
Heempark Frater Simon Deltour in Eindhoven
 

Ret initiatief 
Inmiddels twaalf jaar geleden nam een 
lid van de Eindhovense Werkgroep 
Natuurbehoud en Milieubeheer het ini
tiatief om met een aantal vertegen
woordigers van het IVN, de KNNV en 
de afdeling Groenvoorziening en Land
bouw van de gemeente Eindhoven de 
mogelijkheid van de aanleg van een 
heempark te bespreken. 
Vrij snel werd besloten een heempark 
aan te leggen tegenover het Milieu 
Educatie Centrum. Daar lag een ruig 
terrein dat al vaker genoemd was als 
mogelijke locatie voor een toekomstig 
heempark. Bovendien zou bij een 
openstelling in de toekomst vanuit het 
M.E.C. een oogje in het zei! kunnen 
worden gehouden. 

De eerste werkzaamheden 
Een aantal vrijwilligers vormden een 
werkgroep en startten met de inventa
risatie van het 3 ha grote terrein. Het 
werd al snel duidelijk dat de oorspron
kelijke beekdalbodem door puin- en 
zandstortingen flink verstoord was. Het 
voordeel van deze verstoring was een 
grotere variatie in bodemkundig op
zicht, Het nadeel was dat het oppervlak 
waar puin in de bodem zat weI erg 
groot was: weI 75%. Het verwonderde 
dan ook niemand dat een groot ge
deelte van het terrein begroeid was met 
stikstofminnende planten zoals brand
netels en guldenroede. Daarnaast be
paalden riet en koninginnekruid een 
groot deel van net aspect. Het beeld 
van de begroeiing werd gecompleteerd 
door een aantal solitaire bomen, zoals 
eiken, wilgen en populieren, en war 
verspreid staande struiken zoals vo
gelkers, meidoom, Gelderse roos, wil
gen en bramen. Het geheel was een bij
na ondoordringbare ruigte met vreem
de hoogteverschillen . 

Op basis van het gestelde doel, de bo
demkundige gegevens en de al aanwe
zige vegetatie werd een keuze gemaakt 
uit een lijst landschapstypen. De lijst 

bestond uit een opsomming van land
schapstypen die in de Brabantse 
Kempen en Meierij voorkwamen. 
Daarnaast werd besloten een instructie
tuin, een kwekerij en een dierenweide 
aan te leggen. 
De tweede stap was het samenstellen 
van een nota die de basis moest vor
men voor het verzoek aan B & W van 
de gemeente Eindhoven om het terrein 
beschikbaar te stellen aan de werk
groep voor de aanleg van een heem
park. In deze nota was de doelstelling 
van het park (zie kader), de planont
wikkeling met onderrneer de parkele
menten en de wijze van realisering 
(uitvoering van het beheer en 
financiele aspecten) verwerkt. Eind 
mei 1983 beslisten B & W dat het 
heempark kon worden aangelegd. De 
jaarlijkse financiele bijdrage van de ge
meente werd vastgesteld op maximaal 
f2500, -! 
Op zaterdag 10 september 1983 wer
den de werkzaamheden voor de aanleg 
van het park officieel gestart door 
mevr. J. van Velzen, toenmalig wet
houder van cultuur, onderwijs en 
maatschappelijke aangelegenheden van 
de gemeente Eindhoven. 

De keus voor de opzet van het park 
Voorde opzet van het heempark 
werdgekozenvoor beperking tot de 
gebieden de Kempen en de Meierij. 
Dezekeus is gebaseerdop de vol
gende overwegingen: 
- Het wordt vangroot belang geacht 
dat de mensen zich in het bewust
wordingsproces eerst realiseren 
welke natuurlijke relatieser in hun 
eigen omgeving voorkomen en wat 
de gevolgen zijn van bepaalde (men
selijke) invloeden op die relaties. 
- Herkenning wordt bereikt, doordat 
mensenop verschillendeplaatsende 
in het park getoonde elementen weer 
tegenkomen. Door deze herkenning 
kan een nieuwestap in de bewust
wording worden gezet. 
- In het gebieddat als heempark be
stemd is, komen al een aantal waar
devolle elemenien voor. De aanwe
zige variatie in de verschillen in 
vochtigheid zorgden vooreen aan
trekkelijke kastenbesparing. Boven
dien werdhierdoor de kans op sue
ces groter: planten groeien nu een
maal het best op de plek die voor 
hen het meest geschikt is. 

foto : W. Niemantsverdr iet Meander en meandermoeras, heempark Eindhoven. 
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Afvoeren van het maaisel 

Een passende naam 
Het kostte weinig tijd een naam voor 
het park te bedenken. Frater Simon 
Deltour (overleden in 1984) had zich 
jarenlang ingezet voor de oprichting 
van IVN-afdelingen in Noord-Brabant, 
voor de verwezenlijking van een mi
lieueducatie-centrum en voor de aanleg 
van heemparken. Het lag voor de hand 
dat de naam van dit erelid van het IVN 
aan het heempark werd verbonden. 

