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De belangrijkste onderwerpen van deze aflevering zi jn:  

+ Gebeurtenissen in de afgelopen tijd                                                                                              
+ Voorbereiding 50 jaar bestaansviering                             
+ Wat bloeide er en wat bloeit er nu                                                                                                                             
+ Bijzondere waarnemingen   

                                                                                    
+Vrijwilligers gezocht                                                                                                                          
+ Kritiek op eerste uitgave                                
+ Agenda 

 Gebeurtenissen in de afgelopen tijd: 

31 maart: Voortijdig gestopt met het werk, de bladeren waaiden sneller het Park in, dan dat we ze 
eruit konden kruien. 

1 april:  Geen mop, verlichting in de opslag is geïnstalleerd. 

4 april: Op eerste paasdag zijn er 3 rondleidingen 
gegeven, met in totaal 30 deelnemers. Een meting met 
een decibelmeter gaf 72 decibel aan. Twee van de 
deelnemers hadden op de brug bij het Park 3 IJsvogels 
gezien, ze vlogen richting nest. Nestelgedrag van 
Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning waargenomen. 
De vleermuiskast is nog niet in  gebruik.  

 

<Deelnemers van de tweede excursie.     

< 7 april: Aflevering gereedschap:                                                               
Via de BIG-subsidie hebben we de volgende gereedschappen 
kunnen aanschaffen: aggregaat, bladblazer, verlengsnoer en 
kettingzaag zijn al afgeleverd. Wachten op onderstel aggregaat, 
zweefkussenmaaier  en de smeermiddelen. Opslag nieuwe spullen 
was aanleiding om de opslagcontainer op te ruimen.  

8 april: Duizendsoortendag.                                                                                                  
Tijdens IVN-VNW-vergadering is de afspraak gemaakt dat alle 
werkgroepen op 12 september het Park komen inventariseren. De 
natuurfotografiewerkgroep doet ook mee, want van minstens 500 
soorten moet de waarneming vastgelegd worden. 

 

 

10 april: Excursie met 8 Kerststalbouwers. Zoete Kers, Zomerklokje, Speenkruid en Bosanemoon in 
bloei. Boshyacint, Daslook en Lelietje-van-Dalen bijna aan het bloeien. Een van de deelnemers 
vertelde dat zijn vader bij de aanleg van het Park had geholpen o.a. door het steken van 
heideplaggen op de Leenderheide.  Vond het erg jammer dat de heide door schaduwwerking was 
verdwenen. Tijdens de excursie Bob Cremers van KNNV-mossenwerkgroep tegengekomen, bijna 
verloren contact  hersteld. Bob doet 12 september mee met de Duizendsoortendag. 



14 april: Het naambord is door Cor opgefrist.           

15 april:  Nestelmogelijkheid voor metselbijen opgehangen.  >        
Nieuwe kettingzaag kwam goed van pas. 

24 april: 2 vrijwilligers minder, Karin terug naar Zwitserland en Mieke 
heeft een nieuwe baan. Nu maar 5 mannen over. 

4 mei: De gemeentelijke bladblazers hebben alle graslanden van blad 
ontdaan 

7 mei:  Populieren zaaien alsof het sneeuwt 

11 mei: Inventarisatie bloeiers afgebroken vanwege de kou. 

12  mei:  Laatste BIG-gereedschap is gearriveerd. Het maaien van de 
graspaden is nu veel gemakkelijker. 

Voorbereiding 50 jaar bestaansviering: 

De voorbereiding is in volle gang. Proefeditie fotoboek is besteld. Nieuwe publicatie bord is 
onderweg, herziene plattegrond en welkomstposter zijn af. Afspraak voor de onthulling door  
wethouder is gemaakt. 

