
PLAN HEEMTUIN TALUD BIJ TROLLEYLUS TUSSEN SOPHIAWEG EN HENGSTDALSEWEG 
 

 
 

Doel 
Het plan is een heemtuin te ontwikkelen met (vooral) inheemse planten (en een aantal 

stinsenplanten) die samen een bloemrijk en aantrekkelijk geheel vormen. 
 

Huidige deelnemers 
Hans Akkers  Postweg 259  06 23763902 hans@akkers.nl 
Lettice Beukeboom Hengstdalseweg 184 06-25220134 letticebeukeboom@upcmail.nl 
Ineke van Loon  Hengstdalseweg 176   ineke.vanLoon@gmail.com 
Edith Slurink-Grosz Lijsterbesstraat 98 06-31648464 Edith7@kpnplanet.nl 
Pouwel Slurink  Lijsterbesstraat 98  06-54691463 P.Slurink@kpnplanet.nl 
Hans Witteveen Hengstdalseweg 315 06-40446043 hansnmhe@gmail.com 
 

Indeling van het gebied 
Het gebiedje kunnen we indelen in 9 kleinere gebieden. Gebied 7-9 willen we in eerste instantie 
vooral schoonhouden van zwerfafval en niet fundamenteel wijzigen. De coniferen in gebied 8 kunnen 
blijven staan en dat geldt ook voor de drie berken, de mahoniestruikjes en klimopbegroeiing in 
gebiedje 9. We willen alleen proberen of we tussen de klimop ook vingerhoedskruid kunnen laten 
groeien en langs de rand een paar vlinderstruiken plaatsen. 
 
We concentreren ons in eerste instantie op gebiedje 1-6.  De grenzen tussen deze gebiedjes kunnen 
eventueel gemarkeerd worden met richels van wat (oude) bakstenen.  Binnen de gebieden willen we 
veel gras verwijderen en onderzoeken welke planten er het best aanslaan. Het is de bedoeling dat de 
verschillende plantensoorten onderling zelf een beetje hun grenzen uitvechten, zodat een 
aaneengesloten begroeiing ontstaat die de grond vasthoudt. De uitdaging bestaat erin toch tot een in 



alle jaargetijden aantrekkelijk geheel te komen dat er niet alleen maar rommelig uitziet. Doel is niet 
een zo groot mogelijk aantal planten te verzamelen, maar te ontdekken welke planten het beste 
aanslaan en zich samen kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke begroeiing die natuurlijk oogt, 
maar een wat hogere soortendichtheid heeft dan in de natuur voorkomt.  

 
Begroeiing per vak 

1,3: Dit is de kant van de oude trolleylus. Vooraan staat wat sneeuwbes, die kan blijven staan.  
Daarachter en daarnaast proberen we hier een gebiedje aan te leggen met stinsenplanten 1:  
sneeuwklokje, wilde narcis, krokus, lelietje van dalen, eventueel winterakoniet, Maarts viooltje, wilde 
hyacinth, sleutelbloem, penningkruid. 
 
2 & 4: Het bovenste deel van de helling is wat zonniger. Daar proberen kunnen de wat hogere 
kruiden staan die een deel  de dag wat zon nodig hebben: wilgenroosje, koninginnekruid, wilde 
marjolein,  peen, zwarte toorts,  knoopkruid of grootbloemcentaurie, Sint-Janskruid, eventueel ruig 
klokje, agrimonie, wederik,  knautia. Een paar struikjes van de hertshooistruikjes kunnen blijven 
staan. Ook staat er wat rozenbottel en staan er nog wat andere struikjes die we in eerste instantie 
laten staan. Bovenaan in het veld willen we een paar vlinderstruiken plaatsen. Het in het bovenste 
kaartje met groene pijlen aangegeven gebied is een heg die wat ons betreft door de gemeente wordt 
onderhouden en langs de Sophiaweg nog tien meter wordt doorgetrokken. In die rand mag de 
gemeente ons ook helpen met het verwijderen van de coniferen die daar naast het wandelpad 
groeien. 
 
4/6: Een deel van de helling staat ook in de schaduw van de beuk in vak 6. In de halfschaduw groeien 
wat andere planten: schaduwkruiskruid, dagkoekoeksbloem, engelwortel, vingerhoedskruid, 
eventueel speenkruid, stinkende gouwe.  
 
5/6: De beuk blijft staan. Hooguit worden er wat takken vanaf gehaald. In de schaduw onder de 
beuk: aronskelk, holwortel, daslook, gewone vogelmelk, veelbloemige salomonszegel, bosanemoon. 
Direct langs het wandelpad  willen we twee vlinderstruiken plaatsen. (In de bovenste figuur staan de 
vlinderstruiken aangegeven als blauwe sterretjes.) 
 

                                                           
1
 Stinsenplant is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die in een regio 

alleen voorkomt op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke, 
en hun natuurlijke verspreidingsgebied veelal veel zuidelijker hebben. 

Beuk 

Sophiaweg 



Verwijderen 
In alle gebiedjes willen we het woekeren van bramen tegengaan. Op zich is de braam een 
aantrekkelijke wilde plant, maar we zijn bang dat zij zich niet laat beperken tot één plek en daarom 
kiezen we ervoor de braam overal te verwijderen.  Ook veel of al het gras zal moeten worden 
verwijderd en een paar hulsten en een laurierkers. Er blijft ook minimaal één hulst staan, die met de 
meeste rode bessen. 
 

Werkwijze 
De groep heeft ondertussen afgesproken elke eerste zaterdag van de maand bijeen te komen voor 
overleg en werk, om 11.00h – 13.00h. 
 

Groenafval 
Op een hoek van het grasveldje bovenaan langs de Sophiaweg kunnen we zo nu en dan 
snoeiafval en overig groenafval neerleggen, zodat de gemeente die gemakkelijk kan ophalen. 

 

Budget 
Wij zouden graag een beroep doen op het wijkbudget om 1. gereedschappen te kopen en 2. planten 
te kopen bij gespecialiseerde bedrijven die wilde planten kweken.   
 

1 Gereedschappen 
10 paar tuinhandschoenen, 4 snoeischaren, 2 scheppen, 2 spaden, 1 grondboor, 2 gieters, 1 schoffel, 
1 grashark, 1 grote snoeischaar, 1 takkenzaag. Bij elkaar  ± € 500,- 
 

2 Planten 
1e jaar:  ± € 700,- 
2e jaar:  ± 500,- 
3e jaar:  ± 500,-  

 
Werkzaamheden gemeente 

Zoals we al aangaven: het in het bovenste kaartje met groene pijlen aangegeven gebied is een heg 
die wat ons betreft door de gemeente wordt onderhouden en langs de Sophiaweg nog tien meter 
wordt doorgetrokken. In die rand mag de gemeente ons ook helpen met het verwijderen van de 
coniferen die daar naast het wandelpad van de Sophiaweg groeien. 
 

 


