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Akkers Heemtuin Malden 
 
De akkers van de heemtuin in Malden, twee velden van samen ongeveer 2000 m2, zijn 
ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Op de topografische kaart van 
1868 is het betreffende gebied nog aangegeven als 'heide'. Op de kaart van 1894 is 
op deze plek te zien een akker, precies op de plek van de huidige akkers, met midden 
daarop een boerderij. Deze boerderij is na de tweede wereldoorlog (vermoedelijk 
begin jaren vijftig) afgebroken. 
 

 
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal er op deze akkers voornamelijk winterrogge zijn 
verbouwd. De bodem ter plekke bestaat uit betrekkelijk onvruchtbare zandgrond. 
Winterrogge stelt wat dat betreft weinig eisen en gedijt daar goed. Naast diverse 
andere gewassen verbouwen we nu nog steeds winterrogge op deze plek! 
 
Na, naar verluidt, een aantal jaren in onbruik te zijn geraakt, is er in het voorjaar van 
1979 voor het eerst weer geploegd en zijn deze akkers door de vrijwilligers van de 
heemtuin weer in gebruik genomen. 
 
Wij beschouwen onze akkers als kleinschalige 'traditioneel' beheerde akkers. 
Dergelijke akkers zijn in de tweede helft van de vorige eeuw, door schaalvergroting 
(ruilverkaveling), mechanisatie van de landbouw, introductie van kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen in hoog tempo uit het nederlandse landschap 
verdwenen.  
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De traditionele wijze van beheer betekent dat we op en rond de akkers zoveel mogelijk 
handmatig doen. Alleen voor het ploegen schakelen we één keer per jaar een 
loonwerker in. Daarnaast beschikken we over een bosmaaier en een één-assige 
ruigtemaaier (cyclomaaier) die we op de akkers eigenlijk alleen inzetten voor 
maaiwerkzaamheden ná de oogst. Eggen, zaaien, schoffelen, maaien en dorsen 
gebeurt allemaal met de hand. Winterrogge wordt bijvoorbeeld op traditionele wijze 
met zicht en pikhaak gemaaid, daarna tot garven gebundeld en in schoven op het land 
gezet. Een beeld dat vroeger in de zomer heel normaal was maar tegenwoordig een 
zeldzaamheid.  
 
Naast winterrogge verbouwen we doorgaans de volgende gewassen op onze akkers: 
 
• haver; tot in de middeleeuwen gebruikt om bier van te brouwen en als 

voedingsmiddel voor mens en dier. 
• pauwengerst; een zeldzame tweerijïge zomergerst 
• eenkoorn, emmertarwe en spelt; de drie opeenvolgende 'voorouders' van de 

moderne tarwe 
• paardenbonen; een kleiner 'broertje' van de tuinboon 
• huttentut (of deder); een oud oliegewas dat tegenwoordig ook weer geteeld wordt 

onder andere ten behoeve van de productie van bio-diesel! 
• vlas; een veelzijdig gewas en de basis van de vroegere nederlandse linnen- en 

verfindustrie 
• phacelia; een nectarrijke plant voor onze bijenvolken 
 
In het verleden hebben we ook boekweit verbouwd. Sinds een paar jaar wordt de 
boekweit echter door de reeën uit het naastgelegen Heumensoord opgepeuzeld en is 
dat helaas niet meer mogelijk.  
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De wijze waarop wij onze akkers beheren is bijzonder arbeidsintensief. Behalve over 
voldoende 'mankracht' moet je ook beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en 
middelen en is het van niet te onderschatten belang om deze kennis, vaardigheden en 
middelen in stand te houden. 
 

 
 
Een 'traditioneel' akkerlandschap wordt gekenmerkt door grote verscheidenheid aan 
akkerkruiden die op moderne akkers, onder andere door overbemesting en 
bestrijdingsmiddelen, vrijwel niet meer voorkomen. Op onze akker wordt daarom 
alleen waar nodig spaarzaam bemest en dan uitsluitend met 'eigen compost'. 
Bestrijdingsmiddelen gebruiken we helemaal niet. Dit houdt wel in dat in vergelijking 
met moderne akkers de opbrengst van onze akkers erg laag is. Omdat wij de 
opbrengst van onze gewassen alleen als zaaigoed voor het volgende seizoen 
gebruiken, hoeft deze opbrengst ook niet hoog te zijn. Hier staat tegenover dat onze 
akkers ieder voorjaar en vroege zomer bont gekleurd zijn door een grote 
verscheidenheid aan akkerkruiden, waaronder ook verschillende zeldzame en 
bedreigde soorten. Om de ontwikkeling van akkerkruiden in de gaten te houden, vind 
er ieder jaar tenminste één keer een inventarisatie van de akkerflora plaats. 
 
Onze akkers spelen ook een rol in de educatielessen, die door de heemtuin aan 
voornamelijk basisscholen worden aangeboden. Door bij elk gewas een bordje met 
informatie over het betreffende gewas te plaatsen, proberen we ook bezoekers van de 
heemtuin te informeren over wat er zoal op onze akkers staat en gebeurt. 
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Kortom: onze akkers zijn best wel waardevol; ze hebben een duidelijke 
cultuurhistorische waarde, natuurwaarde én educatieve waarde. Dat alles maakt het 
absoluut de moeite waard om deze akkers in stand te houden en dat doen we 
graag….. 
 
 
Erik Westerman 
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