
Heempark Schijndel: "Un skonplekske" 

Anton Hellings 

Jedereen kent het gevoel: je loopl met 
een enthousiast plan in je hoofd, en na 
het eerste gesprek met de beleidsma
kers spat je droom als een zeepbel uit 
elkaar. Zoiets overkwam het bestuur 
van het Natuur- en Milieucentrum uit 
Schijndel. DOl was voorjaar '89... 

Valse start 
We wilden graag een heempark inri ch
ten op een stukje braakJiggende ge
meentegrond van 3/4 ba. In eerste in
stantie werd het plan op grond van de 
begroting door het gemeentebestuur af
gekeurd; te duur... Toen er echter tij
dens een raadsvergadering kritische 
vragen werden gesteld, beloofde her 
gemeentebestuur bet plan voor een 
heempark een tweede kans te geven 
(een simpeI sommetje wees uit dat het 
gebied als gemeenteplantsoen jaarlijks 
f 15.000,- zou kosten; een stuk duurder 
dan onze plannen). 
Met de tekeningen onder de ann moch
ten we een korte toelichting geven bij 
de vergadering van de Comrnissie van 
Openbare Werken. Twee dagen later 
lag er een brief in de bus dat we aan de 
slag konden! 

De inrich ting 
Na diverse adviezen (o.a. van Wim 
Niernantsverdriet van het Heempark 
Frater Simon Deltour in Eindhoven) 
werd het plaatje duidelijk. We zouden 
een landsehappentuin gaan aanleggen, 
die alle elernenten uit bet Sehijndelse 
hoevenlandschap ver tegenwoordig t, 
Ook de Schijndelse 'natuur-ambach 
ten, het mandenmaken en het hoepel
maken moehten we niet vergeten. Door 
dit alles heen zagen we als rode draad 
een educatief programma voor de 
scholen. Een niet geringe klusl 
In oktobel' 1989 ging de eerste spade 
de grond in, en werden allereerst de 
beid e hooilanden (tot dan we iland) af
geplagd met shovels. Het bodemprofiel 
hebben we bewust intact gelaten; te
meer omdat het laaggelegen hooiland 
een van de laat ste stukjes echte beemd
grond betrof. Een amfibieenpoel werd 
vervolgens aangelegd aan de rand van 
het stukje beemd. Daarbij kon je mooi 
het bodemprofiel in doorsnede zien: 
een ritrnisch patroon van leemlagen, 
afgewisseld met zandgrond. Om zoveel 
mogelijk gradienten te seheppen werd 
bet talud van de sloten flauw argegra-

De laatste Schijndelse reepmaker aan het werk in het griend van het heempar k. 
JOIO : A. Hellings 

Voorjaar in het stukje Beemd (ecbte
 
koekoeksbloem, veldzu r ing)
 

Jato: A. Hellings 

ven, en er werd een hogere wal rondom
 
bet park opgebouwd.
 
Een belangrijk voordeel was de van na

ture al aanwezige rweedeling in het
 
park; het oostelijk deel ligt ongeveer
 
60 em hoger dan het westelijk dee!. La

ter zou blijken dat dit hoogteversch il
 
zich erg duidelijk weerspiegelt in de
 
begroeiing. Een andere erfenis, een
 
sparrenbosje met wat eiken bier en
 
daar, willen we via de geleidelij ke weg
 
'om turnen' in een gemengd eiken-ber

kenbos. Ais laatste grondwerk werden
 
met de schop dammetjes aangelegd in
 
het stukje griend en in het elzenbroek

bosje. Ook hier met de bedoeling de
 
verschillen in de waterhuishouding in
 
de hand te werken.
 
Zo, het geraarnte was klaar, nu de aan

kleding nog. We organiseerden een
 
boomplantdag en lieten de kinderen
 
van de nabij gelegen basisschool de
 
wilgentenen aanplanten in het griend.
 
De houtwal kreeg een typerend bestand
 
van twaalf soorten, met o.a.· rnei- en
 
sleedoorn, kardinaalsmuts, hondsroos,
 
vuilboom ell veldesdoorn . Her elzen

broekbosje werd, naast de onverrnijde

lijke zwarte els. ingeplam met es,
 
schieiwilg en hazelaar. In de kerstva

kantie werden de beide hooilanden in

gezaaid met een 'droog' en en 'nat' za

denmengsel van Cruydt-hoeck, en
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5. 

