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Het Heempark te enk
 
Diana Roncada 

In het Belgische Genk - ongeveer twintig km ten noordwesten van Maastricht - ligt sinds enige jaren een veelzijdig en heel ac

tief heempark annex Milieu-Natuurcentrum.
 
In dit artikel stelt Diana Honcede, educatief medewerkster van het Milieu-Natuurcentrum Heempark, 'haar' tuin aan u voor.
 

Het landschap, vroeger en nu
 
We bevinden ons in het valleitje van de
 
Dorpsbeek. Geografisch bekeken vormt
 
het beekclal een vrij diepe insnijding ill
 
bet Kempisch plateau.
 
Beekclalenbehoren tot de meest gevari

eerde maar sterkst bedreigde landschap

pen van ons land.
 

Gedurende eeuwen speelden deze beek

dalen een vitale rol in het agrarisch be

staan van de Kempische boer.
 
In de beekdalen lagen de bloemrijke
 
graslanden, waaruit de landbouwer het
 
nodige hooi voor het vee betrok. De min

der natte percelen dienden als graaswei
den. De eigendommen waren meestal 
klein en door houtkanten en heggen van 
elkaar gescheiden. Sommige van deze 
perceelscheidingen, die loodrecht op de 
stroomrichtingvalldebeek stonden,zijn 
nu nog herkenbaar. Moerasbosjes lever
den het nodige gerief- of brandhout, ter
wijl in het veen turf werd gestoken. De 
aanleg van kleine vijvers moest voldoen 
aan de behoefte aan vis, in de tijd dat op 
vrijdag nog vis werd gegeten. 
Waar het droger was en in de nabijheid 
van de hoeven leverden magere akkers 
rogge, boekweit, spume, aardappelen 

enz. Wie herinnert 
zich nog de vele Ko
renbloemen die onze 
rogge-akkers zo rijke
lijk sierden? 
Maaien, beweiden, 
turfsteken, houtwin
ning en slootonder
houd waren ingrepen 
die door hun regel
maat en kleinschalig
heid een enorme ver
rijking voor het land
schap betekenden, 

Door o.a. de opkomst 
van de kunstmest in 
het begin van deze 
eeuw en de toenemen
de mechanisatie die 
grootschaligheid toe
lietis veel van dezena
tuurrijkdom van onze 
beekclalen voor de bijl 
gegaan. De vallei van 
de Dorpsbeek bleef 
evenmin gespaard. 
Bebouwing en aanleg 
van wegen hebben de 

De Dorpsbeek jato: Willy Peumans stilte erg aangetast en 

de natuurwaarde sterk verminderd.
 
Toch blijven in het Heempark voldoende
 
fragmenten aanwezig die onsherinneren
 
aan het cultuurlandschap van weleer.
 

Ontstaan van bet Heempark en sa

menwerkingsverband
 
Begin jaren '80 wist de gemeente Genk
 
ongeveer vijf ha van het valleitje te ver

werven metde intentie hetaangrenzende
 
stadspark uit te breiden.
 
Door de locale vereniging 'Natuur en
 
Landschap Genk' werd in 1980 bij het
 
gemeentebesruur een voorstelingediend
 
met de vraag het nieuw verworven ge

bied omwille van zijn natuureducatieve
 
mogelijkheden evenals zijn grote na

tuur- en cultuurhistorische waarde, uit te
 
bouwen tot een heempark. Daar ookge

lijkaardige ideeen leefden bij de ge

meentelijke groendienst werd net voor

stel positief onthaaId door het gemeente

bestuur.
 

Na de opricbting van bet Heempark is de
 
samenwerking tussen het gemeentebe

stuur en de vrijwiIIigers blijven groeien
 
en dit resulteerde in 1991 in de V.z .W.
 

Heempark Genk.
 
Deze unieke en hechte samenwerking
 
werd in 1993 door de Vereniging van
 
Vlaamse Steden en Gemeenten en de
 
Bond Beter Leefmilieu bekroond met
 
een getuigschrift en een groene wimpei.
 

Natuur in het Heempark
 
Een heernpark beschouwen wij als een
 
kleinschalig model van het natuurlijk
 
milieu van de omgeving of streek. Hoe
 
meer vari ati e in het milieu, des te meer
 
planten er kunnen groeien.
 
