Informatie bij wandeling door park Holthuizen
Park Holthuizen is een prachtig, klein (natuur)gebied gelegen tussen Huissen en Arnhem tegenover
stadspark Immerloo. Tussen de twee parken ligt de oude Huissensedijk. Dijkdoorbraken hebben in
het verleden geleid tot het ontstaan van enkele kolken in het park, waarvan de Grote Holthuizer kolk
direct achter de boerderij uiteraard de grootste is. Hij valt in twee delen uiteen die onderling aan
twee zijden met elkaar in verbinding staan, waardoor er tussenin een flink eiland ligt. Het eiland is
gekenmerkt door een soort oer-bebossing met alle kansen voor de natuur van dien.
De Huissensedijk zelf is aan de kant van park Holthuizen begroeid met een diversiteit aan soorten.
We treffen hier een mengsel van meidoorn, esdoorn, Gelderse roos, walnoot, Spaanse aak, eik, vlier,
braam en meer aan. In het meer westelijk gelegen deel is de begroeiing volwassen. Het aanzienlijk
kleiner oostelijk deel is in 2018 tijdens een plantdag van een soortgelijke variëteit beplanting
voorzien die nu boven het overige kruid begint uit te steken. Tussen het westelijke en het oostelijke
deel van het park loopt een fietspad van de dijk af de wijk in. Vlak bij de wijk ligt een moeilijk
toegankelijke kolk met een uitloper in zuidelijke richting verder de wijk in waar de natuur eveneens
volop kans krijgt haar gang te gaan.
De grond in het oostelijk deel heeft deels een geribde oppervlakte die bij hoog water onder kan
komen te staan. Dat gebeurt echter niet zo vaak dat hier van een echt vochtgebied sprake kan zijn.
Dit terrein wordt van de wijk gescheiden door een klein dijkje met een prachtige knotwilgenlaan. Het
onderhoud van alle knotwilgen in het park is in handen van de Huissense knotploeg van Lingewaard
Natuurlijk. Sinds het seizoen 2019-2020 wordt om-en-om geknot om meer broedplekken voor de
vogels over te houden.
Tussen de dijk en de weilanden in het westelijke deel van het park bevindt zich een open ruimte
grasland die aan de kant van de weilanden wederom begrensd is door een gemengde beplanting. Als
je tussen die twee rijen begroeiing door loopt, kun je je heel ergens anders wanen dan in een
stedelijke omgeving. Je ziet geen huis en alle omgevingsgeluiden worden gedempt.
Toen het park nog onder beheer was van het recreatieschap Uitwaarde liepen er op de weilanden
van Park Holthuizen paarden - prachtig om te zien. Toen de activiteiten van de manege op boerderij
Holthuizen uitdoofden en de toenmalige pachter naar een andere locatie vertrokken was, begon het
park meer en meer in verval te geraken. De boerderij werd verhuurd om kraak te voorkomen. Het
gebouw en de landerijen werden niet of amper meer onderhouden. Hekwerken stortten in of
werden gesloopt. De bewoners van de wijk trokken hun wandel- en honden-uitlaat-paden door het
“park” en een door de gemeente (?) aangelegd fiets-crossterreintje groeide allengs weer dicht.
Niet lang nadat in 2015 een aantal bewoners zich zorgen begon te maken over de teloorgang en
hierover bij de gemeente aan de bel wou gaan trekken, bleek dat het park was verkocht aan de
familie Hubers. Dat was op zich hoopvol nieuws omdat de familie Hubers een uitstekende reputatie
heeft in het opknappen van onderkomen onroerend goed. Toch was dit het begin van een roerige
periode met veel commotie in de wijk omdat de bewoners door de overdracht en de plannen werden
overvallen. Toen twee bewoners delen van de groenstrook tussen de wijk en het fietspad langs de
weilanden bleken te hebben gekocht van de familie Hubers en hekken direct langs het fietspad
trokken, en toen bleek dat er meer bewoners waren ingegaan op het aanbod om hun tuinen uit te
breiden, kwam het wijkplatform Zilverkamp-Holthuizen in actie. De actie zelf en de daarop volgende
escalatie kunnen we hier beter met de mantel der liefde bedekken. De gemoederen zijn vier jaar
later gelukkig weer wat bedaard. De gemeente heeft de regie over de herinrichting van de
groenstrook tussen wijk en park op zich genomen en heeft een plan ontwikkeld dat aan alle wensen
tegemoet moet komen. En inmiddels is ook voor iedereen duidelijk dat structuur en rust in het park

zijn gekomen en dat de omgeving van de boerderij enorm is opgeknapt en de rest van het park ook.
Koeien en schapen grazen er. Het gras kan lang blijven groeien. Op plaatsen waar dat nooit eerder is
waargenomen hebben reeën zich laten zien en de tractor werd bij het maaien van het weiland
gevolgd door een ooievaar. Kortom, Park Holthuizen is in de lift. Recentelijk is de weg rond de grote
kolk opgehoogd en verbeterd. In het verleden werd die weg met hoog water gauw onbegaanbaar. Nu
blijft dit mooie gedeelte van het park ook onder barre omstandigheden beter bereikbaar.
Ik zeg wel eens tijdens een rondje park: Het lijkt wel of we op fietsvakantie zijn en ’s avonds vanuit de
camping nog even door een mooie omgeving wandelen en van de zonsondergang genieten.

