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1 augustus  

 

Verbazing alom: Zitboomstam bij de vijver, 

dreef nu in de vijver. Jeugd, niet sterk genoeg 

om een leeg blikje naar de prullenbak te 

dragen, stelde blijkbaar de zitgelegenheid 

niet op prijs. Ze hebben met man en macht, 

de half ingegraven stam, eerst bijna een 

halve meter omhoog gerold en daarna dwars 

door de begroeiing naar beneden gerold. Voor 

ons was het een hele klus om hem eruit te 

halen.  

Op de foto missen we Cor. We kregen hulp van een echtpaar dat aan de rondleiding deelnam. 

2 augustus 

 

Verbetering zitplaats bij de vijver. Stam terug 

geplaatst, maar nu verticaal en diep 

ingegraven. Nu zitplaats voor maximaal  

2 personen. 

3 augustus Link naar goede determineersite toegevoegd aan onze website. Probeer maar eens 

uit. 1 blaadje van een boom kan al voldoende zijn om achter de naam te komen. 

http://natuurlijk.kennisnet.nl/natuur/biodiversiteit/plantendier 
4 augustus Interview op Boschtion Radio. Klik op het balkje en je hoort het hele interview, 

helaas met nieuws en veel muziek. Maar met de schuifbalk valt het in te korten.  

Schuifbalk vind je door op de speaker te klikken. 

5 augustus 30 bezoekers in 4 uur. Vlindertellingresultaten:  

1 Citroenvlinder , 

2 Dagpauwogen, 

1 Distelvlinder, 

1 Kleine Vos,  

1 Boomblauwtje,  

1 Kleine Vuurvinder,  

6 Grote koolwitjes,  

8 Bonte Zandoogjes. Minder dan vorig jaar, maar Blauwe Knoop was niet in bloei. 

 



8 augustus Hele drukke dag; Afspraak met BOR veel zaken kunnen regelen, belangrijkste  was 

verplaatsing opslag. Zodra dat gebeurd is, kunnen we de fundering grotere container gaan 

aanleggen. Rondleiding aan 16 leden van de tuinvereniging Fluitekruid. Vanwege het vele 

werkverkeer door afvoer openhaardhout en maaien moeraspad de groep in tweeën gesplitst. 

Iemand had een wespennest open gepeuterd. Cor, Joop en een deelnemer gestoken door boze 

wespen. Nest provisorisch afgedekt. In het afgeplagde deel: Muskuskaasjeskruid in bloei 

9 augustus Wespennest met takken afgedekt, ging niet zonder slachtoffers onder het personeel. 

Moeraspad helemaal gemaaid en maaisel uitgereden. Door de stormschade is er veel opslag van 

populieren ontstaan. Joop en Marco hebben zich daarop geworpen. Muskuskaasjeskruid op een 

paar plaatsen in het afgeplagde gedeelte in bloei. Minstens nog 3 gele composieten erbij. 

Als we tijd over hebben gaan we ze determineren. Henk Verschuur (BOR) stuurde een puzzel: 

Hoe leg je een fundament van 3 x 6 meter met betonplaten 

13 augustus Kregen een bedankje in het kader van het Jaar van de bij 

http://youtu.be/kUPootoM5Jk 
15 augustus Redactie afwezig Vandaag waren er 3 belangstellenden voor een rondleiding. 

Joop deed  de inleiding gedaan, Cor de rondleiding en Selma vertelde iets over haar kruidentuin. 

Verder hebben we in de buurt van de grote eik weer een wespenhol ontdekt. Verder de bramen 

bestreden.  

16 augustus Bramen en waterpeper bestreden. Plannen gemaakt om een soort 

rondleiding handboek te maken, met zoekkaarten die op het Heempark zijn toegespitst. 

Voorbeelden vlinders en gele bloemen vielen in goede aarde. Joop en ik gaan a.s. 

dinsdag naar de voorbereiding van de Beursvloer. De resultaten van de vorige vloeren 

waren : Nieuwe folder, plantenmuur, partytent en 1000 gratis afdrukken van onze folder. 

  

Mooi spinneneierkapsel ontdekt.                            Vossendrol gevonden. 

21 augustus Joop en Ben bezochten voorbereiding Vrijwilligersmarkt DEN BOSCH doet, 

We hebben ons wervingsverhaal leren verbeteren en in de komende tijd gaan we flyeren. 

22 augustus Melding van Paul v.d.Laak: Leuk: Phegeavlinder soort 819. Niet leuk: Dode 

jonge steenuil.	  Bramen verder in behandeling. Proefmodellen van zelf ontwikkelde 

zoekkaarten besproken, enthousiasme alom. Zal veel werk in zitten.  

23 augustus Veel maaisel afgevoerd. Vooral waterpeper is gemaaid voordat het zaad 

ging vormen. Heideheuvel prachtig blauw door blauwe knoop. Boomstobben te drogen 

gelegd. Muurleeuwenbek geplant in perk bij de ingang en levermos op de plantenmuur. 



29 augustus Bij de rondleiding van 2 dames kwam Aloys het park in, 2 op 2 gegidst. 

