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                                         Levensboom            Glaskruid? 

3 augustus Oh, kom er eens kijken. Ik kan er niets anders van maken, aan de voet van de 
plantenmuur staat glaskruid. Bewijs mij het tegendeel. Jaren niet gezien kleine klaproos, ook 
aan de voet van de muur. Rommel met grond en de leukste dingen steken de kop op. 

4 augustus Meer dan 30 kruiwagens met takken het park uitgereden. Rondleiding 
gegeven aan medewerkers Heempark Schijndel. Sperwer erg actief in om park. 

5 augustus Twijfel slaat toe. Is het wel glaskruid? Stengel amper rood,en aar in top. Help 
mij uit de brand. Bekijk fotoalbum Flora zomer 2 voor foto. 

6 augustus Ineke Slort mailde foto van broedgeval bonte vliegenvanger en hielp bij 
vlindertelling. Slecht weer. Schrijvertje en bolle stroommossel ( lege schelp ) waargenomen. 
Teller staat op 747. Resultaten telling zeer matig. Hopelijk morgen beter. 

7 augustus Weer van 12 tot 14 uur in het park geteld. Eerst alleen, om 13 uur 
kwam Liesbeth helpen. De kleine vuurvlinder was de enige die ons blij maakte. 
Maar de zon was te wisselend zichtbaar en de wind te hard om veel te kunnen 
waarnemen. Wel een uitbraak van wieltjes gevonden.	  Verder gezien: 
vliegenzwam, melkzwam, wieltje, meniezwammetje. De stadsreus (zweefvlieg) 
kwam na jaren ook weer eens kijken. 

          

Kleine vuurvlinder                                     Stadsreus 

De vlindertotalen waren duidelijk minder dan vorig jaar. 

1 augustus 
Levensboom ontdekt 
in het park. Aan het 
licht gekomen door 
het omvallen van 
kapitale bomen 
tijdens de storm van 
28 juni.  

	  



Resultaten augustus 2011: 
Op de vuurvlinder na op zaterdag gezien: 
3 x bont zandoogje 
4 x groot koolwitje 
1 x klein geaderd witje 
2 x klein koolwitje                                       
1 x kleine vuurvlinder 

Resultaten augustus 2011: 
 
2 x atalanta                       7 x bont zandoogje 
3 x boomblauwtje              1 x citroenvlinder 
1 x dagpauwoog                3 x gamma-uil 
3 x gehakkelde Aurelia      1 x groot dikkopje 
3 x klein geaderd witje      9 x klein koolwitje 
 1 x oranje zandoogje         1 x Piramidevlinder 

Ook gezien: Plukresten grote bonte specht.                                                                              
Niet gezien: 5 verse grote eetbare boleten. Gisteren waren ze nog. Nu niet terug te vinden. 

8 augustus Voor het eerst een begroting ingediend. Met al onze wensen loopt het aardig 
in de papieren, maar door de uitbreiding van het personeelsbestand lopen de kosten snel 
op. Afspraak gemaakt om het hele dikke hout in de winter als de grond hard is door 
gemeente te laten weghalen. 

10 augustus Flink wat takken en blad naar buiten gewerkt.  

11 augustus De stapel takken was niet weggehaald wegens vakantie BOR-personeel. Het 
werd lastig er nog iets bovenop te gooien, dus tweede stapel gemaakt aan de andere kant 
van de ingang, geen gezicht maar nood breekt wetten. Jaap gaf grote	  roodoogjuffer, 
houtpantserjuffer, bosdidea (zweefvlieg) door. Dus 3 soorten erbij, maar Jaap heeft goede 
ogen, keek naar de insectenlijst en we konden 6 soorten schrappen.	  Redactie heel blij met 
de mogelijkheid om te Twitteren  met fotobijlage. Geoefend met stadsreus. Gaat heel 
gemakkelijk. Iedereen heeft de bloeiende breedbladige wespenorchis bekeken. Het was 
prima vlinderweer. Minstens 10 witjes sp., waaronder 2 kleine geaderde en een blauwtje 
gezien. Er was ook een massale uitbraak van wieltjes. Langbladige ereprijs in bloei. Bij 
koolmeesnestkast schoonmaak 3 niet uitgekomen eieren gevonden. Twee ervan hebben 
een ronde donkere iets ingedeukte vlek. Zie fotoalbum Vogels op onze website. De 
kweekplek, op opengevallen plek in de bosrand neemt duidelijke vorm aan. 

12 augustus Oude archiefdoos geopend, inhoud: een warrige stapel oude inventarisatie 
gegevens. Mail van BOR dat ze proberen stapels hout toch weg te halen. 

