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Q   zuiderstrandweg
In het weiland aan de Zuiderstrandweg staat een 
oude markante meidoorn die door het vee strak 
op een bepaalde hoogte wordt afgeknabbeld. In 
deze sprookjesachtige omgeving speelt ook de 
Spaanse aak of veldesdoorn een rol. Doordat 
de bomen in het verleden een aantal keren zijn 
afgekapt zijn er meerdere stammen ontstaan: 
een fraai gezicht. De gevleugelde vruchten van 
de Spaanse aak zijn gemakkelijk te herkennen: ze 
staan keurig twee aan twee in elkaars verlengde.

R   heempark
In het grote grasveld voor het Heempark staat 
een Amerikaanse es die een veel fijner blad en 
mooiere herfstkleur heeft dan onze inheemse 
es. Het heempark, ruim twee hectare groot, ligt 
verscholen op een schiereiland grenzend aan het 
Bossche Broek en recreatiegebied Zuiderplas. 
Bezoekers kunnen hier van de natuur genieten 
en kennis maken met de flora en fauna in alle 
geuren en kleuren. 
• Insecten zoals de wespvlinder, kleine vuur-
vlinder, oranjetipje, stippelmot, kleine vos en 
solitaire bijen in het bijenhotel. 
• Vogels zoals de groene specht, bosuil, steenuil, 
boomkruiper en koolmees. Als passanten zijn de 
sperwer en de ijsvogel gesignaleerd. 
• Zoogdieren zoals het konijn, bosmuis, mol, 
dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis.
• Amfibieën zoals de bruine kikker, groene kikker 
en gewone pad.
• Mossen zoals pluisdraadmos, groot ladder-
mos, purpersteeltje en het kronkelsteeltje.
• Paddenstoelen zoals de fopzwam, aardtong, 
geweizwammetje, dodemansvinger en de dik-
randtonderzwam.
• Bomen en heesters zoals de ratelpopulier, vuil-
boom, kardinaalsmuts, meidoorn en hazelaar.
• Kruiden zoals wespen-orchis, gele dovenetel, 
boshyacint, wateraardbei, heelblaadjes en knik-
kend nagelkruid.
In de aangelegde kruidentuin zijn nog andere 
geneeskrachtige planten te vinden. Ook is er een 
vijver met een rijk waterleven van waterwantsen, 
kikkers en padden, libellen en watervogels. Hier 
huist het blaasjeskruid, een vleesetende plant die 

(S) Vleugelnoot in het Zuiderpark (zie volgende pagina)

R1 Nestkastje voor roodborstje of bonte vliegenvanger, 
R2 Winterpostelein en korstmos, R3 Meniezwam  
R4 Daslook (zeldzaam) en R5 Elfenbankjes. 

watervlooien eet. In het natte hooiland rond de 
vijver groeit moerasspirea en de gele lis. 
Typerend voor het Heempark is dat al deze 
verschillende plantengemeenschappen - inclusief 
natuurlijke overgangen - in een relatief klein 
gebied naast elkaar te vinden zijn.
Bij de entree van het Heempark is informatie te 
vinden over wat er in die maand te zien valt.
Voor uitgebreide informatie en eventuele rondlei-
dingen zie www.heempark-s-hertogenbosch.nl.

12 Neem de eerste weg links, 
dit is de Zuiderstrandweg (Q). 
Bij de brug aan linkerhand, 
op het einde rechtsaf. Neem 
het eerste pad links, hier staat 
het Heempark al aangegeven. 
Aan de rechterhand ligt de 
Zuiderplas. Op het einde van 
het pad, na een parkeerterrein, 
linksaf en meteen rechts het 
pad volgen naar de ingang van 
het Heempark (R). 

13 We lopen hier een rondje; 
het pad linksom volgen. Ga niet 
links- of rechtsaf, blijf op de 
binnenste ring. Weer terug bij 
de uitgang rechtsaf en het pad 
vervolgen. Aan het einde hier-
van rechtsaf naar het bruggetje. 
Dit oversteken en eerste pad 
links nemen. Aan het eind bij

een hekwerk rechtdoor. Hier 
lopen we door een laantje van 
zoete kers en esdoorn. Daarna 
volgt nog eenzelfde hekwerk. 
Op het grasveld staan veel Hol-
landse linden die in juli bloeien 
en dan zeer sterk ruiken. 

14 Aan het einde rechts het 
pad op en de weg rechtdoor 
volgen, Zuiderparkweg. Bij de 
verkeerslichten rechtdoor lopen 
tot aan het park. Hier recht-
door blijven lopen, over het 
wandelpad, aan de rand van het 
Zuiderpark (S, zie ook pag. 12). 

15 Voorbij het Indiëmonument 
nemen we het eerste pad links 
(S), dan de eerste brug links. 
Daarna meteen rechtsaf. Aan 
de linkerhand staan vijf stalen 
vliegtuigjes. Loop vervolgens 
door de cirkel van populieren. 
Daarna gaan we verderop 
rechts het bruggetje over.  
Neem het pad naar links. 
In de verte is de Schroef van 
Archimedes te zien.
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