Wat bloeide er tot 12 mei:                                                                                      , 
Sneeuwklokje,Zoete Kers, Zomerklokje, Speenkruid, Bosanemoon, Boshyacint, Daslook, Lelietje-
van-Dalen, Hazelaar, Populier, Meidoorn, Salomonszegel, Gagel, Smeerwortel, Pinksterbloem, 
Maarts Viooltje,Longkruid,Taxus,Sneeuwklokje, Maagdenpalm, Hondsdraf, Slanke Sleutelbloem, 
Waterdrieblad, Berk, 

Wat bloeit er nu:                                                                                                                                                  
Maagdenpalm, Gele Dovenetel, Waterdrieblad, Hondsdraf, Boshyacint  +/-, Daslook, Lelietje-van-
Dalen, Hazelaar, Populier, Meidoorn, Salomonszegel, Smeerwortel, Pinksterbloem, Scherpe 
Boterbloem, Look-zonder-Look, Hondsdraf, Kruipend Zenegroen, Kardinaalsmuts, Knikkend 
Nagelkruid, Diverse Vergeet-me-nietjes, Ereprijsjes en Zegges, Robertskruid, Dagkoekoeksbloem, 
Dotterbloem, Gele Plomp, Witte Waterlelie, Vogelkers, Daslook, Stinkende Gouwe, Kruipend 
Zenegroen, Beuk, 



Gezocht: Mensen die willen inventariseren, vooral mossen, korstmossen en paddenstoelen zijn 
onvoldoende onderzocht door gebrek aan kennis. Vogels kunnen alleen visueel vastgesteld worden 
omdat huidige medewerkers niet muzikaal zijn. We zoeken ook een web-site bouwer. Hebt u het ook 
zo druk? Kom bij ons ontspannen: plantjes zoeken en bekijken, vogeltjes bespieden, af en toe wat 
wieden. 

Kritiek op de eerste uitgave:  

Taalvoutjes: we doen ons best.                                                                                                 
Waarom heette het niet Lentekwartaalblad?: simpel, blaadjes vallen aan het eind van het seizoen. 
In het vervolg noemen we het Kwartaalverslag.                                                                                                        
Sint-Janslyceum: was fout geschreven, bij deze hersteld.                                                            
Waarom geen inventarisatiegegevens? 11 lijsten met in totaal 22 bladzijden zouden het blad 
onleesbaar maken. Heeft u interesse in de inventarisatiegegevens? Een mailtje naar het 
contactadres is voldoende om de lijst(en) van de door u gewenste soort(en) in bezit te krijgen.  
Trouwens heeft u iets bijzonders waargenomen, meldt het ons.   

Bijzondere waarnemingen:   

Voor het eerst in de geschiedenis van het Park een zaaddoos in de 
Herfsttijloos.                                                                                        
Veel Oranjetipjes, maar heel weinig Pinksterbloemen.        
Stippelmotten slaan weer toe bij Vogelkers en Kardinaalsmuts.              
Door de konijnen geschilde Jeneverbessen sterven af.                    
Witte Kwikstaart LIEP het Park in. Stond nog niet op de 
inventarisatielijst. 

Agenda:  

Woens-  en donderdagmiddag zijn werkdagen van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Er is altijd tijd 
voor een korte rondleiding door een van de medewerkers of voor een zelfstandige rondwandeling 
met behulp van onze folder. U kunt er altijd naar vragen. 

9 juni: 13.30 uur onthulling publicatiebord door wethouder B. Eigemans. 

11 juli: 14.00 en 16.00 uur Zomerexcursies duur 1,5 uur. 

12 september: Duizendsoortendag: om 8 uur vogels. 9 uur bodemdieren, 10 uur planten, 11 uur 
waterdieren, 12 uur paddenstoelen, 13 uur libellen en vlinders, 14 uur uitslagen. 

Adresgegevens; 

Het Heempark ligt achter het Sint-Janslyceum, Sweelinckplein. Met de fiets bereikbaar. 
Automobilisten parkeren: Homeruslaan of omgeving. Het Park is dan te bereiken via de 
voetgangers/fietsbrug achter het Lyceum. Over de brug links aanhouden. 

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

Ben van Bennekom, Vergiliuslaan 108, 5216 CZ ’s-Hertogenbosch, 073-6149520 

E-mail: ikbenbenook@kpnplanet.nl  

Meer over het Heempark: 

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

 


