Heide
In het begin van de negentiger jaren werd een flink
heideveld aangelegd. Over een aangevoerde laag
schraal zand werd heidemaaisel uit de Kempen
uitgestrooid. In de loop van de jaren ontwikkelde zich
heide met o.a. dop- en struikheide, bochtige smele,
pijpenstrootje en heideknotszwam.
Houtwal
ln de Kempen kwamen vroeger veel eiken- hakhout
wallen voor. De oude bouwlanden werden door
houtwallen omgeven om plaatselijke zandverstuivingen
tegen te gaan. Bovendien werd de akker zo tegen het
wild beschermd. De dichte begroeiing met doornige
struiken zoals sleedoorn, rozen en meidoorn, biedt
goede schuil- en nest mogelijkheid voor vogels en kleine
roofdiertjes als de bunzing.
Elzenbroekbos
Een broekbos is een nat bos. Meestal wordt zo’n bos
genoemd naar de boomsoort die er het meest voorkomt.
In het heempark ligt een elzenbroekbos op een laag
gelegen natte venige plaats. Vooral in de winter staat
dit gebied onder water. Het bosje bestaat uit elzen,
berken en wilgen.
Struwelen

Rondleidingen en kinderactiviteiten
Jaarlijks verzorgt het heempark een aantal
thema-rondleidingen. Rondleidingen op
andere tijden zijn mogelijk op aanvraag.

Voor kinderen: Kabouteren in het heempark
Pietevogel, een vogeltjesproject voor
basisscholen.
.
Verkoop
In het heempark zijn wilde planten en zaden te
koop. Wilde planten in de tuin vergroten de
biodiversiteit.
Voor informatie over het heempark,
vrijwilligerswerk in het heempark en
natuureducatieprojecten: stuur een berichtje
naar heemparkeindhoven@gmail.com

Genneperweg 145, 5644 RS Eindhoven
T: 06-22175315
heemparkeindhoven@gmail.com
www.heempark-ehv.dse.nl
www.facebook.com/heemparkeindhoven
Struwelen bestaan uit breed uitgroeiende struiken die
dichte bosjes vormen, en op die manier vogels
beschermde nestgelegenheid bieden. Het grootste
struweel is het op vochtige grond gelegen
wilgenstruweel. Kleinere struwelen in het heempark zijn
het brem-, braam- en het sleedoornstruweel.
Grienden
Op gronden die veel te nat waren voor de akkerbouw of
voor grasland werden grienden aangelegd. Het van
wilgen afkomstige griendhout werd gebruikt voor het
maken van manden, gereedschap en bonenstaken.

Openingstijden:
Elke zondag 12.00-16.00 uur
afhankelijk van COVID-19 ontwikkelingen
vaker. Zie voor actuele info de website/FB
toegang: gratis
honden zijn niet toegestaan, uitgezonderd
gecertificeerde assistentiehonden
IBAN: NL98 INGB 000494 16

Heempark
Frater Simon Deltour
‘t kleine paradijs aan de Dommel

Heempark Frater Simon Deltour
In 1983 werd een begin gemaakt met de aanleg van dit
3,5 ha grote heempark aan de Dommel. Een
vrijwilligersgroep zorgde voor het ontwerp en de aanleg
van het inmiddels zeer gevarieerde park. Het heempark
is genoemd naar Frater Simon Deltour, een onderwijzer
en bekend voorvechter voor natuur en milieu in dit deel
van Noord-Brabant.

.
Waarom een heempark?
In het heempark kun je op een relatief kleine
oppervlakte inzicht verkrijgen en kennis maken met
verschillende elementen- en landschapstypen die
rondom Eindhoven en in het gebied van ’de Kempen en
Meierij’ voorkomen. De bijzondere ligging van het
Heempark tussen de Dommel en de Trompetterloop
maakt het mogelijk om ook landschappen van nattere
gronden en bijbehorende flora en fauna te laten zien.
Educatieve wilde-plantentuin
In de educatieve wilde-plantentuin kun je meer te weten
komen over de planten die in de regio voorkomen.
Diverse plantenfamilies, verschillende gebruiksplanten,
waard- en nectarplanten voor vlinders en planten die
aantrekkelijk zijn voor wilde bijen zijn allemaal te vinden
in de 'tuin met de paadjes'. In de biotoopvakken zijn de
meest opvallende planten uit het landschappenpark van
dichtbij te bekijken. In het poeltje leven waterdiertjes en
er zijn schuilplekken voor allerlei beestjes. Fascinerende
observaties van wilde bijen en wespen zijn mogelijk bij
de diverse stapelingen en nestblokken.
Kwekerij
In de kwekerij worden planten gekweekt om later
uitgezet te worden in de wilde plantentuin. Ook kunnen
bezoekers er zaden en wilde planten kopen.

Muurstapeling
De muur is gestapeld met in het park
gevonden puin, deels verstevigd met wat
cement en leem. De gaten en spleten tussen
de stenen zijn een ideale plaats voor planten
en dieren. Je kunt er o.a. muurleeuwenbek en
mossoorten vinden. De muur is verlengd met
delen van een muur die elders in Eindhoven
afgebroken werd. Het heempark heeft deze
muurdelen geadopteerd en een geschikte
plaats gegeven vanwege de begroeiing met de
zeldzame steenbreekvaren.

Meander
Midden in het heempark ligt de meander, deels

Stinzenmilieu
'Stins' betekent 'stenen huis'. In dit deel van
het heempark staan planten die van oudsher
in de tuinen van grote buitenhuizen, kloosters,
kastelen en op kerkhoven voorkomen. Voor
een deel werden deze planten uit het
Middellandse Zeegebied aangevoerd. De
meeste van deze plantensoorten zijn
bolgewasjes en bosplanten die vroeg in het
voorjaar bloeien. Sneeuwklokjes, lenteklokjes,
krokussen en vingerhelmbloem zijn bekende
voorbeelden. Deze planten bloeien voordat het
blad aan de boom komt.
Graslanden
De graslanden in het heempark zijn erg
bloemrijk. Er wordt hier niet gemest. Als er
gemaaid is, één of twee keer per jaar, wordt
het maaisel afgevoerd, zodat de grond steeds
schraler wordt. Daardoor zijn veldzuring,
margrieten, boterbloemen en andere soorten
die op armere bodem groeien hier dan ook
volop aanwezig. De meeste graslanden in het
park zijn vochtig tot nat.

omgeven door een moeras. Door het moeras loopt een
vlonderpad. In het voorjaar broeden meerkoeten tussen
de waterplanten en wat later tref je er verschillende
soorten amfibieën en allerlei libellen-soorten aan.
Vogelbos in ontwikkeling
Het heemparkgebied tussen de wilde-plantentuin en de
Dommel wordt ontwikkeld tot vogelbos. De begroeiing
herstelt zich momenteel van de werkzaamheden. In het
najaar wordt de beplanting verder aangevuld met
vogelvriendelijke beplanting.

