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1 juli 15.00 uur Met veel moeite maandverslag de deur uitgewerkt. De rest van de dag 
maar eens geen Heempark. 

2 juli Voor de website een fotoalbum Stormschade aangelegd. 

6 juli Veel hout geruimd. DVD’s  “Elke dag anders” aan aanwezigen uitgedeeld. “ Wie vindt 
de 700ste ooit in het heempark aangetroffen soort wedstrijd “ gestart.  

7 Juli Veel hout geruimd en kruidentuin geïnventariseerd. Bospad opgeruimd voor de 
Zomer-excursies. Geen tijd gehad om de graspaden te maaien. Wedstrijd wordt 725ste soort. 
De kruidentuin was niet meegeteld. 

8 juli Rest DVD’s  “Elke dag anders”door de stad verspreid. Goed gesprek met jeugd in   
park over rommel en graffiti. Kruidentuinlijst gemaakt. 

9 juli Jurgen, onze grassenspecialist, heeft een kuub hout het park uit gedragen. Zijn vrouw 
Eline maakt er beelden van. Op termijn krijgen we een foto van de werkstukken. 

10 juli Zomer-excursies trokken totaal 20 bezoekers. Mooi weer en tevreden klanten. Wij 
kregen uit Heempark 
Goffert twee 
kardoenplanten. 
Kardoen is een hele 
oude groente. Staat nu 
in de kruidentuin. De 
teller voor de wedstrijd 
staat op 724.                
< Bezoekers. 

12 juli Aan de hand van gegevens van Jaap v. d. Linden (winnaar T-shirt) 
insecteninventarisatie bijgesteld. Teller staat op 727. Persbericht verstuurd om te helpen 
met verwijderen valhout. 

13 juli Veel takken het park uitgedragen. Bezoek van 10 deelnemers fotocursus van de 
Zomerschool 55+. De helft woont in de buurt en 2 ervan kwamen voor het eerst in het 
Park. Zelf een makkelijke manier geleerd om kattenstaart en moerasandoorn van elkaar te 
onderscheiden. 

14 juli Ondanks het slechte weer 6 mensen aan het werk. Ze bleven wel uit de buurt van 
de bomen. Veel Jacobskruiskruid getrokken, dat bijna in het zaad ging. We hebben er 
genoeg van. Anky, 3e van rechts op de eerste rij bezoekers  10 juli, kwam ook helpen.  

16 juli Een hele familie kwam open haardhout halen.  Ze pakten het professioneel aan. 

	  



 v.l.n.r. Milou, Willem Jan, Paul, Iris en Yvon 

 

Een leuke waarneming tijdens de werkzaamheden. Massa wespen dronk van het uit de 
stammen stromende sap.  

18 juli 

 

Beroepshouthakkers zijn aan de 
slag geweest, in 3 uur het hele 
park veilig en hout in hapklare 
brokken en wij maar met takken 
sjouwen.	  



20 juli 

  

21 juli Takken waren weg. Ontdekt dat we 2 meldingen van Bob Cremers niet hebben 
opgenomen in de mossenlijst. Teller dus op 743. Zie Twitter. Besloten dat na uitreiking van 
de mijlpaal 750 waarnemingen de stappen geen 25 maar 50 gaan maken, anders wordt 
het een te dure zaak. Film “Elke dag anders” door Ton op de website gezet. Verzoek naar 
de BOR verzonden voor afrasteringsmateriaal voor een kweekplek. Er zijn diverse plekken 
in de bosrand waar dat door de storm mogelijk is gemaakt. 

23 juli Interview Boschtion Radio volgens redactie geslaagd. Iemand meldde zich om 
openhaardhout te komen zagen en af te voeren. 

27 juli  Veel hout uitgedragen door: buurtbewoners en heempark personeel. 
Afzettingsmateriaal voor kweekhoek aangekomen.  

28 juli Broeierig warm: 2 huisgezinnen zitten volgend jaar er warm bij. 10 kruiwagens met 
4 tot 5 moten met een diameter van 40+ zijn het park uitgereden. Wij hebben veel takken 
park uitgesleept. De kweekplek komt steeds verder vrij. Er zal ook ruimte zijn voor 
vlinderlokkers. De eerste palen hekwerk al geslagen. 

29 juli Fotoalbums website aanvuld. Opnamen gemaakt voor: In gesprek met……..een 
programma van de lokale TV-omroep Boschtion ’s-Hertogenbosch. Uitzending over 
ongeveer 3 weken. U krijgt een mail met de juiste datum en tijd. 

31 juli Heel goed paddenstoelenweer geweest. Zeker 30 soorten waargenomen, maar 
allemaal op naam brengen is te hoog gegrepen. Kwartiertje bezig geweest met het 
opruimen van de rommel die eksters gemaakt hadden door de vuilniszak bij de poort 
overhoop te halen. 2 uur in het heempark: 12 bezoekers geteld en 2 folders uitgedeeld. 
Loslopende hond laten aanbinden. Glas publicatiebord vervangen door lens? Vergeten 
foto’s vijver en eik te maken. 10 minuten in het park: 5 passanten, 1 sperwer. Gestopt met 
hoe staat de eik erbij. Er komen in het vervolg 4 foto’s gemaakt aan het einde van de 
maand: “ luchtfoto “, eik, vijver en plantenmuur.   

 

Vlak voor excursie Zomerschool 55+ kwam Jaap v.d.Linden zijn 
waarnemingen melden. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
hem het Heempark T-shirt uit te reiken. Hij had het verdient door 
de 725ste waarneming, van ooit in het park waargenomen soorten, 
te melden. Hij zorgde er nu voor dat de teller op 741 kwam te 
staan. Hij had tevens een sperwer met 2 takkelingen ( niet 
vlugvliege jongen ) gezien. Wij later ook.  

De excursie Zomerschool was erg leuk, zeer leergierige 
deelnemers. We liepen wel de  rest van de medewerkers in de 
weg die bezig waren takken het park uit slepen. Gelijk de 
gemeente gebeld om de stapel weg te laten halen. Er kan niets 
meer bij zonder de weg te versperren. 



 

  

 	  
 

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 

 
 

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. 
 
 

 

  
Volgende maand vragen wij of u de mogelijkheid heeft om de poster 

te printen en op een gunstige plek op te hangen? Wij zullen u 

dankbaar zijn. 

	  


