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1 m ei Maandverslag verzonden, ruzie tussen mijn nieuwe GSM en thuiscomputer,
adressen zoek, sommige adressen 3x aanwezig enz. Heb vrede met ze gesloten.
2 m ei Aangemeld voor de wedstrijd meest gastvrije ondernemer in ‘s-Hertogenbosch.
Argumenten: Gratis, 7 dagen per week 24 uur open, gratis beukenoten in de herfst.
Mail naar BOR gestuurd met verzoek om overleg.
Verrassing in het park, overal rommel, perk bij ingang
overhoop, prullebakken gesloopt. Zo boos dat ik begon
op te ruimen i.p.v. foto’s te nemen. Na bedaard te zijn
met GSM foto’s gemaakt. Veel personeel: Teun, Ahmed,
Cor, Wim, Baki, 3 stagiares, Selma gaf een rondleiding
aan vriendin, Bob Cremers en gast lieten zich
natregenen. Tot 14.30 uur tijd besteed aan zwerfvuil,
ordenen foto’s ( bijna klaar toen de theepauze alles op
een hoop liet belanden), zuring trekken en paden
verbeteren.Tijdens theepauze uit voorzorg tent opgezet.
Tot 15.15 er onder gezeten. Rest regenverlet. Stagiares
kwamen er goed/slecht vanaf, in regen naar huis fietsen
was deze keer werktijd. Publicatiebord verversd. Alle
fotomateriaal mee naar huis. Paar uurtjes zitten
sorteren. Verhaal voor wethouder voorbereid. Hopelijk
valt het weer mee. Als het weer zo blijft in ieder geval
geen rommel in het park.
3 m ei Bezoek van “onze wethouder Ruud Schouten” en Rienus de Vrie ReBORn, er was
veel personeel, maar geen vrouw in zicht. Uit moeten leggen dat er minstens 4 vrouwen
werken, Selma, Sylvia, Maria en Ankie. Na een kriskras rondleiding waarbij o.a. aan de
orde kwam dat het park er mooi bij ligt en er uit ziet of alles vanzelf groeit en bloeit. De
ontwikkelingen van de laatste 7 jaar geschetst en duidelijk gemaakt dat er beleidsmatig
gewerkt wordt. Natuurlijk bleef de opslag niet onbesproken, intussen kwam Ineke Slort
(van de IJsvogels) trots haar foto van de zeer waakzame steenuil laten zien, maar van de
ijsvogels geen spoor. Rienus beloofde dat we de container kunnen ruilen voor een
grotere. Termijn nog niet duidelijk. Niet alleen in de lente loopt alles uit. Vergeten een
foto van gasten en personeel te maken. Veel zuring getrokken en paden verbeterd.

Knikkend Nagelkruid

Steenuil op wacht bij nest

5 m ei Veel vandalisme, rommel opgeruimd.

Het al tweemaal “verbeterde” perk bij de ingang
6 m ei Bijenteldag: Bijna nix, het was erg koud
1 Tuinhommel, met bontjas aan.
+70 kauwtjes,door gerommel op Pettelaarse Schans
27 bezoekers, 5 gesprekken, 12 folders uitgedeeld, 1 uilenbal gevonden,
Leuke ANWB app Heempark bij gebruiker gezien, maar zelf niet kunnen vinden.
7 m ei Foto’s gemaakt voor artikel in Kring Nieuws van de Kring Vrienden van
‘s-Hertogenbosch en artikel gedeeltelijk herzien.
8 m ei
Artikel geschreven voor Den Bosch Dichtbij,
artikel te lezen op http://t.co/SSIpymKl.
‘s Middags met SJL veel zwaar hout het park
uitgedragen. Jacob, Leon en Rick werden
geholpen door klasgenoot. Werkuren vriendje
eerlijk verdeeld.
Veel getwitter over vandalisme.

9 m ei SJL had een sportdag dus zaten we zonder stagiaires. De zuring moest er weer
aan geloven.
10 m ei Steel voor mestvork en een onkruidtrekker gekocht. Na enige oefening werkte
de trekker erg goed. Het gaat nu 2 x sneller. De plaatsen waar getrokken is zijn minder
zichtbaar. Veel tijd besteed aan het vork aan de steel zetten. Ossentong binnenkant
bospad.
11 m ei
Avondcontrole, een meikever was zo
vriendelijk om op mijn tas te landen.
Leuk moment voor Baki, Paul en
Jaques, foto opvliegen te vaag.

