
Enthousiaste bezoekers in het heempark 
in Eindhoven 
Wim Niemantsverdriet 

Sinds de poort van het Frater Si

mon Deltour Heempark in Eindho

ven open is gegaan , komen er
 
steeds meer bezoekers.
 
Ondanks zeer beperkte openings

tijden kwamen in 1985 toch nog
 
150 mensen de eerste resultaten
 
van het moeizame vrijwilligers

werk , dat toen al zo'n drie jaar aan
 
de gang was, bekijken.
 
Maar naarmate het park fraa ier en
 
de openstelling frequenter werd,
 
steeg het aantal bezoekers al snel
 
tot het huidige niveau van vijfdui

zend (openstell ing aileen op zon

dag).
 
Dit aantal Iijkt zich nu te stab ilise

reno Gelet op de draagkracht van
 
het qebieo een goede ontwikke

ling.
 
De mensen die in het heempark
 
komen zijn enthousiast.
 
Niet ten onrechte, want het is hier
 
goed toeven in de groene long
 
van de stad . Het park ligt langs de
 
Dommel en op de achtergrond zijn
 
de karakteristieke Brabantse lang

gevelboerderijen te zien . Het 3 ha
 
grote terre in bestaat verder o.a. uit
 

een meander, diverse graslanden , 
struwelen en wallen . 
Dat de bezoekers het hier fijn vin
den, blijkt uit de gesprekken met de 
gidsen die er toezicht houden . 

Bezoekerstoename in Eindhoven 

Het logboekje, dat op zondagmidda
gen bijgehouden wordt , liegt er niet 
om . "De tuin is rnool ", "prachtig" , 
"een oase" en zelfs meerdere malen 
is "paradijselijk" neergeschreven ! 
"En leuk dat jullie bijen hebben". An
deren zijn weer verbaasd , dat het er 
ondanks langdurige droogte nog zo 

goed bij ligt.
 
Vooral de prachtige instructieve
 
kruidentuin langs de ingang trekt
 
veel bezoekers. In deze leertuin
 
zijn planten gegroepeerd naar fa 

milie of bij elkaar gezet als ge

bruiksplant (om te eten , te verven,
 
te genezen enz.).
 
Naambordjes staan er overal bij.
 
Planten of zaden kopen kan hier
 
ook . Want het is qoed om eens te
 
ervaren , dat juist planten uit de ei

gen omgeving , uit het 'heem', ook
 
in onze eigen tuin mooi zijn.
 
De planten worden gekweekt in het
 
heempark.
 
"We komen terug" , zeggen de be

zoekers . De gidsen herkennen
 
sommigen al, ze komen nu elke
 
week . Zij willen de effecten van ai

le jaargetijden zien. Dus ook cru ile

rig en dreigend regenweer weer

houdt deze mensen niet in het
 
heempark een kijkje te nemen.
 
Het is eigenl ijk niet aileen maar kij

ken, het is ook beleven wat de na

tuur te bieden heeft .
 
Dat doet je jets, je krijgt er gevoel
 
voor als je vaker komt. Je beseft
 
dan dat de natuur behouden moet
 
blijven . Het heempark heeft een
 
functie gekregen . Het is goed dat
 
het er is! 0
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