Stedelijk ecoloog André van Kleinwee over 35 jaar zorg voor het Goudse groen

‘Het is belangrijk dat de Gouwenaar
kan genieten van de natuur’

H

et Goudse Heempad
bestaat 35 jaar. Het is
niet zomaar een mooi
stuk groen tussen de
Bloemendaalseweg
en de Prinsessenflats
aan de Ridder van
Catsweg, het is de kraamkamer van het
ecologische groen in Gouda. Het Heempad
vormde de basis van de inrichting van veel
parken in de stad. Grondlegger van deze
natuurlijke aanpak in Gouda is stedelijk
ecoloog André van Kleinwee. Het is zijn
levenswerk.

Het was 1980 toen André van Kleinwee
in dienst kwam bij de gemeente Gouda,
bij de afdeling plantsoenen. Hij kreeg
de opdracht te werken aan een nieuwe,
natuurlijke vorm van groenbeheer. Landelijk stond deze manier van beheren nog in
de kinderschoenen. Het stukje grond langs
de Bloemendaalseweg, waar wat verlaten
speeltoestellen stonden, werd de proeftuin.
“Ik ben proeven gaan doen in de randen
van bosplantsoen met wilde planten die
hier van origine voorkwamen, zoals de
dagkoekoeksbloem, knikkend nagelkruid,
gele dovenetel. ” In 1988 werd het Heempad uitgebreid met een kikkerpoel en vijver.
Men kon nu proeven gaan doen met natuurlijk glooiende oevers, waar moerasplanten zich kunnen ontwikkelen, zoals de gele
lis. In de gemeente had elke sloot toen nog
houten beschoeiingen. In de jaren negentig
was er aan het Heempad ruimte voor een
nieuw moerasgebied met de dijken.

André van Kleinwee

Alles wat in die jaren hier werd geleerd,
werd gebruikt voor de aanleg en het ecologisch beheer van het groen in de stad.
Bijvoorbeeld het Groenhovenpark, het
Steinse Groen, het Atlantis Park, de geluidswallen. “Al deze gebieden zijn aan elkaar
gekoppeld door middel van de bermen. Dit
zijn de ecologische structuren door de stad.
De planten en dieren kunnen daardoor
van het ene gebied naar het andere trekken.” Heeft het zin gehad, het ecologisch
groenbeheer? “Je moet geduld hebben voor
je resultaten ziet. 35 jaar is in het kader van
natuurontwikkeling nog betrekkelijk jong.”
Maar er zijn zeker dingen veranderd in het

groen. Door de natuurlijke, oorspronkelijke
begroeiing terug te brengen zijn er verschillende insecten bij gekomen en daardoor
kwamen er ook andere vogels in de stad.
“De groene specht is zo’n bijvoorbeeld. Die
had je hier in de jaren tachtig niet.”

Wie met André van Kleinwee praat, raakt
onder de indruk van zijn enorme kennis
van de Goudse natuur. Hij is er al zo lang
met hart en ziel bij betrokken. Hij adviseert
niet alleen de gemeente over de aanpak
van het ecologisch groenbeheer, hij deelt
zijn kennis ook graag met de inwoners. Dat
doet hij door middel van excursies, zo’n
25 per jaar. In 1982 is hij daarmee
begonnen en hij doet dat nog steeds.
Die voorlichting is belangrijk, vindt hij.
Het helpt mensen de natuur te zien en te
horen, aandacht te hebben, en te genieten
van hun eigen omgeving.
André van Kleinwee weet zoveel over de
Goudse natuur, dat hij op dit moment zijn
kennis laat vastleggen in een boek over
de geschiedenis van de Heempad en
35 jaar ecologisch groenbeheer in de stad.
Hij vertelt en verzamelt informatie,
Bonnie van Doorn schrijft de tekst. Voor
de zomer moet het boek over ‘De natuur
dichtbij huis’ af zijn. In september is er een
feestelijke presentatie tijdens een jubileumviering. Liefhebbers die het boek bij voorinschrijving willen bestellen, kunnen mailen
naar A.J.N.van.Kleinwee@cyclusnv.nl.
Het boek gaat tussen de vijftien en twintig
euro kosten.
Het mooie van Gouda is, vindt Van
Kleinwee, dat er aan de buitenranden van
de stad, maar ook op stroken tussendoor
(als het Omlooppad, de Voorwillenseweg,
de Bloemendaalseweg) zoveel plekken
zijn waar mensen van het groen kunnen
genieten. Gouda heeft met zijn 71.000
inwoners maar betrekkelijk weinig (200 ha)
openbaar groen. Maar de beleving is vaak
anders. ”Het is belangrijk voor de inwoners
van Gouda dat ze kunnen genieten van de
natuur, en die ligt niet ver van huis.