In het Heempark van Genk zijn ereen he

Ie reeks biotopen aanwezig en vindt er
 
een natuurlijke ontwikkeling van de ve

getatie plaats, Het komt er op aan deze
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LEGENDE HEEMPARK 

1 Milieu-Natuulcentrum Heempark 
2 stalling 
3 kippenren 
4 speeltuintje 
5 konijnenhelNel 
6 geitenweide 
7 speelweide met speeltuin 
8 parking 
9 vo c h tig e hooiweide 
10 wilgenbosje 
11 vogelbosje 
12 elzen-berkenbroek 
13 kikkerpoel met waterplanten 
14 vijver 
15 moerasje en hociland 
16 bio-mcestuin 
17 educatieve kruidentuin 
18 bess.enstruiken 
19 zithoek 
20 cornpostooop 
21 poeltje 
22 fruitweide 
23 bijenhal en -tuin 
24 overdekte zithoek en bakoven 

natuurlijke evolutie bij te sturen en een 
aangepast beheer uit te voeren. 

Welke biotopen komen er in het 
Heempark voor? 
De beek 
De ruggegraat van de vallei is uiteraard 
het meanderende beekje. De Dorpsbeek 
bevar vrij zuiver water , zodathet Stekel
baarsje er geen ongewone verschijning 
is.Drijvende waterplanten met een eigen 
insektenwereld en een bloemrijke oever
begroeiing maken zo'n beekje voor de ij
verige speurder erg aantrekkelijk. 

Hooilanden 
Wanneer deze percelen jaarlijks ge
maaid en gehooid worden en gespaard 
blijven van kunstmest, ontwikkelen zich 
echte bloemenweiden. 
Waar onregelmatig gemaaid wordt, krij
gen ruigtekruiden als Moerasspirea, En
gelwortel, Valeriaan, Bereklauw en Kale 
jonker het naar hun zin. 
De plantengroei hangt nauw samen met 
de vochtigheid en de grondwaterstand. 
Op het zeer drassig hooiland groeien in 
de lente ganse tapijten veenmossen en 
heeft het wollige Veenpluis samen met 
de Echte koekoeksbloem massaal uit
breiding genomen. In de natste delen en 
in de omgeving van oude afwaterings
grachtjes bloeien in het voorjaar helgele 
tapijten van de Dotterbloem. Van de in 
onze streken eerder zeldzame Adder
wortel heeft zich een hele groeiplaats 
kunnen handhaven en uitbreiden. 

\' ''I'' r I" 
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Moerasjes en vijver 
Enkele kleine moerasjes ten noorden van 
de beek zijn groeiplaatsen van typische 
waterplanten . In de kruinen van de 
Zwarte elzen die de vijverrand afboor
den, fourageren 's winters hele kladden 
lawaaierige Seisjes. Wanneer in her 
voorjaar de padden op stap gaan naar hun 
vertrouwde paaiplaatsen wacht er voor 
onze natuurvrienden uren avondwerk, 
Recent zijn twee amfibieentunnels aan
gelegd die de beestjes een veilige over
steek van de straat moeten bezorgen. 

Wilgenbosjes en Etzen-Berkenbos 
Waar de natuur in een beekdal vrije keu
ze krijgt, overheerst het bos . Bramen en 
een ondergroei van brandnetels schep
pen een veilig onderkornen en broedge
legenheid aan vele zangvogels. 

Houtkanten en heggen 

Instructieve tuin met neerhof 
De omgeving van de woning, die inge
richt is als Milieu-Natuurcentrum, heeft 
deels een parkachtig en deels een agra
risch uitzicht, Aan de voorkant van de 
woning groeien de typische linden en 
verschillende soorten parkbomen. 
Vooral de schaduwrijke kastanjedreet 
die toegang geeft tot de speeltuin is erg 
aantrekkelijk. De instructieve tuin zeit 
ornvat verschillende onderdelen: 

Bio - moestuin 
De tuin werd aangelegd naar het model 

van de oude boerentuin, ingedeeld in 
vier gelijke percelen met een systeem 
van paden in kruisvorm. De percelen zijn 
afgeboord met het klassieke buxushaag
je met in het midden een zonnewijzer. 
De V.Z.w. Heempark tuiniert samen met 
V.E.L.T. (Vereniging Ecologische 
Leef- en Teeltwijze) op een volledig mi
lieuvriendelijke manier. 

Keukenkruiden 
Naast de moestuin groeien op kleine per
ceeltjes een vijftigtal veel voorkomende 
keukenkruiden. De soorten zoals Munt , 
Citroenmelisse, Mierikswortel enz. 
staan beschreven in een kruidenfolder. 