13 augustus Bij het nalopen van de hele oude bestanden ontdekt dat een aantal 
geleedpotigen niet was opgenomen. Teller staat op 754. Redactie	  kan geen T-shirt 
verdienen, dus op naar de 800. Mijn toetsenbord opgepoetst en daarbij dit maandbericht 
per ongeluk gewist. Reconstructie begonnen aan de hand van Tweets van 1 t/m 13 augustus. 

14 augustus Reconstructie af. Niet perfect, maar …… Even gecontroleerd of afvalhout 
weg was. Helaas niet, er ligt genoeg voor een grandioos kampvuur. Gelukkig slecht weer. 
Zie voor foto onze tweet http://t.co/pRkqrp6 van 14 augustus.  
 

17 augustus Samen met Jaap vliegende speld  
( zweefvlieg )gezien. Goed vlinderweer 2 
boomblauwtjes, 2 zandoogjes en wel 36 witjes sp. 
gezien. Guichelheil op een nieuwe plek. Kweekplek: 
Morgen kunnen we de draad gaan spannen. Alle 
palen en gaan zitten erin. Gaas 35 cm diep dat 
houdt de konijnen tegen. 
 
18 augustus Het dreigde te gaan regenen, maar als wij het dekzeil spannen, voor de 
opslag, blijft het tot nu toe altijd droog. Je zou er bijgelovig van worden. Kweekplek : alleen 
nog gaas aan draad vastmaken en deurtje plaatsen. Het pad wordt gemaakt van 
boomstamschijven, er ligt hout genoeg en Joop houdt van zagen. Alain onze nieuwe kracht 
uit Mauritanië  blijkt een techneut te zijn. Hij had waterpas en laser-pointer bij zich. 
 
 
20 augustus Mailing over TV-uitzending verstuurd. In verloren momenten richting- 
aanwijzer ontworpen. Tot 2 september kan commentaar gegeven worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22augustus  

 

 
24 augustus Voor aanvang tent opgezet, dus bleef het droog. Poortje kweekplek bijna af, 
accu’s boormachine leeg. Morgen verder. Halve perceel omgespit en een regel 
wilgenroosje gezaaid. Herfsttijloos in bloei, er vlogen 35 witjes sp., 2 bruine zandoogjes en 
1 atalanta. Overal kardinaalsmuts vruchten, zegenkruid aan kruidentuin ontsnapt, 
kaasjeskruid staat er prachtig bij in de bosrand heideheuvel. 
 
25 augustus Nog steeds rijden, dragen en sleuren we veel valhout het park uit. Nu de 
afrastering kweekplek zo goed als af is plannen gemaakt voor het verbeteren afrastering 
kruiden tuin. Palen vernieuwen en een poortje aanbrengen. Er vlogen vandaag meer dan 
45 witjes en 1 kleine vuurvlinder. De tent niet opgezet en het bleef toch droog. 
 

29 augustus Afspraak gemaakt voor een teambuildingdag van 11 SNS-bankmedewerkers 
op 13 oktober. Werkzaamheden: vijver schoonmaak, nestkast schoonmaak, esdoorns en 
populieren trekken, blad harken en uitrijden, valhout verwijderen, maaisel verwijderen 
en als expertise aanwezig is onder de deelnemers : inventariseren korstmossen, 
paddenstoelen o.i.d. .  

 

 

 
 
 
 
 
 

Cor heeft de afgelopen dagen het gaas , maas 
voor maas aan de draad vastgemaakt. Liesbeth 
heeft paddenstoelen geïnventariseerd, er vlogen 
heel wat witjes en 1 kleine vuurvlinder. Tijd zitten 
puzzelen op een dode boom, uitkomst zachte berk.	  

Op een ander plekje snoepten 3 schorpioenvliegen 
van een niet te herkennen insectenlijk. Gesprek 
met Jesse die graag aktief wil worden bij het 
inventariseren van vogels. De in den Helder en 
Terheide verzamelde zaden gezaaid in de 
kweekhoek, o.a. wilde peen, pastinaak en 
kruisdistel. Bijgeloof neemt toe, tent niet opgezet, 
het begon te regenen, na het opzetten werd het 
droog. Eerste vleermuiskast is afgeleverd, morgen 
komt de rest en worden dan direct opgehangen.	  

31 agustus  Brandblusser gekocht, hard nodig 
met alle brandbare stoffen in de opslag. Folders 
verspreid. In het park een opstootje van 
minstens 11 personen bij de plantenmuur. 
Allemaal medewerkers van de Provincie 
afdeling milieu.  Gerard had een bosuilveer 
gevonden.  De beste man gelijk in het 
waarnemersteam op genomen. De blauwe 
knoop trok veel witjes sp., 4 atalanta’s en een 
distelvlinder aan. 
	  