Heempark 

Schijndel 

1. Hoofdingang (Beemdstraat) 
2. Beemd 
3. Griend 
4. Elzenbroekbos 
5. Houtwal 
6. Blokhut 
7. Eiken-berkenbos 
8. Wilgenstruweel 
9. Hooiland 
10. Heideheuvel 
11 . Gagelstruweel 
12. Ven 
13. Duinwal 
14. Eiken-essenbos 

~ 
gangers). Het tweede 

daarmee kon onze vrijwilligersgroep 
(ca. 30 personen) terugblikken op een 
voorspoedig veriopen karwei! 

Watching the grass grow... 
Een van mijn favoriete bezigheden: op 
"oew dooi gemekske" kuieren over de 
paadjes, je verbazend over de cadeau
tjes die moeder natuur links en recbts 
weggeeft. Het eerste jaar de voorspel
bare eenjarigen, met een kleurenspek
takel waar je ogen zeer van doen (doet 
het altijd goed voor kritische voorbij

jaar was al een stuk inte
ressanter met op het hogere hooiland 
een mengeling van knoopkruid, zand
blauwtje, blaassilene, wouw, toren
kruid. Kortom, genoeg om je ogen uit 
te kijken. In her stukje beemd groeide 
er de eerste jaren opvallend veel grote 
ratelaar. En op alle plekken waar deze 
balfparasiet zich f1ink uitleefde op bet 
gras, konden we bet jaar ema prachtige 
vondsten doen van bijzondere beemd
bewoners, zoals de grote pimpernel, 
welriekende agrimonie, tientallen plan
ten van de rietorchis, massa's blauwe 

knoop, duizendguldenkruid en wilde 
bertram. Ik heb nooit gedacht dat ik zo 
lang op een klein stukje natuur kon 
blijven ronddwalen; maar wie gaat er 
nu naar huis als je voor je neus bet 
oranjetipje eitjes af ziet zetten op de 
pinksterbloemen? Of die joekels van 
sabelsprinkhanen die over het pad 
springen; en als in het najaar de kluch
ten sijzen op de elzenproppen vallen , 
dan vallen er ook pauzes in het maai
werk... 

Over maaien gesproken 
We werken volgens een beknopt 
beheersplan, war jaarlijks wordt geeva
lueerd met alle vrijwilligers. In het be
gin maaiden we alles met de zeis (we 
hadden niet anders), later kwamen 
daarbij de bosmaaier en de messen
balk. De tijdstippen waarop we maai- . 
en, hangen sterk af van de voedselrijk
dom; op de rijkere gedeelten moeten 
we twee of drie keer per seizoen maai
en, op de schrale stukken maar een 
keer. Hierbij hanteren we de gulden 
vuistregel van "het bodemzicht": kun je 
de bodem niet meer zien door de be
groeiing heen, dan wordt het tijd voor 
een maaibeurt. De eerste maaibeurt 
valt meestal net na de langste dag, de 
laatste maaibeurt eind oktober. Het 
hooi wordt gedeeltelijk opgezet op mi
ters en de rest wordt atgevoerd door de 
gemeente en gecomposteerd. 

Ambachtelijke elementen 
Het stukje griend leent zich uitstekend 
om de bezoeker (al dan niet her
nieuwd) kennis te laten maken met het 
Scbijndelse ambachtelijke verleden. Zo 
staat er een "streup" (ABN: schilijzer) 
om wilgentenen te schillen, en is er een 
"muttermijt" gebouwd om de "mutters" 

f 
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Muttermijt 
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(takkenbossen) op te slaan. Dar deze
 
houtrnijt ook een goede huisvesting
 
vormt voor de heernparkbewoners, on

dervinden we elk jaar bij net opnieuw
 
"opschonen" van de mijt: zo vonden
 
we een nest van de hennelijn en we
 
troffen diverse salamanders-in-winter

slaap aan in de onderste lagen. Ook is
 
er een "schop" gebouwd, een soort
 
halfopen afdak van ri et en gevlochten
 
wilgenschennen, waaronder plaats is
 
voor een "reepbank", bet werktuig
 
waannee de hoepelmaker zijn "repen"
 
(hoepels) vervaardigde.
 