De aanleg 
Uit bet voorgaande is duidelijk ge
worden 'dat het park aange1egd moest 
worden door vrijwilligers die over een 
budget konden beschikken, waar je een 
aanta1 handgereedschappen van kon 
kopen en waar van tijd tot tijd een ma
chine van ingehuurd kon worden. 
Door doel en eisen van het heempark 
in elkaar te passen was het voor de 
kemgroepleden (het planmakend en 
coordinerend 'bestuur') mogelijk een 
lijn uit te zetten voor de aanleg van het 
park. Allereerst werden in de onover
zichtelijke ruigte een aantal paden 
gemaaid. Hierdoor kon de plaats van 
de aan te 1eggen landschapstypen beter 
worden bepaald. Tijdens het maaien 
werd al snel duidelijk dat er veel rom
mel opgeruimd moest worden. Deze 
rommel varieerde van steenklompen 
van wei een kubieke meter, die niet 
met bandkracht te verwijderen waren , 
tot met kapok gevulde matrassen en 
hoopjes met grind en puin vermengd 
asfaltpapier. Vooral dit opruimen was 

. foto: Wim Niemanisverdriet 

zwaar en kostte zoveel tijd dat delen
 
van de gemaaide paden snel overwoe

kerd raakten .
 
Dit was het sein voor de kemgroep de
 
planning van aan te pakken nieuwe de

len en netonderhoud van al aangelegde
 
delen beter op elkaar af te stemmen.
 
Om dit te kunnen doen werd bijgehou

den hoeveel werk er in een mensuur
 
uitgevoerd kon worden.
 
Het registreren van de werkuren en het
 
uitgevoerde werk leek minder eenvou

dig dan net was. Door de week waren
 
andere groepen (schoolklassen, werk

lozen met een uitkering, huisvrouwen,
 
VUT-ers en gepensioneerden) aan het
 

werk dan op zaterdag. Gelukkig was er 
altijd een 'groepscoordinator' te vinden, 
die dit stukje administratie op zich 
wilde nemen. Eerst moest alleen de ge
woonte ontstaan dat de gegevens aan 
het eind van een werkperiode werden 
ingevuld in het inmiddels ontworpen 
logboek. Zo kon uiteindelijk de drie
maandelijkse planning uitstekend ver
wezenlijkt worden. Dat werd ook be
vorderd, doordat intussen vrijwel ie
dereen ervan overtuigd werd dar een 
goede planning van wezenlijk belang 
is. Missers betekenden extra werk of 
extra kosten, doordat b.v. jonge aan
plant overwoekerd dreigde te raken 
vanwege achterstallig onderhoud of 
doordat een gehuurde machine . over 
plekken moest rijden die al (met de 
hand) geegaliseerd waren. 

Aard van de werkzaambeden 
Tijdens de aanleg kwamen verschil
lende werkzaambeden naar voren . De 
kemgroep zorgde daarbij voor de plan
ning en de controle van de uitvoering. 
Waar nodig werd de hulp ingeroepen 
van beheerders van andere heemparken 
of van de inmiddels ontstane groep van 
adviseurs (deels oud-kemgroepleden). 
De kemgroep zorgde verder voor de 
nodige vergunningen (zoals een kap
vergunning voor de in de weg staande 
bomen) en voor de financien . 
Door middel van informatieve avonden 
(lezingen, dia- en filmvoorstellingen) 
en een informatiebulletin werd gepro-

Eerste kennismaking 
Het stuk granddat de heemiuinzou moeten wordenlag erbij als een miniatuur 
tropiscn oerwoud. Overal struiken, bosjes, grote hoeveelheden brandnetels enz. 
Een onvoorstelbare 'greene he!'. Groen, groen en fWg eens groen. Je waande je 
er in eenjungle. Het met elkaar beleven, met de nodigeonzekerhedenten aan
zien van net slagen vaneen dergelijk gigantiscnkarwei, van het opruimen van 
alles watje tegen zou kunnenkomen (en dat ;:au heel wat zijnl), dat zou ons ja
renlang betighouden. 
Hemelse goedheid, wat hebben we ons aangehaald? Het is niet nodig te slagen 
om door te zetten. Wie zei dai ook al weer?Anderzijds, wat een schitterende 
omgeving om te werken! En nu we terugzienop die pionierstijddan kunnen we 
best trots zijn op het resultaat: niet gek voor een stelletjeamateurs. 
Maarnu de eerste impressies. De eerste man die de schrijverdezes tegenkwam 
leek zo uit het vreemdelingentegioen weggelopen te zijn. Hij was druk bezig 
brandnetels uit te roeienmet een zeis. Enigszinsbedremmeldkeek ik de natuur
lijke rotzooiom me heen aan. Er warenook mensendie bezig wareneen pad 
hierdoorte banen. lk kreeg een schop (in mijn handen) en begon maar mee te 
doen. Het eenvoudigste brengt altijd het meestfantastische voort. Webegonnen 
in de kleuterklas om te eindigen bij de 'Universiteit vande Studie vande Na-