 
Foto’s van actuele situaties respectievelijk: “ luchtfoto van af ± 40 meter hoog, de eik, 
vijver en plantenmuur. 

 

 

Welke trouwe lezer en bezoeker lijkt het leuk om eens een stukje over haar/zijn ervaringen 

in het Heempark te schrijven? Mail naar: mailto:ikbenbenook@kpnplanet.nl .                     

Het staat ons, natuurlijk vrij, om in te korten of plaatsing te weigeren. Bij weigering krijgt u 

antwoord met de reden waarom. 

Er bestaat een bestand waarin 12 foto’s ( 1 in elke maand van het jaar) van de eik zijn 

opgenomen, heeft u interesse? 

Mail: Eik naar: mailto:ikbenbenook@kpnplanet.nl .  en u ontvangt het bestand, misschien 

wel per omgaande.  Vindt u dat u, in een bepaalde maand, een betere foto heeft gemaakt 

vanuit het zelfde standpunt, dan is  zijn wij bereid uw foto te plaatsen, onder vermelding 

van uw naam.                

We zoeken nog steeds openhaard-bezitters die bereid zijn om het door de storm van 28 

 

 
 



juni gevallen hout gratis te komen ophalen. Parkeren Homeruslaan. Zelf inkorten met 

eigen motorzaag. Men is verantwoordelijk voor onze en eigen veiligheid. Voor transport 

stellen wij, tijdens werktijd, kruiwagen ter beschikking.  Het is mogelijk  om voor andere 

dagen, een afspraak te maken. 073-6149520 of bezoek onze web-site 

http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl 	  

 

AGENDA: 
 

WERKDAGEN 
 

De werkgroep is elke woens- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in 
het Heempark aanwezig. 
U kunt dan altijd om het openen van de poort voor een brede scootmobiel, een folder en/of 
een korte rondleiding vragen. Een dagje meewerken kan natuurlijk altijd. 
  

INFORMEEL NATUUR EN MILIEU-EDUCATIE OVERLEG MET WETHOUDER 
 

20 SEPTEMBER 
 

Bart Eigeman en veel milieugroepen zullen aanwezig zijn. Doel van de bijeenkomst is 
ontmoeten en delen.  Zo is er onlangs  een onderzoek naar de behoefte en ambities van Natuur 
en Milieu-educatie  in 's-Hertogenbosch uitgevoerd. Wij hebben wel wat ideetjes en ambities,     
als u die ook heeft  laat het ons weten. 

 
DEN BOSCH DOET 

 
24 SEPTEMBER 12.00 tot 15.00 uur 

 
Vrijwilligerswervingsmarkt in de Hervormde Kerk, Kerkplein.  
Een unieke kans om onze promofilm te bekijken. Tevens de kans om met enige van onze 
medewerkers te praten. 
 

H E R F S T – E X C U R S I E 
 

9 OKTOBER 14.00 + 16.00 UUR 

Speciale aandacht voor paddenstoelen, doortrekkende vogels en vruchten. Indien gewenst 
kan ook een korte voorlichting over wintervoedering van vogels gegeven worden. Omdat 
de bomen bijna kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus een kijker mee. Het 
rollatorpad is goed begaanbaar, voor het bospad zijn stevige schoenen aan te raden.  

U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van tevoren contact 
opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen zorgen. 

Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans Lyceum,daar de brug 
over en links aanhouden.  

Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding op een 
ander tijdstip: 073-6149520 	  	  

4 APRIL 2012  14.30 TOT 16.30 UUR 
 

"HET HEEMPARK IN 4 SEIZOENEN" 
 

LEZING ONDERSTEUND MET MOOIE FOTO'S UIT HET PARK 
                                            

   'In de Roos’ Zuiderparkweg 282 



Entree:      € 4,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee 

Ik doe het gratis, maar In de Roos moet ook blijven bestaan. 

 
Vorige maand vroegen wij of u de mogelijkheid heeft om de poster te printen en op een 
gunstige plek op te hangen? Wij zullen u dankbaar zijn. 
 

 
	  

H E R F S T – E X C U R S I E 
9 OKTOBER 14.00  + 16.00 uur 

Speciale aandacht voor paddenstoelen, doortrekkende vogels en 
vruchten. Indien gewenst kan ook een korte voorlichting over 
wintervoedering van vogels gegeven worden. Omdat de bomen bijna 
kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus een kijker mee. 
Het rollatorpad is goed begaanbaar, voor het bospad zijn stevige 
schoenen aan te raden.  

 



U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van tevoren 
contact opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen zorgen. 

Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans 
Lyceum,daar de brug over en links aanhouden. 

Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een 
rondleiding op een ander tijdstip: 073-6149520 


