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Portret van dit relatief weinig bekende, 2 hec-
tare grote heempark, dat toch alweer ruim 50 
jaar bestaat.

Tekst: Ben van Bennekom
Foto s̓: Alois Riswick en Ben van Bennekom

Geschiedenis
Het Heempark was vroeger wei-

land en onderdeel van het Bossche 

Broek. Toen de Zuiderplas in 1959 

werd gegraven besloot men hier een 

heempark aan te leggen. Het gebied, 

in de vorm van een landtong, leende 

zich uitstekend voor dit doel. De 

bodem, die met kunstmest was be-

werkt, bleek echter veel te voedsel-

rijk voor een natuurlijke beplanting. 

Daarom werden esdoorns, populie-

ren en wilgen geplant, bomen die in 

korte tijd veel voeding uit de grond 

halen en deze zo voedselarmer ma-

ken. Daardoor ontstond een ideale 

ondergrond voor de uit te zaaien 

planten. Landschapsarchitect D. 

Pols ontwierp een plan van ‘hoog 

en laag, zon en schaduw’. Biotopen 

zoals die vroeger in de Meierij voor-

kwamen. Veel planten in het park 

zijn oorspronkelijk afkomstig van 

zaden uit het Thijsse Park in Am-

stelveen.

In de bodem werd nog een stukje 

veengrond ontdekt, een buitenkans-

je. Dit werd uitgediept en tot vijver 

gemaakt. Verderop maakte men 

met de afgegraven grond een heide-

heuvel. Zodoende ontstond er een 

‘van nat naar droog’ gebied. 

In grote lijnen treffen we nu drie 

groepen vegetatie aan: 

• moeras- of veenplassoorten; 

• weilanden van nat naar droog; 

• een heideheuvel. 

Het geheel wordt omsloten door een 

bosrand en struweel.  

Ups en downs
Het beheer is vanaf het begin in 

handen geweest van de gemeente 

met ondersteuning van KNNV-

vrijwilligers. Het park was beperkt 

open. Buiten de openingstijden 

werd er veel vernield. Na een be-

zuinigingsronde werd het park on-

derhouden door vrijwilligers met 

incidentele ondersteuning door de 

gemeente. Na de zoveelste vernie-

ling gaven de vrijwilligers er de brui 

aan.

Zeven jaar lang werd het Heempark 

onderhouden door 1 man, Cor van 

Rooij. Het heempark was in die tijd 

volledig geopend. Vernielingen na-

men af, maar het onderhoud was 

minimaal en de ondergroei ging 

woekeren. Bramen, brandnetels en 

klimop groeiden vanuit de bosrand 

steeds verder naar binnen. 

In 2005 kwam er versterking, de 

werkgroep bestaat nu uit 6 vaste 

vrijwilligers met daarnaast een 

aantal onregelmatige medewerkers. 

Bramen, brandnetels en klimop 

werden teruggedrongen. Gevallen 

blad werd sneller opgeruimd, hier-

door herstelden de voorjaarsbloeiers 

zich. Ondertussen waren de bomen 

zo hoog opgeschoten dat de heide-

heuvel grotendeels in de schaduw 

lag waardoor de heide verdween. 

Door het dunnen van het bos werd 

herstel van de heide mogelijk. Er 

is afgeplagd en er werden nieuwe 

heidestruiken en jeneverbessen aan-

geplant. Ook de verdwenen planten-

muur wordt weer hersteld.
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verschillende soorten planten en 

dieren op, waaronder 66 soorten 

paddenstoelen. Omdat die telling in 

de herfst gebeurde zijn veel planten 

en vogels niet waargenomen. De 

soortenrijkdom is dus veel hoger, 

zeker omdat (korst-)mossen en wa-

terdiertjes nauwelijks geïnventari-

seerd zijn.

Het beheer is gebaseerd op ver-

schraling van de bodem, door het 

stelselmatig afvoeren van organisch 

materiaal. Daarom wordt maaisel, 

bagger en blad verwijderd. Woeke-

raars zoals braam, zuring en heer-

moes worden teruggedrongen door 

ze kort te houden. Klimop, gele 

dovenetel en brandnetel worden op 

sommige plaatsen verwijderd en op 

andere plaatsen toegestaan.

De opslag van esdoorns wordt fel 

bestreden, er vallen elk jaar onge-

veer 75 zaden per m2.

Het bos vormt een beschermende 

rand, het wordt incidenteel uitge-

dund en verder met rust gelaten. 

Er hangen maar liefst 45 nestkas-

ten. Nu de bomen ouder worden 

vormen zich ook natuurlijke nest-

holten. Klimop is een ideale nestel-

plaats voor bijvoorbeeld staartmees 

en winterkoning.

Een stukje hakhoutbos (tussen 

bloemenweide en vijver)wordt ge-

faseerd gekapt om typische planten 

zoals ruig klokje een kans te geven. 

Naast het onderhoud van de nest-

kasten, worden planten en dieren 

geïnventariseerd, seizoensrondlei-

dingen gehouden, voorlichting ge-

geven en zwerfafval opgeruimd. 

Voor de viering van het 50-jarig 

jubileum is een nieuw publicatie-

bord geplaatst en door wethouder 

Bart Eigeman onthuld. Het publi-

catiebord biedt de mogelijkheid om 

actuele informatie te geven over wat 

er bloeit en vliegt.

Doelstellingen
1. Overzicht geven van enkele voor de provincie Noord-Brabant karakteristieke plantengemeen-
schappen en plantensoorten. 
2. Om de diversiteit binnen de plantenfamilies te leren kennen, zullen van een aantal families 
die op de Brabantse zandgronden voorkomen meerdere soorten aanwezig zijn.
3. De bezoekers moeten van de natuur kunnen genieten en kennis kunnen maken met een 
aantal belangrijke plantengemeenschappen en plantensoorten.

Het Park is weinig bekend in de stad 

en daarom wordt er de laatste tijd 

op allerlei manieren propaganda 

voor gemaakt. Het bezoekersaantal 

is hierdoor toegenomen. De werk-

groep heeft tijdens de Nacht van de 

Nacht 2010 de Groene Handdruk 

ontvangen.

Wat er te zien is:
•  Ruigt-elzenbos; Eiken-beu-

kenbos; Eiken-haagbeukenbos; 

Duin-eikenbos.

•  Vijver; Kruidentuin; Bloemen-

wei.

•  Vochtig hooiland; Hei-schraal-

grasland; Gevarieerd grasland.

•  Plantenmuur in wording, ge-

bouwd met afvalstenen uit de 

gerestaureerde vestingmuur en de 

Sint-Jans Kathedraal. 

Leuke waarnemingen
Het Park wordt incidenteel door vos 

en das bezocht. Er heerst een ko-

nijnenplaag maar de bunzing helpt 

ons. Er zijn 52 vogelsoorten in het 

park waargenomen, overvliegende 

vogels niet meegeteld. Er zijn 31 

broedvogels, waarvan de ijsvogel de 

meest bijzondere is.

Inlichtingen:
Ben van Bennekom Tel: 073 6149520
e-mail: ikbenbenook@kpnplanet.nl
www.heempark-s-hertogenbosch.nl 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: gewone spikkelspanner 

op berk.

Waterbeestjes zoeken tijdens de 1000-soortendag. De plantenmuur wordt in de karnemelk gezet.
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