12 m ei Fotoboek was weer ingestort. Oorzaak het “verbeteren van het fotoarchief”.Hele
dag zitten repareren, op oor na gevild. Om 18.00 uur in het park. Mooi weer en geen
spoor van vandalisme. Korte rondleiding gegeven aan 2 passanten. Steenuil zat op
wacht, vloog kreupelhout in toen er een fotograaf met telelens het park in kwam. ‘s
Avonds brief van gemeente opengemaakt. We krijgen € 4000 euro voor educatief
materiaal, maar mogen ook een deel besteden aan de container.
13 m ei Fotoboek weer af. Herhaling bijentellen. Was vorige week te vroeg.
Van 10 tot 12 uur geteld: 3 weidehommels, 2 boomhommels, 2 steenhommels, kleinere
gezien maar niet kunnen determineren door bejaarde ogen.
14 m ei Fotoboek 55 jaar up-to-date gemaakt.
15 m ei
M ijn M ac en iPad van extra programma voorzien,
Website ziet hierdoor er niet erg goed meer uit. Op
die van Liesbeth is niets veranderd. Stagiaire
zaken geregeld. Ze gaan alle 3 een braakbal
onderzoeken, dat telt, met een nette presentatie
van de resultaten, als 3 uur werk. Zo kunnen we
het project nog voor mijn vakantie afronden.
Nabespreking pas in juli. Niet in park gewerkt,
regenverlet. Ze waren erg blij met de foto links.
‘s Avonds iets anders, wel in het verlengde van het park. Rondwandeling met Platform
Divers. Kruisbestuiving van/door allerlei Groene mensen. Een vleermuiskolonie op de
HAS bekeken en het scheppen van mogelijkheden in nieuwbouw woningen bedacht.
Enige huiszwaluwkolonie in ‘s-Hertogenbosch bezocht en alternatieven voor het

binnenkort verdwijnende gebouw bedacht. Verder naar uitzichtpunt over de Gement en
het nabij gelegen volkstuincomplex. Allebei met uitleg. Het bleef wonderbaarlijk de hele
tijd droog. Vruchtbare avond.
16 m ei
Bezoeker heeft bloeiende muurleeuwenbek
bovenop muur geplant. Kwam voor de
zekerheid water geven. Afspraak gemaakt met
Buitengewoon voor een doemiddag met 6
kinderen uit het Speciaal Onderwijs. Activiteit:
Het beschilderen van stukken boomstam die
later meegenomen worden om als krukje te
dienen. Veel zuring getrokken. SJLers hebben
deuken in het bospad geegaliseerd. Pad was al
zo hard dat 2 harkstelen braken.
17 m ei Gisteren een mooi verhaal over Muurleeuwenbek. Vandaag zelfde plantje
verpletterd met een bierfles zonder statiegeld. http://pic.twitter.com/Z6pw0WsE
22 m ei
Zeer duidelijke afspraken
gemaakt met de
stagiaires: Alle papier- en
onderzoekwerk morgen
in orde, anders
onderbreking tot juli. Het
was heel heet vandaag.
Container opgeruimd,
alle gereedschap
schoongemaakt, laatste
scherven opgeruimd en
ruit publicatiebord
opgepoetst. Na afloop
aan de frisdrank.
23 m ei
Op Internet weer op container jacht. Klein feestje,
bubbels gedronken ter ere van verjaardag Selma
en de € 4000. Langzaam op stoom, veel zuring
getrokken. Jan Vleermuis was blij met
Ijsvogelspiegel. Nergens sporen van vleermuizen.
Wel spinrag voor de spleten. SJL hele park
opgeruimd voor morgen. Beloofde schriftelijk werk
maar ten dele ingeleverd. Kreeg bijna de neiging
om ze pas in juli door te laten werken.

Kom in tijdnood door hun getreuzel. Een van de stagiares had alle botjes van uilenbal
zoek gemaakt. Ter vervanging schrijft hij een kort artikel over het beheer van
heemtuinen. Jan V. zag een dood konijn. Ik riep hoera.
24 m ei
Bezoek het Heempark door
werkgroep Oase. Landelijke
werkgroep van Heemtuinbeheerders. Veel deskundige
vragen en adviezen gekregen.
Cor in het zonnetje gezet.
Waren onder de indruk van
onze resultaten, gegeven de
barre omstandigheden. Verder
werden het Bossche Broek, de
vestingmuur, Jeroen Bosch Tuin
en ‘s avonds Haanwijk bezocht.
25 m ei
Oase bezocht
Heemtuinen
Eindhoven en
Schijndel.
Fantastische tuinen,
met veel
ondersteuning van
gemeentewege.
Doorkijkje Heemtuin Frater Simon

Ingang Heemtuin de Blekert in

Deltour Eindhoven

Schijndel, veel groene daken.