Geneeskrachtige planten en nijver
heidsgewassen 
Beide tuinen worden door een heg van 
Haagbeuk van elkaar gescheiden. De nij
verheidsplanten zijn oude verf- en vezel
planten of planten met olierijke zaden. 
De tuin met medicinale planten herbergt 
een assortiment van een vijftigtal meer 
of minder bekende kruiden. 

Veldgewassen 
Wie denkt dat onze kinderen nog haver
 
of veldbonen kennen, vergist zich meest

al. Daarom deze tuin waar naast de klas

sieke veldgewassen als rogge en gerst
 
ook zeldzamere groeien. We denken aan
 
boekweit, cichorei e.a.
 
De zorg over deze tuinen is volledig toe

vertrouwd aan de vrijwilligers van de
 
V.z.w. Heempark Genk . 
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Demonstratie zeisen tijdens cen heemparkfeest 

Biienhal en bijentuin Zorgen voor afwisseling .
 
Naast de bijenhal die voorzien is van een De mens houdt nu eenmaal van verschei

kijkkast en ander educatief materiaal is denheid. Daarom hebben de initiatiefne

een mooie bijentuin aangelegd. Bijen mers ook gezorgd voor de aanleg van
 
zijn immers verzot op neetar en stuif fraaie bloemenborders, een hoekje mel
 
mee!. Phacelia en Bemagie bloeien er allerlei bessen, noten en een verzameling
 
naast de doorlevende Kogeldistel en oude fruitrassen.
 
Herfstaster. Brood bakken we in een ouderwetse
 
Op hetdakvan de bijenbal groei tde alou Kempische oven . Een klein moerasje
 
de Donderbaard of Huislook. leert de wandelaar de voomaamste moe


ras- en waterplanten kennen . Een vogel
Neerhof bosje, een varenhoek en een opvallende 
Vooral kinderen houden van dieren . pompoenenhoop maken het geheel aan
Daarom werden in de stallingen enkele trekkelijk . 
oude kippenrassen ondergebracht. Ook Een openluchtklasje en een overdekte 
zijn er konijntjes en op de graasweide en zithoek kunnen een rustpunt voor de be
kele geiten en schapen . zoeker betekenen, terwijl de speeltuin 

Praktische informatie 

Voor afspraken en reservaties: Milieu-Natuurcentrum Heempark, Hoogzij 7,
 
3600 Genk (B). Tel: (089) 309111 toestel9845.
 

Bereikbaarheid: E314, afrit Genk-Oost. Richting Genk-Centrum. Eerste stop

lichten links (= Waterstraat) . Eerste straat rechts (= Hoogzij).
 
Openbaar vervoer: bijna alle buslijnen rijden vanaf het treinstation Genk naar
 
de halte "Shopping 1" (busstation); vandaar nog ca. 1 km lopen o
 
Openingsuren van het MNCH :
 
Van maandag tot vrijdag: 9-12 uur en van 13-16 uur (op afspraak). Juli en au

gustus: van 8.30-12.30 (op afspraak) . Geleide bezoeken kunnen na afspraak ook
 
op andere tijdstippen plaatsvinden. Woensdagnamiddag is de info-namiddag:
 
vrije toegang tot het documentatieeentrum van 13-17 uur.
 

Het wandelgebied en de tuinen zijn voor de wandelaar a1tijd vrij toegankelijk.
 

J OIO: Danielle Kamierczak 

aan kinderen de nodige ontspanning 
biedt. De composthopen en de rottende 
houtstapels leren hoe het recycleren 
moet. 

Ret Milieu-Natuurcentrum Heern
park (MNCH) 
Om het educatieve doel te verzekeren 
werd in 1987 het t\.1NCH geopend. Van 
hieruit worden tal van milieu - en natuur
educatieve acti viteiten georganiseerd 
voor scholen en verenigingen. Dit Edu
catief Centrum is gehuisvest in de bene
denverdieping van het bestaand woon
huis dat werd omgebouwd voor multi
functioneel gebruik: een leslokaal, een 
documentatieeentrum (zolderruimte), 
die beide ook als vergader- en/of ten
toonstellingsruimte dienst doen , met de 
modernste audiovisuele middelen. Er is 
ook een keukentje en er zijn burelen. 
Opde bovenverdieping is ereen concier
geflat, zodat een controle over het gebied 
en het centrum mogelijk is.Vanuit de ge
meente worden er twee educatieve 
medewerkers tewerkgesteld. 
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