Bijenhotel gecontroleerd, het dreigde uit de boom te vallen. We gaan het veranderen. 

Weer veel bramen en waterpeper het park uitgereden. Betonie op nog een andere plek 

aangetroffen. Een of andere malloot heeft weer een wespennest opengelegd. Geen 

sporen van gereedschapsgebruik. Zou er een wespendief in het park zijn? Wespen ijverig 

met herstel. 

 

29 augustus                                                   Reparatie op 31 augustus 

30 augustus Gegoogled: het is zo goed als zeker dat er af en toe een Wespendief in het 

park langs komt. Verder met bramen en waterpeper. Dode mol gevonden. 

Meer dan 10 Atalanta’s op de heideheuvel en enkele Gehakkelde Aurelia’s, Dagpauwoog, 

Kleine Vos, Distelvlinder en talloze Witjes sp. 

31 augustus Bezoek gebracht aan de heemtuin in Rucphen. Hele mooie tuin met een 

grote zadencollectie. Een aantal zakjes meegekregen in ruil voor broedknoppen 

Blaasjeskruid. De Broedknoppen sturen we, na de vijverschoonmaak, gewoon per post. 

In rood nieuwe soorten voor het park. Onderstreept teruggevonden soorten. 

 

Vroeger stonden hier foto’s van actuele situaties respectievelijk: de eik, vijver, 

plantenmuur en “ luchtfoto “ vanaf ± 40 meter hoog. We stopten met deze foto’s toen 

de muur 1 jaar oud was geworden. Nu krijg je alleen de ontwikkeling van de muur en het 



afgeplagde gedeelte te zien. Dit zullen we vele jaren volhouden. Vind je dat jammer dan 

kan je op het bekende adres een fotoserie, van eik, vijver of luchtfoto aanvragen, of op 

de website de maandverslagen bekijken.  

Detail plantenmuur 31 augustus 2012, met woelmuiskeutels 

 

 

 

Ontwikkelingen afgeplagde gedeelte 

op 30 augustus 2012.  

We moeten gaan oefenen in het 

determineren van gele composieten. 
 

 

GEZOCHT 

Mensen die willen inventariseren, vooral waterdiertjes, bodemdiertjes en algen zijn 

onvoldoende onderzocht door gebrek aan kennis. Vogels kunnen allen visueel 

vastgesteld worden omdat huidige medewerkers niet muzikaal zijn. Welke trouwe lezer 

en bezoeker lijkt het leuk om eens een stukje over haar/zijn ervaringen in het Heempark 

te schrijven?  Mail het naar: mailto:heemparkdenbosch@gmail.com Het staat ons 



natuurlijk vrij, om in te korten of plaatsing te weigeren. Bij weigering krijgt u antwoord 

met de reden waarom. U kunt altijd uw waarnemingen melden in de rubriek “iets leuk 

gezien?” op onze website. 

Wegens het geringe succes zullen we onderstaande actie met ingang van 1 

oktober stoppen. Dit is uw laatste kans. 

 
Marianne, bedenk-
ster van de actie.  

Om onze kas te spekken verkopen wij T-shirts en linnen tassen  met 

Heempark opdruk en Uw voornaam. De kas moet gespekt worden om 

de gewenste 20 voet container te kopen. We krijgen subsidie via de BIG 

en Platform Biodivers, maar komen nog een fors bedrag te kort. Een gift 

mag natuurlijk ook. Binnen ’s-Hertogenbosch bezorgen wij gratis. Tas: 

€12,50, T-shirt: € 15 op giro 655491724, t.n.v.  

H. van  Bennekom, onder vermelding van voornaam, bezorgadres in  

’s-Hertogenbosch en maat shirt. Buiten ’s-Hertogenbosch ophalen 

tijdens werktijd of een afspraak maken over ophalen: 073-6149520  

AGENDA: 

De werkgroep is elke woens- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in 

het Heempark aanwezig. In de zomermaanden om 14.00 uur rondleiding. De poort is dan 

open voor brede scootmobiels. Een dagje meewerken kan natuurlijk ook.  

 

9 SEPTEMBER 12.00 UUR TOT 17.00 UUR  

OPEN MONUMENTEN DAG, 5 RONDLEIDINGEN VAN ± 1 UUR 

 

7 OKTOBER 14.00 & 16.00 uur 

H E R F S T – E X C U R S I E   

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. De excursies duren ongeveer 1,5 uur. U hoeft zich niet 

aan te melden, maar als u met een familie- of vriendengroep wilt komen , meldt 

dit dan telefonisch: 073- 6149520. Wij kunnen dan voor meerdere gidsen 

zorgen. Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans Lyceum, 

daar de brug over en links aanhouden. 

Als de tijden u niet schikken, dan kunt u altijd, op hetzelfde nummer een afspraak       

( ook voor doordeweekse dagen ) maken. Kosten voor rondleidingen, met groepen, 

buiten de normale tijden: € 25 per gids.  

 

 

Schenker partytent  

 

Drukte onze folders 1000 x 

gratis af. 

 


