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KWARTAALBLAD WINTER 2009-2010 jaargang 1 nr. 1 
Pas na de eerste sneeuwval zijn we de vogels in het Park gaan voeren. De onderstaande foto geeft 
een indruk van wat de beestjes lusten. Vetbollen, gepelde pinda’s in een netje, muesli, gewelde 
rozijnen en strooizaad. Het strooizaad werd verspreid onder overhangende takken en op een 
voedertafel, die alleen maar toegankelijk was voor kleine vogeltjes. Kokosnoot en spekzwoerd vielen 
minder in de smaak. Ongepelde pinda’s kosten meer energie voor de vogels om te openen, dan dat 
ze aan calorieën op leverden.  
Na enige tijd op 3 plaatsen smeerplekken gemaakt. Er zaten soms wel 8 Staartmezen tegelijkertijd 
op. Een smeerplek is verplaatst om dat de eksters erbij konden. Een oud broodactie in een nabij 
gelegen appartementencomplex leverde voldoende brood op om de eksters af te leiden van de 
vetbollen en pindakokers en de af en toe bij geleverde wortels dienden om de konijnen er van te  
weerhouden jonge aanplant te schillen. Een gedeelte van het brood werd ook gebruikt om de Wilde 
Eenden en Meerkoeten, die in een wak aan de zuidzijde vertoefden, te voeren. In het wak een 
Wintertaling (woerd) en een Dodaars waargenomen. 
Na de dooi het voeren afgebouwd, maar bij het invallen van de vorst weer hervat. 
	  

 

Gebeurtenissen in de afgelopen tijd: 

Eind november                                                                                                                                  
Een aanvraag bij gemeente ingediend om een gedeelte van BIG ( Bewoners Initiatief Gelden) te 
besteden aan een elektriciteitsaansluiting voor het Heempark. Dat bleek 20.000 Euro te kosten. 
Aanvraag gewijzigd in: Generator, accu’s, 12V verlichting en diverse elektrische gereedschappen. 
Totaal bedrag 2000 Euro. 9 februari te horen gekregen dat de begroting goedgekeurd was. 

In  sneeuwvrije perioden weide en borders van gevallen blad ontdaan. De twee stagiaires van het 
Sint Jans Lyceum hebben hun “vuurdoop” gekregen. Op 28 januari hadden ze een “mee-loopdag” ( 
meemaken wat iemand, van hun stageadres, zoal de hele dag doet). Ze .vielen met hun neus in de 



boter. Ik had een afspraak bij het CCC (City Change Center) ontbijt. Na het ontbijt boodschappen 
voor de vogels doen en daarna bij mij thuis de verloren gegane inventarisatiebestanden vanaf papier 
in de computer invoeren en de ander vetbollen maken. Na de lunch: blad harken en afvoeren. Ze 
waren 8 uur zoet. 

 

15 december: bezoek van College van B&W aan de wijk. Aan twee wethouders en vele bezoekers 
een rondleiding gegeven. Bij de afsluiting in Wijkgebouw in de Roos, gesproken over de, door 
sommige mensen, gewenste brug tussen Heempark en Pettelaarsche Schans. Voorstel afgewezen 
in verband met nestplaats IJsvogel. Enkele dagen later, in een informeel gesprek met de 
burgemeester, een alternatief aangeboden. Te weten een langere brug die pas ter hoogte van de 
vijver in het Heempark uitkomt. 

  

20 januari: IVN activiteit in het Park. 7 buurt bewoners kregen voorlichting over wintervoederen en 
leerden de meest voorkomende vogels kennen. Tijdens de rondwandeling een bloeiende Hazelaar 
waargenomen. Door het slechte weer een half uur eerder dan gepland opgehouden.                 



27 januari: De dag van de landelijke tuinvogeltelling. Van 12 tot half 2 is er onder barre 
omstandigheden geteld. De bank bij de ingang was de waarnemingspost. Daar heb je zicht 
op de bloemenweide en de bosranden. Het waarnemingsgebied was ongeveer 30 meter 
breed en 100 meter diep.  Als je elke vogel bij waarneming turfde waren er bijvoorbeeld 151 
Merels.  Daarom alleen de aantallen van de tegelijkertijd waargenomen soorten 
doorgegeven. Overvliegende vogels werden genegeerd. De volgende soorten werden, op 
verschillende momenten, tegelijkertijd waargenomen 

Boomklever 2, Boomkruiper 3, Ekster 8, Gaai 4, Groenling 8, Heggenmus 1, Houtduif 1, 
Koolmees 7, Meerkoet 3, Merel 9, Pimpelmees 5, Roodborst 2, Staartmees 5, Vink 2, Wilde 
eend 2,   Winterkoning 1, Zwarte kraai 2. 

10 en 11 februari: In verband met het slechte weer iedereen vorstverlet. Het voederen gaat 
elke dag door.                                                                                                                                                

18 februari: bijna alle sneeuw verdwenen. Aan een beperkt aantal Hazelaars de katjes 
(mannetjesbloem) aan het openen Vogelvoer weer aan het afbouwen. Grote Lijster was er 
weer. 

 

13 maart Vrijwilligersmarkt levert 2 aspirant Parkwerkers en een websitebouwer op. De 
websitebouwer moet wel eerst zijn cursus afmaken. 

17 maart De eerste werkdag met mooi weer en de laatste dag van een stagiaire, zijn taak 
was volbracht. 5 nestkasten opgehangen, we hebben er nu 36. 

20 maart: NL-doet 4 fractieleden van het CDA ruimen blad en valhout 

25 maart Ochtendwandeling met mensen die het CCC-ontbijt gebruiken. Helaas zijn 
Sneeuwklokjes en Hazelaars zo goed als uitgebloeid en bloeien er sporadisch Slanke 
Sleutelbloem, Maagdenpalm en Boshyacint. De Gagel bloeit volop net als de “officieel” niet in 
het Park thuishorende Narcissen. 

Agenda: 

 4 april Lentewandeling voor publiek. Aanvang 14.00 uur en 16 uur 

Juni/Juli Feestelijke onthulling van het nieuwe publicatiebord en uitreiking van het eerste 
fotoboek “50 jaar Heempark”. 

Bijzondere waarnemingen:                                                                                                                
Hoewel de Taxus als bijzonder giftig bekend staat, schillen de Konijnen toch af hangende 
takken. 

Negeren de vogels de zaden van de Esdoorns. Door de sneeuwval kunnen vast stellen dat er 
per vierkante meter 50 tot 100 zaden van de Esdoorn vallen.  

Samenvatting inventarisaties: 

Amfibieën 3, Geleedpotigen 152, Korstmossen 8, Levermossen 2, Mossen 40, 
Paddenstoelen 51, Planten 238, Sporenplanten met bladgroen 8, Vogels 45, Weekdieren 8, 
Zoogdieren 9 soorten. 



Werktijden: Woens- en donderdagmiddag van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.                   

Gezocht: Mensen die willen inventariseren, vooral mossen, korstmossen en paddenstoelen 
zijn onvoldoende onderzocht door gebrek aan kennis. Vogels kunnen allen visueel 
vastgesteld worden omdat huidige medewerkers niet muzikaal zijn. 

Inlichtingen over rondleidingen, werken in het Park:of digitaal abonnement op dit blad: 

Ben van Bennekom,  073-6149520  

E-mail: ikbenbenook@kpnplanet.nl  

Meer over het Heempark:	  	  

http://www.ivn-s-hertogenbosch.nl > onze natuurgebieden> Heempark	  


