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2 juli Maandverslag verzonden.
3 juli Wolken e-mails beantwoord
4 juli 2 stagiaires Ds.Pierson College voor totaal 8 uur pp aan de slag, na introductie vol
ijver aan de slag met esdoornzaailingen trekken. De rest van de ploeg bestreed klein
springzaad. In het afgeplagde gedeelte bloeit van alles.

Pekbloem

M ariadistel

5 juli De stagiaires werkten hard en met websitebezoek en reistijd meegeteld was dit al
hun laatste dag. Vanwege de hitte een eindeloze theepauze. Daarna naar huis.
8 juli We hadden veel geluk de 2 excursies bleven tussen alle buien door en soms zelfs
heel zonnig. Een totaal van 26 deelnemers. Voor het eerst met een “napraatpapier”
gewerkt. Dat een A-5-je met foto’s van de op dat moment bloeiende planten en wat
feitjes over muur, kruidentuin, vijver en afgeplagde gedeelte. Werd zeer gewaardeerd.
11 juli Bijzonder geslaagd Midzomerfeest. Onze 12 deelnemers genoten van de
rondleiding op de eendenkooi Maaspoort en de versnaperingen na afloop. Wonderbaarlijk
maar een paar druppeltjes regen. Bij het vertrek begon het te hozen.

Rechts oudste en jongste medewerker
van de werkgroep eendenkooi 75 en 15 jr.

Uitzicht op de kooiplas

12 juli Meer dan 45 gepensioneerden van JBZ op bezoek, iedereen genoot en niet alleen
omdat het eens niet regende.

Gedeelte van de deelnemers

Piramidevlinder op de opslag

19 juli Werkgroep aan de slag met jacobskruiskruid.
20 juli
Werkgroep aan de slag met jacobskruiskruid en tijdens werk hele
grote wespenorchissen ontdekt. Dak van de opslag van overtollig
materiaal ontdaan.
23 juli Na wandeling rond Zuiderplas in Heempark Liesbeth op
paddenstoelenspeurtocht. Minsten 2 nog niet geregistreerde
soorten ontdekt. Regenboogrussula en ruig elfenbankje. Na
correcties staat de soortenteller nu op 818.

25 juli
Zeer geslaagde excursie: aanleiding berichtje op
voorpagina Bossche Omroep.
In principe een korte rondleiding, maar liep uit tot
bijna 1,5 uur. Collectebus is met € 30 gespekt door
deelnemers. Er liep een plantenkenner mee, hij
gaat enkele planten voor ons determineren.
Ondanks de hitte sloegen de aanwezige werkers
nog aan de slag met Jacobskruiskruid.
26 juli Task-force Container gevormd: Cor, Joop, Rein,Wim en Sjef. Voorbereiding voor de grotere
container getroffen. Plannen bemaakt, plaats bepaald, Cor naar BOR, leverancier gekozen. Joop
telefonisch contact gelegd. De hijskraan kan 10 meter overbruggen, dus kan het hek blijven
staan. Een slecht uitziende en in de wegstaande meidoorn gerooid. Jan van Sluisveld ( deelnemer
van 25 juli rondleiding, 3e van links) mailde dat hij ‘s morgens naar het park was geweest.
Bloeiende betonie aangetroffen. Hem gelijk ingelijfd in onze groep waarnemers ( BS )
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 juli 2012, mossen ontwikkelen zich voorspoedig

Ontwikkelingen
Afgeplagde
gedeelte
op 31 juli 2012.
Totale
bodembedekking.
Veel waterpeper
en lidrus maar
ook veel bloeiende
mariadistel,
guichelheil,
papaver,
vergeet-me-nietjes
korenbloem,
gele ganzenbloem,
ogentroost,
kleine en bleke
papaver

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. U kunt altijd uw waarnemingen melden in de rubriek
“iets leuk gezien?” op onze website
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. 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 buiten de
normale tijden: € 25 per gids.

Schenker partytent

Drukte onze folders 1000 x
gratis af.