I tuurlijke Omgeving '. 
. (uit: "Heemparkkroniek" van Piet Logtenberg] 
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beerd het contact met de werkgroep
leden te onderhouden. De leden bleven 
hierdoor op de hoogte van de ontwik
kelingen. Het administratieve deel en 
de verzorging van bet drukwerk voor 
deze activiteiten werd gedaan door bet 
Milieu Educatie Centrum. 
Decoordinatoren van de instructietuin
groep, de kwekerij-, de 'door-de
weekse'- en de zaterdaggroep overleg-

Bet educatieve doel van het park
 
Het doel van het heempark is het
 
contact tussen mens en natuur te be

vorderen. Men wil dat bereiken
 
door op een tamelijk gecompri

meerde manier te laten zien en er

varen welke relaties er bestaan tus

sen de natuurlijke elementen onder

ling en de invloed van de mens
 
daarop.
 
In het park komt het educatieve as

pect nadrukkelijk naar voren. Ele

menten en relaties die in Gennep of
 
andere delen van de Kempen en de
 
Meierij wat 'verborgen' voorkomen,
 
kunnen in het park extra naar voren
 
worden gehaald of sterker worden
 
benadrukt.
 

den regelmatig met de algemeen
 
coordinator uit de kerngroep over de
 
verscbillende plannen en de manier
 
waarop deze moesten worden uitge

voerd. Voortdurend werden nieuwe
 
vrijwilligers geworven via bet IVN
 
Eindhoven en andere afdelingen in de
 
omgeving, de regionale KNNV, de
 
krant, de lokale omroep, vrijwilligers

centrales en afficbes. Het aanlegwerk
 
in bet park omvatte grondverzet, kwe

ken van planten, pianten van bomen en
 
struiken, inzaaien van kruidacbtige
 
planten, maaien van gras, riet en brand

netels en dergeJijke werkzaarnbeden .
 
Daarnaast was een grate groep mini

maal twee keer per jaar bezig met bet
 
inventariseren van planten in de land

schapstypen. Zo werd gekeken of bet
 
landschapstype zich in de juiste rich

ting ontwikkelde, met andere woorden,
 
of het gevolgde beheer juist was of bij

gesteld moest worden.
 

Ret resultaat en perspectieven
 
Nu, na twaalf jaar is het een volwaar

dig heernpark geworden.
 
De landscbapstypen hebben zich gun

stig ontwikkeld. Een jaar geleden heeft
 

ook bet eikenberkenbos een start ge

maakt . Op een grote schrale opge

brachte zandoppervlakte krijgt het bos
 
de kans zich op een natuurlijke wijze te
 
ontwikkelen . De eerste planten hebben
 
zich al gevestigd en door successie zal
 
het bos ontstaan.
 
De dierenweide is er nog niet, maar
 
daar wordt binnenkort aan begonnen.
 
Toen het park na vier jaar aangelegd
 
was, ging de poort voor een beperkt
 
aantal uren voor het publiek open . Al
 
snel groeide het aantal bezoekers tot
 
een vast patroon van 5000 per jaar.
 
Zowel deze bezoekers als ook de men

sen van de werkgroep vertoeven er
 
graag, dat is te lezen in het gastenboek
 
en het logboek van de zondagmidda

gen.
 
In de instructieve kruidentuin, die
 
meestal oogt als een glorieuze bloe

menzee, komen ook schoolklassen.
 
Maar dat zijn er nog weinig . De orga

nisatie daarvan moet nog verder uit

gebreid worden . Eveneens zullen er in
 
de toekomst meer randleidingen ge

bouden worden. Kortom het fraaie
 
heempark zal steeds meer gebruikl
 
worden.
 
De 40-50 vrijwilligers, waarin een
 
vaste kern zit die er al vanaf bet begin
 
mee bezig is, staan er voor klaar.
 
Bij al die activiteiten in bet beempark 
wordt er nauw samengewerkt met het 
Milieu Educatie Centrum, dat tegeno
ver het park ligt . Het centrum biedt 
gelegenheid voor overleg en vergade
ringen, ruimte voor machines en ge
reedschap, zorgt voor administratieve 
werkzaarnbeden, geeft gelegenheid 
voor presentaties en is bet contactadres 
voor bet heempark. 

Door al die inzet heeft bet beempark 
een goede toekomst. En vooral de vrij
willigers van de eerste men zijn bJij 
met bet resultaat. Ze zagen dat de on
doordringbare ruigte heeft plaatsge
maakt voor een gevarieerd uitziend 
heempark. Veel planten en dieren zijn 
er nu goed mee. Het is een plaats voor 
hen, hier is natuur. En de mens vindt er 
zijn OASEl 

Heempark Frater Simon Deltour 
pia Genneperweg 145 
5644 RS Eindhoven 
Tel: 040-526665 
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