
 
‘S-HERTOGENBOSCH ZUID 

MAANDVERSLAG april 2011 jaargang 2 nr.4 
1 april Maandverslag en 
persbericht verstuurd. Toegang 
tot Zuiderplas voor Heymans ( 
gaat fundering storten) geregeld. 
In de vijver veel dril van de bruine 
kikker.Aan de vijverrand gele 
plomp in bloei.  

 

2 april 

 

“Luchtfoto Heempark” zo komt er elke maand een.  
 
4 april  Vroeg in het park voor de laatste bespreking bouw plantenmuur. 
In verband met de waterdoorlatendheid besloten geen betonnen fundering te 
storten. 
5 april Aanvang bouw. Leggen van de eerste funderingssteen ( modern model 
komt niet in beeld). Aan het eind van de dag meer dan de helft klaar. 
 

 
 
6 april Muur af. Naast afvalstenen van De Judastoren, de Sintjan en 1 steen 
van het KW1C ook nog stenen van Bastion Baselaar aangebracht. Bovenkant 
zeer hobbelig gemaakt ( bil-onvriendelijk ). Twee stukjes tak met korstmossen 
in de verse specie gedrukt. Even later liep er al een spin op. ‘s Middags met 

	  

	  



m/v en macht, alles aangeaard en ingewaterd. Overtollig zand gaat gebruikt 
worden om het bospad dat, door jaren harken, is uitgediept op te vullen. 
Passant melde een wolzwever. Witjes en blauwtjes in de lucht naast hommels, 
zweefvliegen en wespen. Muur, ereprijs, bosaardbei en nog veel meer moois in 
bloei. In de vijver kikkervisjes en fonteinkruid. Op het water springstaarten en 
een schaatsenrijder. Nijlganzen waren even op de kant.  

 
 
De laatste steen                                     Aanaarden en egaliseren 
 
 
7 april Karnemelk gekocht om de muur mee te ”verven”. Karnemelk 
bevordert algengroei. Cor in actie.                  

 
8 april  Expirement Muur bespoten met van bomen gespoelde boomalgen,  
resultaat vanwege de aanhoudende droogte dubieus.  
10 april Twee lente-excursies. Totaal 20 deelnemers. Dank zij assitentie van 

Hanneke Luxemburg een zwartkop waargenomen. 
Kikkervisjes kwamen massaal uit, het waren minstens 50 
eierklompen, het water schuimde er van.  
Bosanemonen eindelijk in grote mate in bloei.  
Een dagkoekoeksbloem in bloei.	   
Buiten de poort pinksterbloem in bloei en in het park 
oranjetipje er naar op zoek. Aalscholver in boom. Slanke 
sleutelbloemen en bosaardbei stonden er goed bij. 

Boshyacint enkele in bloei. Lelietje-van-dalen veel vroeger dan vorig jaar. 
Deelnemers enthousiast.  
 
 
 
 

	  



 
11 april Nieuwe muurleeuwenbek gepoot. Achterkant muur bevochtigd.  
Vier struikheideplantjes van eigen balkon overgepoot naar heideheuvel.  
 
12 april Opschrift over het fietsen in het park veranderd, het was niet duidelijk 
of je je fiets in de stalling moet zetten. 

 
13 april Oranjetip wees ons de 
enige bloeiende pinksterbloem aan.	  
Waterdrieblad en wilde tulp ook in 
bloei. Geaderd witje dartelde om 
ons heen terwijl we plantenmuur 
verder aanaarden. We zijn nog 
steeds aan het bladruimen. Sinds 
kort vermeld bij Natuurtuinen.nl. 
onder de naam Cors Heempark. 
John en Renee hebben nu alle 
gerepareerde kasten opgehangen. 
In de grote eik op een tak een 
uilenkast geplaatst. Ongeveer een 

halve kuub zwarte grond achter de muur opgebracht om het vocht beter vast 
te houden. Cor bracht een bak mossen en plantjes mee voor op de muur. In de 
kruidentuin is door de kruidenmeisjes (Selma en Sylvia) de boel verder 
opgeschoond en zijn er goudsbloemen geplant. De restanten van het maaisel 
rond de vijver opgeruimd en blad opgeharkt met de nieuwe harken die niet 
voldoen. Het zijn grasharken en geen bladharken. 

14 april Waarnemingen overgedragen aan Joop en Rein. De jonge aanplant 
voorzien van “dijkjes” om het water vast te houden. Tevens de muur en de 
jonge aanplant water gegeven, De restanten van het bijeengeharkte blad uit 
het park gebracht. Het waren minstens 15 kruiwagens.  

16 april Het heempark in voorjaarsbloei gefilmd door Joop. 
 
18 april Leerlingen van het koning Willem 1 college ontvangen en besproken 
wat ze voor ons kunnen doen. Dit om ons park meer bekendheid te geven. 
Tevens een kleine rondgang door het park gemaakt. Ze hadden verschillende 
suggesties. 

20 april De restanten van het hakhout kort gezaagd en afgevoerd. Blad 
tegenover de vijver afgevoerd. Zegenkruid geplant en de muur en de 
kruidentuin water gegeven. Alle nestkasten zijn nu gerenoveerd en 
genummerd. De leerlingen van het KW1C zijn langs geweest en hebben foto’s 
gemaakt. 

21 april Vanaf de 23 ste verdieping van het Provinciehuis het Heempark 
gefilmd voor de openings shot van de film over het Heempark. Het koning 
Willem 1 college bezocht om de presentatie te zien over het project voor het 

	  



Heempark. Helaas had ons groepje geen stand en waren ze onvindbaar. 
Hopelijk vernemen we nog iets van hen. 30 april Net terug van vakantie, 
luchtfoto en foto van de eik gemaakt. Op de plantenmuur hebben de 
muurleeuwenbekjes de droogte niet overleefd. Lidrus overal tot ontwikkeling 
gekomen. Bloeiers niet genoteerd. 

30 april Net terug van vakantie, luchtfoto en foto van de eik gemaakt. Op de 
plantenmuur hebben de muurleeuwenbekjes de droogte niet overleefd. Lidrus 
overal tot ontwikkeling gekomen. Bloeiers niet genoteerd.

    Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik. 

   

 28 februari                    31 maart                            30 april 

 

Agenda 
Midzomerviering 22 juni                                               

's Middags om 2 uur, deze keer eens niet werken, maar een bescheiden feestje 
voor de medewerkers, met partners en voor mensen die zich op de een of 
andere manier medewerker waren of zich zo voelen. De laatste twee worden 
verzocht zich vooraf te melden. 
Zomerexcursie: 10 juli 14.00 en 16.00 uur 

Meer informatie op: http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/    

U kunt ons ook volgen op Twitter: Heempark 

Redactie: tel: 073-6149520 e-mail: ikbenbenook@kpnplanet.nl 
	  

	  


