
Heemtuin Leiderdorp 

 

De Heemtuin ligt in het groene hart van Leiderdorp en toont de bezoeker een stukje van bijna 

alle landschappen in de regio. Bij elk landschapje horen planten die zich daar thuisvoelen. Dit 

alles wordt beheerd door de beheerder, die in opdracht van de gemeente Leiderdorp ook 

(delen van) de Houtkamp onder zijn hoede heeft. Hij is op werkdagen vaak aan het werk in de 

tuin: stelt u hem gerust uw vragen! 

De Heemtuin is gelegen aan de van Diepeningenlaan nabij de kruising met de Persant 

Snoepweg. Open op werkdagen, april t/m oktober 8 - 17 uur, november t/m maart 8 - 16 uur. 

Weekend en feestdagen: april t/m oktober 15 - 17 uur.  

 
 
De 1,8 ha grote heemtuin is een onderdeel van park ‘De Houtkamp’ (18 ha) met speelweiden, 
vijvers, groenpartijen en een kinderboerderij. 
‘De Houtkamp’, inclusief de heemtuin werd in 1971 naar een ontwerp van tuin- en 
landschapsarchitect W. C. J. Boer aangelegd en na twee jaar volgde de openstelling voor het 
publiek. 
In de tuin is ernaar gestreefd, ruimte te creëren voor de plantengemeenschappen, die van nature 
in de streek thuishoren en op kleinere schaal voor de vegetaties van de hogere gronden. Bij de 
aanleg is erg veel grond vergraven en zand- en veengrond van elders aangevoerd. De diversiteit 



van groeiomstandigheden is verder verhoogd door hoogteverschillen en (later ingevoerde) 
waterbeheersing. Door de aanleg van dammetjes kan het water nu in- en uitgelaten worden en 
vooral het vervuilde water uit de omgeving geweerd worden. Zo kon er een gebied met een 
extreme hoeveelheid plantengemeenschappen en een soortenrijke vegetatie ontstaan: 
glanshaverweide, natte hooiweide, een akkertje, een veenkom en een hoogveeneiland, beuken-
eikenbos, een kunstmatig beekje met bronbosvegetatie, droge bermen, vogelkers-essenbosje, 
elzenhakhoutbos, moeras en verlanding, stinzenbos, duinweide, verschillende muurtjes, een 
hoogstamboomgaard en een ruige hoek. 
Het standaardwerk Plantengemeenschappen in Nederland van prof. V. Westhoff en dr. A.J. den 
Held uit 1969 werd bij de aanleg en later bij het beheer als leidraad gebruikt. 
Heemtuin Leiderdorp laat in de verschillende tuinonderdelen een groot aantal inheemse wilde 
planten zien, waaronder veel zeldzame. Maar ook de fauna kent haar bijzonderheden, bijv. 
wijngaardslakken en 18 soorten juffers en libellen. 
Het dynamische spel met de natuur – zeg maar het intensieve beheerwerk – wordt in deze tuin 
uitgevoerd door een team van drie vaste medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst 
(inclusief werkzaamheden in het overige parkcomplex). 
 

 

Naast de Heemtuin bevinden zich een kinderboerderij en het MEC (Milieu-Educatief 

Centrum). Hier worden regelmatig tentoonstellingen gehouden over verschillende aspecten 

van  natuur en milieu. De Heemtuin is aangelegd in 1970 en het jaar erna opengesteld voor 

publiek. Op de plaats waar nu de Heemtuin is, lag eertijds een tuinderij. Waar nu het park De 

Houtkamp is stond een boerderij met dezelfde naam. Het restaurant dat er nu is (“Brasserie 

Park”) was vroeger de boerderij “de Munnikenhof” en stamt uit 1854. Ook het 

Munnikenlaantje, dat van de Van Diepeningenlaan naar het Engelendaal loopt, is nog een oud 

pad: vroeger liepen de monniken van het klooster Engelendael er langs naar de kerk in het 

Oude Dorp (d.i. Leiderdorp rond de Hoofdstraat vlakbij de Rijn). 



 

De Lange Akker *) 

In de Heemtuin zelf wordt een restant uit het verleden gevormd door het huisje “De Lange 

Akker”, vroeger een particulier vakantiehuisje, nu het domein van de beheerder. De bekende 

dichter Freek van Leeuwen heeft er gewoond van 1954-1968. In de Heemtuin zijn ook nog 

een aantal landschapselementen uit de tijd van voor het ontstaan opgenomen, zoals de 

elzenhoutwallen en de erfbeplanting van wilgen bij “De Lange Akker”. 

 

Wat is een heemtuin? *) 

Een heemtuin is een besloten terrein waar de natuurlijke planten uit een bepaald gebied ten 

toon worden gesteld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan een soort tuin zijn, 

waarin bepaalde planten een vaste plek krijgen en die intensief moet worden bijgehouden om 

te zorgen dat er niets in de opzet verandert. Een andere  mogelijkheid is  om gunstige 

voorwaarden te creëren zodat zoveel mogelijk “wilde planten” op eigen houtje zich kunnen 

handhaven door op kleine schaal  verschillende landschapstypen na te bootsen en een hierop 

afgesteld beheer toe te passen. De Heemtuin van Leiderdorp is momenteel een voorbeeld van 

het laatste type. 

 


