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1 juni Maandverslag verzonden, afronden SJL nog niet gelukt. Accu’s en acculader voor 

boormachine naar park gebracht. Dan kunnen ze de steel aan mestvork zetten. Liesbeth 

en ik hebben afgesproken dat de woorden Heempark en VvE tijdens de vakantie 

verboden zijn. Mijn oplossing is: dat plantje/vogeltje heb ik vaker gezien. 

 

6 juni Het was een natte dag. De mannen hebben heel wat zuring uitgetrokken en 

Ahmed heeft boomstammen geschild. Het onkruid in de kruidentuin had een groeispurt 

genomen ,dus werd het tijd om eens flink de boel op te schonen. Ook had Joop wat 

basilicum voor me. Een grapjanus vindt het leuk om mijn bordjes bij de planten om te 

ruilen. Ik hoop dat dat snel is afgelopen, want zo leuk vind ik dat niet.  Door de regen 

waren er ook veel takken op het grote pad wat laag gaan hangen. Een rondje met de 

takkenschaar en iedereen kan weer rechtop lopen in het park. 

 

7 juni Vandaag een onbezoldigde gastarbeider erbij, het is Sarwan Singh uit India die bij 

Joop op vakantie is. 

Verder gegaan met klein springzaad uittrekken en daarna Heermoes uit het ingezaaide 

gedeelte dat ondanks het afplaggen toch weer de kop opsteekt. 

De boomstammen die van schors zijn ontdaan op zitlengte gezaagd en op de container 

gelegd in de hoop de vandalen er af zullen blijven. 

Er was iemand van de werkgroep die de uilenkast heeft geplaatst en heeft de kast 

geïnspecteerd. Er zaten 2 uilenjongen in, we hebben dus 2 uilskuikens in het Heempark.    

 

13 juni Best lekker weer. De kikkers kwaakten dat het een lust was. En het is de moeite 

waard om af en toe op te kijken van het werk. Alles staat er zo fris bij! Moerasspirea, 

zeepkruid, boterbloem staan in bloei en in het nieuwe stuk grasland staat de guigelheil in 

bloei. Helaas is de heermoes ook weer volop aanwezig en dat moet gemaaid worden. De 

bosmaaier dreigt niet te werken, maar Joop krijgt hem toch aan de praat. Cor en Ben zijn 

genomineerd voor een groen lintje. Vreemd genoeg heeft Cor dat in de krant gelezen, 

maar verder nog niets gehoord. In de kruidentuin ga ik verder met het onkruid. Een 

beetje brandnetel vind ik niet erg, want die is ook ergens goed voor. Bij blaasontsteking, 

jicht of een onzuivere huid kan hij goed gebruikt worden, maar teveel brandnetel in de 

tuin is niet goed. Het is me eindelijk gelukt om guldenroede op te kweken dus die staat 

er ook in. Cor had ook nog een stokroosje en eigenlijk had ik ook nog kamille willen 

zaaien, maar daar ben ik niet aan toe gekomen. Ik kreeg bezoek van twee 

kruidenmeisjes, die al wisten dat vingerhoedskruid giftig is. We hebben aan allerlei 



kruiden geroken en dat was heel gezellig. Met een bosje gemengde kruiden zijn ze naar 

huis gegaan om er thee van te zetten. Ze mogen best nog eens komen! 

 

20 juni Er is niet zoveel gebeurd deze week. Alleen zag ik dat iemand dol is op de absint 

die ik in de kruidentuin had gezet. Ik ben benieuwd wat ze er mee willen doen. Verder 

doen de slakken een poging om de goudsbloem eerder op te eten dan ik ze plukken kan. 

Het met de hand wegvangen van de slakken is niet mijn favoriete karweitje. De 

kruidentuin heb ik eens goed opgeschoond en er kwam toch nog veel 'onkruid' uit . Voor 

de rest zijn de mannen druk bezig het klein springkruid in toom te houden en de zuring 

te verminderen. 

De twee jonge uilen houden zich als acrobaten aan de takken vast. Het nest is te klein en 

te vies geworden voor ze.  

  

27 juni Wat is het park toch mooi. Dat klein springkruid mag dan wel een plaag zijn, het 

is best een mooie plaag. Ik ga nog verder met het opschonen van de bedden. Ik heb ook 

nog kamille gezaaid. Ik vraag me af of slakken soms ook van kamille houden, want de 

ene week zie ik veel belovende sprietjes en de volgende week zijn ze weg. Het blijft een 

mooi gezicht om vanuit de kruidentuin over de vijver te kijken. Helaas vond iemand de 

berenklauw niet mooi en heeft hem afgebroken. Ik hoop dat het niet met blote handen is 

gebeurd, want je kan er ernstige brandblaren aan over houden. 

Baki vertelde me dat hij een nestje van een roodborstje had gezien met jongen erin. 

Helaas hadden de kraaien of kauwen het ook gezien, want het nest is leeg. Ja dat is de 

natuur. Wim was in het bos aan het zeisen. Ik heb een poosje bewonderend staan kijken 

hoe snel dat gaat. Wat een handig apparaat! Het maakt ook geen lawaai ook zoals de 

bosmaaier. Volgende week kom ik ook op klompen en dan mag ik ook een stukje maaien. 

De klompen moet je echt wel aan, want anders ben je zo een voet kwijt. Ik ken daar nog 

een grappig versje over als variatie op een oud Nederlands lied.  

Sikkels blinken, sikkels klinken . Ruisend valt het graan. 

Als je iemand weg ziet hinken, heeft hij het verkeerd gedaan. 

(uit het boekje 'Ik wou dat ik twee hondjes was.) 

 

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 30 juni 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. 

 

Ontwikkelingen  
op 30 juni 2012.  
Totale 
bodembedekking. 
Veel waterpeper  
en lidrus maar  
ook veel bloeiende 
mariadistel, 
guichelheil, 
papaver en  
ogentroost 

 



 

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 

 
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 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  

’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 HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM                                                    

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 

 

 