27 m ei Een ideetje opgedaan bij Baeke: een napraatpapier voor excursies gemaakt. Je
zou zeggen wat doe je binnen met dit weer, maar kleinzoon Thomas komt op visite.
28 m ei Folders zitten vouwen in de schaduw, om verspreidingspunten in de stad van
een maandvoorraad te kunnen voorzien.
29 m ei Folders verspreid. Beitels geslepen. Laatste klus SJL: het schillen van boomstronken die Buitengewoon verder gaat gewerken.
30 m ei Mac en website hebben vrede geslote. Jaap v.d.Linden meldde een paar nieuwe
soorten voor het heempark: Zweefvliegen: kervelgitje, grote narcisvlieg, gele
halvemaanzweefvlieg en gewone snipvlieg, Libellen: platbuik en gewone oeverlibel.
’s Middags gedeelte van de op de heideheuvel bloeiende veldzuring, voor de
zaadvorming, gemaaid. De handleiding van de nieuwe benzine bosmaaier was niet
duidelijk over 2- of 4-takt. Het was 2-takt. Een zeer geruisloos apparaat. De
richtingaanwijzer bij de brug gerepareerd, nog meer ridderzuring getrokken en afscheid

genomen van SJL stagiaire Rick, hij was na aanloopproblemen een prima kracht en mag
altijd terugkomen. Ahmed flink in de weer met het schillen van de bomen.
31 m ei Thuis gezellig plantenlabels zitten maken. Koffie e.d. voor een hele maand
ingeslagen. Foto’s muur en afgeplagde gedeelte gemaakt. Helemaal vergetende
Mariadistel te vermelden. De eerste plant die vegetatief goed te herkennen was. Op
school afscheid van Jakob genomen en eisenpakket voor volgend jaar gemaild. Stage SJL
afgesloten. Begonnen met Klein Springzaad in te perken, moet voorzichtig gebeuren er
staan veel wespenorchissen tussen. Gevlekte Rietorchissen massaal in bloei. Adresboek
geeft weer problemen. Reparen mestvork liep stuk op ongeladen accu van de boor.
Accu’s staan nu op te laden. Als het lukt dit verslag vandaag verzenden. In rood nieuwe
soorten voor het park.
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.
Plantenmuur 31 mei 2012

Afgeplagde gedeelte bloemenwei, groene deel op de voorgrond is spontane ontwikkeling
en het grijze deel is in gezaaid met een akkeronkruiden/bloemenmengsel met wel 160
soorten.
Ontwikkeling in 1 maand: Groen waas, met helaas weer veel lidrus.

Ontwikkeling op 31 mei 2012. Eerste herkenbare kiemplant Mariadistel.

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. 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. Tijdens werktijd stellen wij grote
kruiwagens ter beschikking.
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. Beviel het verhaal “Heemparkmijmeringen” van Bob
Cremers? Laat het ons weten. Was het bron van inspiratie? Doe een poging.
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 voets 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
Marianne, bedenkster van de actie.

’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. 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 ook.

ZOMEREXCURSIE ZONDAG 8 JULI 14.00 EN 16.00 UUR
Het weer hebben we niet in de hand, maar wat voor weer het ook zal zijn, de mooiste
planten staan in bloei en het insectenleven is uitbundig. U krijgt ook uitleg over het
Bijenhotel. Als de zon schijnt zal het kikkerconcert uitbundig zijn. Het insectenetende
Blaasjeskruid staat in bloei in de vijver, in de bosrand bloeien Kaasjeskruid en
Doornappel en op de heideheuvel staat de Blauwe Knoop op losbarsten. 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. Voor meer
informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding op een ander tijdstip:
Ben van Bennekom, 073-6149520 of HEEM PARKDENBO SCH@ GM AIL.CO M
Bezoek onze website: http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl

Schenker partytent

Drukt onze folders gratis af.

Vindt u uw brievenbus te vol worden door ons Maandverslag, er is een oplossing:
Afmelden voor de mailing, want elke 2e dag van de maand staat het verslag op onze
website. Gewoon in uw agenda zetten: Maandverslag Heempark, met een link naar
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/maandverslagen