Naast deze ambachtelijke bouwsels
 
hebben we ook een plekje gevonden
 
om een egelhut te realiseren, volgens
 
het concept van Willem Iven: onder
 
een houtstapel vinden ze er een hooi

bedje gespreid! Verder is er ook ge

dacht aan de solitaire bijen en wespen: Uitbreiding naar 2 hectaren ?! op tafel legden, bleek dat ons plan zan

voor deze insectengroep hebben we Ten zuiden van het huidige heernpark der slag of stoot door de raadsvergade

een aantal eikenstammen overeind ge ligt al jarenlang een braakliggend gras ring accoord werd bevonden. De ge

zet in een berg "klapzand", en het ge land met daaracbter een gemengd ei meente stelde echter wei een voor

heel overkapt met een paraplu van ken-essenbos. Nadat we een tekening waarde: het nieuwe gedeelte moet
 
snoeihout en riet. van de herinrichting bij de gemeente openbaar gebied blijven. Met een be


groting van f 20.000,- werd in februari 
1997 een gigantisch karwei uitgevoerd: 
1200 m' rijke, zwarte grand werd afge
voerd, en er werd een waterpartij ge
graven van 70 meter lang en varierend 
in de breedte van 10 tot 2 meter. Met 
de vrijgekomen - schrale, leemhouden
de - grond werd een glooiend talud op
gebouwd, waarop een zadenmengsel 
werd ingezaaid: een "nat" mengsel met 
dophei als hoofdmenu, en een " droog" 
mengsel met veelal struikheide. 
Voor de afwerking werd er een duin
wal opgebouwd van schraal zand, en 
beplant met struiken als kardinaals
muts, hondsroos, vuilboom, kruipwilg 
en diverse bremsoorten. Aan bet be
staande bos hoefrle niet veel te gebeu
ren: na verloop van tijd moet er hier en 
daar war uitgedund worden. 
Als laatste werden bij alle ingangen 
voetgangersluisjes gebouwd van eiken 

De educatieve pool 

vanaf 1992 werken we in het heempark mel een aantal leskisten die door de Schijndelse scliolen voor een week geleend 
kunnen worden en waarna het project wordt afgesloten mel een speurtocht door tie: heempark. De:e leskisten zijn samenge
steld door leden van on:e educatieve werkgroep en worden elk jaar intensiefgebruikt. Het aanbod varieert van een Kabou
terleskist voorde kleuters en de onderbouw, een Pandaleskist voor de middenbouw mel als tltema "Nieuwe natuur in Schijn
del". een bovenbouwleskist mel als onderwerp "variatie in het Brabants landschap" en 101 slot een leskist voor de eerste ja
ren van het voortgetet onderwijs, waarbij de basisvorming centraal staat. Voor het publiek is er een rondwandeling be
schreven en er is een gezinsspeurtocht mel als thema "Padden en salamanders". Aan de hand van gekleurde stokken heeft 
de betoeker houvastaan de route die gelopen wordt. 

Een groepje klein e teunisbloem met op de achtergrond onze egelhut 
fo to: A. Hellin gs 

Speurtocht in het heernpark (Scoutinggroep) bij de wilde bijenh oek .
 
foto: A. Hellings
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BOllW van de cons truc tie van de blokhut. Aile dragende delen zij n van rondhout 
(eiken ) fot o: A. Hellings 

schaphout. Op deze manier hopen we 
(brom)fietsers te weren. 
En intussen hebben we al weer enkele 
leuke 'cadeautjes' gehad: afgelopen zo
mer bloeiden de kegelsilene en het 
duinviooltje, alsof ze er altijd al waren 
geweest! 

Een vaste heemparkbeheerd er 
In mei '97 was er nog een heuglijk feit 
te vieren. Het heernpark werd tot dan 
toe onderhouden door vrijwilligers. 
Na gesprekken met de gemeente en 
Projekt Anders Werken in Schijndel 
werd er een banenpoolplek geschapen. 
Oat is een arbeidsplaats voor langdurig 
werklozen. De vergoeding voor de ba
nenpooler nam de gemeente voor haar 
rekening, dus dar was prima geregeW 
Bart van der Aa is aangesteld als vaste 
kracht voor het heempark en heeft al 
een proefperiode meegedraaid met on
ze werkgroep, en gebleken is dat hij op 
aile terreinen zijn mannetie staat. Hij 
onderhoudt vakkundig ons gereed
schap, heeft een goede kijk or het be
heer, en is bouwkundig goed onder
legd. Wat dat laatste met ons heempark 
te maken heeft kan iedereen bij ons da
gelijks zien. 

£e n blokbut voor het heemp ark 
Er lagen aJ geruime tijd plannen om 
ons huidige schuurtje Ie vervangen 
door een ruimere blokhul, om aJs be
zoekerscenlrum te dienen voor het 
!leempark. Het was nu nag zoeken naar 

sponsors. En toen we die uiteindelijk 
gevonden hadden kon in juni de bouw 
beginnen. Met onze kersverse heem
parkbeheerder steken we momenteel al 
onze energie in het bouwen. Met oude 
afgebikte steentjes zijn de poeren ge
metseld waarop de dragende eiken 
stanunen staan. De hele constructie is 
gebouwd met houten pen-en-gat-ver
bindingen, een bijzonder sfeervol ge
zichl! Het vegetatiedak is inmiddels in
gezaaid met een mengsel van schapen
gras, zandblauwtje en hazepootje. We 
hopen in het voorjaar de bouw af te 
ronden, om de opening van de blokhut 
sarnen te laten vallen met de viering 
van bet 25-jarig jubileum van het Na
tuur- en Milieucentrum op 28 juni '98. 
We organiseren op die dag een markt 
in en om het heempark met aIs thema 
"Mens en Natuur". Iedereen is welkom, 
dus alvast noteren! 

