze aan. Het zijn gele wilgen. De
eenjarige takken zijn heel soepel en werden
gebruikt om manden te vlechten. In het griend
staan meerdere soorten wilgen, waaronder de
amandelwilg. De blaadjes ruiken bij kneuzing
naar amandel!

Prachtig natuurboek Bommelerwaard
Gevlekte aronskelk

Bloeiende bomen
In een stinzentuin horen ook bijzondere
bomen. Zo vind je in de heemtuin de Anna
Paulownaboom. Een prachtige maar
kwetsbare boom, die in mei schitterende
blauwpaarse bloemen krijgt. Nabij de grote St.
Maarten staat ook een majestueuze Anna
Paulowna.

Heeft U het al? Het fraaie natuurboek over de
flora en fauna van de Bommelerwaard. Zowel
de heemtuin/kruidentuin wordt er in
beschreven alsook de Bommelse stadswallen,
natuurgebied de Kloosterwiel en nog 50
andere natuurgebieden in de
Bommelerwaard. Binnen 2 maanden was het
boek ( 300 pag.) met ruim 1000 kleurenfoto’s
uitverkocht. Gelukkig is er een 2e druk.
Vrijwilligers van Natuurwacht hebben het
boek geschreven en ook de foto’s zijn van hen.
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar,
maar ook hier vlakbij: nonnenstaart 73. Het
kost 27,50 euro. Een must voor iedere

natuurliefhebber. Alle vogels, vlinders,
libellen, zoogdieren worden er in beschreven.
Zie ook www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Ooievaarsnest
Het was een wens om bij de heemtuin een
ooievaarsnest te plaatsen. Hij staat er!
Weliswaar niet op de schapenweide, maar wel
in een aangrenzende tuin. Vrijwilligers van de
Natuurwacht hebben een hele grote den
ontdaan van zijn takken en vervolgens is er
een groot nest in elkaar gelast. Doorsnede 140

cm. Het was een hele klus om het zware nest
boven op de boom te krijgen. Dankzij een
boomklimspecialist is dat gelukt. Het wachten
is nu op de ooievaar. Feitelijk is het nest een
maandje te laat geplaatst. Maar desondanks
zat 26 maart er toch even een ooievaar op.
We blijven hoopvol. In de B’waard heeft ieder
dorp lans de Waal zijn ooievaar. De stad
Zaltbommel helaas nog niet. Hopelijk is het
nest in 2017 bewoond.

sterappel, Groninger kroon, goudrenet, Reine
claude, William, etc. Onder de boomgaard
lopen bijzondere kippenrassen. De geheel
zwarte kippen zijn Noordhollandse hoenders.
De kippen met de witte kop en borst zijn
Brakelse hoenders. Niet Brakel, het dorp in de
Bommelerwaard, maar Brakel in België. Deze
zwart-witte kippen lijken veel op de iets
kleinere Friese hoenders. Ze komen van
Belgische topfokkers en vooral de haan is een
lust voor het oog.

Schapenweide en beukenhaag
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om er
een mooie schapenweide van te maken.
Voorheen liepen hier pony’s en stond er
weinig gras maar heel veel zuring en
brandnetel. Handmatig is alle zuring
verwijderd en is er nieuw gras gezaaid. De
beukenhaag langs het pad is verlaagd,
waardoor er een mooi uitzicht is op de
schapenweide en op de Bommelse toren en
het ooievaarsnest! Er lopen thans vier
schapen: twee Engelse schapen: Hampshire
Down en twee flinke Hollandse schapen.
Waarschijnlijk is een van de Engelse schapen
zwanger ( er loopt een ram bij) en komt er
begin juni een lammetje. Medio april worden
de schapen geschoren.

Heemtuindagen

Bijzondere kippen
Achter in de heemtuin ligt een kleine
hoogstamboomgaard met oude fruitrassen:

Het onderhoud van de heemtuin, kruidentuin,
rozentuin, schapenweide wordt door
vrijwilligers gedaan. De beheerder is Ton van
Balken. Iedere eerste zaterdag van de maand
is er een gezamenlijke werkochtend. Iedereen
is dan vanaf 10.00 uur harte welkom.

