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1 juni Hoop dat het lukt. Met linkerknop tweemaal op de afbeelding klikken. Geluid
moet wel aanstaan.

3 juni Veel gemaaid en uitgedragen. Vlier en orchis in bloei. Brilleglas verloren.
4 juni Hoewel garantie 14 dagen was verstreken toch een helemaal nieuwe bril bij
Specsavers gekregen. Mijn dank op Facebook en Twitter gezet. Op de bouwplek achter
SJL staat veel Hoornbloem. 2 pollen uitgestoken voor de Vlindertuin. Meer dan 20
passanten gezien.
6 juni In het Park prullen geraapt, tot 13 uur kwam er niemand in het kader van de
Stadsboerderijdag. Bloeien nu : grote ratelaar, braam, veldsalie, brunel, trosglidkruid,
zevenblad, kornoelje, vingerhoedskruid. Sleutels bij laten maken en vijverwater laten
testen. Totaal geen kalk, maar zuurgraad pH 5, dat is 100 x zuurder dan nauwelijks zuur
water. Vissen vinden dat niet leuk.

Veldsalie

Kornoelje

Brug is af

10 juni Maaier m.b.v. waterleidingbuis hoger afgesteld, boomstam uit vijver gevist,
afgebroken takken opgeruimd, hoek bloemenwei met beter afgestelde maaier gemaaid.
Veel zuring getrokken. Vriendelijk verzoek aan jeugd om hun peuken in de afvalbak te
doen ontaarde in een woordenwisseling, toen ik foto wilde maken vertrokken ze
spoorslags. Veel juffers bij de vijver. Krabbenscheer in bloei.

11 juni Veel passanten, in rustig tempo veel zuring getrokken, springkruid getopt en lang
thee gedronken met 3 passanten. Thera zag heel veel juffers en bleef na 4 uur nog
fotograferen. Thuis voor de achterdeur klein afvalprobleem, helft van de rommel in beeld.
Bak was overvol na afloop. Overleg met wijkraad om afvalbak te verplaatsen tot vlak bij
de schommel of er een bij te plaatsen.
17juni Tot 8 juli wordt er niet meer gemaaid, op knopig helmkruid zitten rupsen. Park ligt
er erg droog bij. Regen van de laatste dag lang niet voldoende. Avond controles van de
laatste dagen leverden niets bijzonders.
18 juni Erg rustig, springzaad getopt en oever verstevigd. Thera maakte veel foto’s
19-21 juni Totaal 4 keer gecontroleerd op ongewenst bezoek. Geen jeugd en geen
rommel.

Kruidentuin staat er mooi bij

niet gedetermineerd klokje bij bord.

20 juni Een heel grote ploeg gemeentelijke raapstokkers heeft vanaf strandbad tot brug
achter lyceum geraapt. Ze zijn niet in het park geweest.
22 juni Persbericht verzonden. Folders verspreid tijdens MINC (Milieu, innovatie, Natuur
en Creativiteit. ) http://www.minc-denbosch.nl spannende onderwerpen.
23 juni Geen hangjeugd in het park om 19.00 uur. Folders uitgedeeld tijdens
Duurzaamheidsberaad in Stadhuis. We hebben plannen en plannetjes gemaakt voor een
volgend overleg. De tijd tot het jaar 2050.
24 juni Levendige dag de pomp is er, werkte niet direct goed want ik had een aansluiting
het dopje afgesloten. Kruidentuin onder handen genomen en besproeid.

Zelfaanzuigende pomp

Bomen bij muur herstellen zich

Rups Helmkruidvlinder

Weten we nog niet.

25 juni Weer van alles gedaan.
29 juni Kruidenboek aan het verbeteren, oproep om hulp op Facebook leverde direct
resultaat op. Mieke bedankt.
30 juni Dit is leuk, je zegt, jaren geleden, iets
over het gebied rond Zuiderplas. Het leukste is
natuurlijk dat ik meervoud werd.
Het had betrekking op open gebied tussen
watersportvereniging en Heempark.
Leek me wel aardig daar een voorlichtingscentrum te maken. Dan kon het Park
meegenieten van gas, water en elektriciteitsaansluiting. Maar goed, een inlichtingenbord in
het "Badhuis" lijkt me ook wel aardig. Tijdens
ochtendwandeling over de brug gehangen.
SCHRIJVERTJES ( zie video volgende blz. )

Leuk als je fotobestanden
opruimt.
Kom je een kameelhalsvlieg
tegen die niet op de
inventarislijst staat.
Vanaf brug over de
Graafvaart massa’s
Schrijvertjes.
Even blokje aanklikken
en daarna pijl
onderaan.

Zoek de
winterkoning

ZOMEREXCURSIE ZONDAG 5 en MAANDAG 6 JULI 14.00 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 nieuwe Bijenhotel en Flora op
uw mobiel. Als de zon schijnt zal het kikkerconcert uitbundig zijn.
Krabbenscheer en het insectenetende Blaasjeskruid staan in bloei in
de vijver, in de bosrand bloeit Kaasjeskruid, in de graspercelen Brunel
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, dat ligt achter St. Jans Lyceum,

daar de richtingaanwijzers volgen. Voor meer informatie over het
Heempark of een afspraak voor een rondleiding op een ander tijdstip:
B. van Bennekom, 073-6149520 of
HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM
Laattste nieuws op onze website:
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl
Herfstexcursie zelfde tijd op 4 + 5 oktober.