N.B. Wie een kijkje wil komen nemen: 
voorlopig is de poort elke morgen open 
van maandag tJm zaterdag. Van april 
tot september zijn we ook elke zondag
middag open. 0 

Anton Hellin gs is coordinator van 
het HeellJpark Schijndel. 

Zijn adres: 
Sweelinckstraal5 
5481 PE Schijndel 
Tel. 073-5477757 

Met de zachte r;; 

Stokroosgek 
Stokrozen.M akkelijk en heel m ooi. Ze 
kunnen vooral een sten iqe omqevinq 
aardiq opvrolilken. vr ienaet iiker ma ken. 
i3ezoek maar eens wat van die stok 
roosstraatjes in Deense s tadies . De 
stokrozen qroeien er 'qewoon ' tussen 
de straatstenen en vta« lanqs ae qe
vets . /ian som m iqe huizen zijn speciaie 
stokroosbeuqels oanqearacht teqen 
neschadiqen aoor lopend en roltena 
verkeer.en ook teqen aat: slordiqe naar 
het lich t:toe en van ae qevel vanaaan 
overhanqen van hoqe s tokrozen in vol
le btoei. 
/lIs s tokro osqetc pas ik aeze schoon he
d en vanzettsp rekend ook toe in (mijnl) 
natuurrijke tu inen. Waaro m niet? Ze 
verwilaeren echt niet net btoemrijic 
qrastana in. Ze zijn ook heel passena 
vl!/lkbij een nuis.aan een terrae, in de 
straat. in een stoeptuintie. 
Laat (W!/lt) veraer van nuts net puur 
wilde maar zijn. 
Het zijn echte hommeltretccers .ae 
ho m m ets tuimeien ats aotdoor de gro-

I te bloemen met !/Iuiclelij'k honinqmer k: 
Door ae exemploren die ik niet moot 
vind steeas te ver wijaeren. hen ik nu 
mijn eiqen stokroos-setectie. Het zijn at
lemaal enkelbioemiqe, de a ubaeie zijn 
te 'trots 'i niet echt en van een qerinqe 
hom melbeteken is. A lteen aardiqe pas
tettintiqe, groot en wat minaer g root 
inoeienae vormen ziin nu overqebleven. 
Allerhand roze. van b ijn a wit to t rood
ach tiq. ook zu iver wi t (ma ar niet atuia 
wit u i: 'wit zaoa ' teruqkomena). De 
prachtiqs te qelen trekken ieae rs aan
aacht: citroenqeei. ora nj ig qeel. qeei qe

. rnenqa met een uwastpuntie roze. Ze 
zijn - behouaens na nete strenqe vorst 
- noq meerlariq ook. terwij / toch s tokro
zen a ts. tweejar iq te eoe« s taan. 9k 
meet wei s teeas op die m eerjar iqheia 
selecteren om langeI' het p lezier van 
een !/IIgevonaen genietk leur te houclen. 
Meerja r ige sto krozen zijn te herkennen 
aan ae vorm van ae hogere s tengelbla 
clerel1. De meeste s tokrozen hebben 
rona aehtige blaaeren met gegoltcle ot 
wat ge lobcle rand en. er is cla!/lrin veel 
aiversiteit . / Viijn meerjarige s tokrozen 
hebben van !/Ithet zesde a tie n!/le s ten
geihiaa aiep ingesne!/len. h!/lnclvorm ige 
b laaeren m et slanke vingers. wat vijge
b/!/IcI!/Iehtig. /I /b /oeien ze nog zo mooi. 
stokruzen zon aeI' vingers g!/lan er zon 
cler parclon uit . Voor bewonclerencle 
p9.ssan ten en bezoekers bew!/l!/lf ik za
clen van cleze zaehtgetinte. meerj!/lr ige 
vingerblacls tokrozen . 9k zal ze (cleZ!/l
aen) i/oor taan ook meenemennaar 
Oase- en Wi/ae Weelcle-ontmoetingen. 

Willem 9ven 
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