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Op 15 augustus is men begonnen met de aanleg van een moeraszone langs de 

Singelgrachtweg en een deel van de Sterrebosweg. Onder aan de Singelgracht 

worden ook dammen, duikers en stuwers aangelegd om het waterpeil in het gebied te 

kunnen regelen. Bestaande dammen in de Singelgracht worden vervangen voor 

nieuwe. Het watersysteem aan de noordkant van de weg wordt verbonden met de 

zuidkant. Rest van het bericht op onze website.                                                                                                                               

2 augustus Geprobeerd dode es het park uit te werken. Na het afzagen bleef hij in de 

omringende bomen hangen. Oude tak uit zoete kers gezaagd. Vlindertelling 

voorbereidt.                                                                                                                           

3 augustus Lees bijna alles over de essensterfte   https://t.co/qOKH2GvLFt  

6 augustus Vlindertelling. 12 passanten en 3 tellers: Leon Blom, Tineke en ik. Heel 

weinig vlinders. VlinderMee - https://t.co/nZafAN6N7T 

3 Citroenvlinders,1 Boomblauwtje, 4 Grote koolwitjes, 1 Klein geaderd witje, 3 Kleine 

koolwitjes en 7 Bonte Zandoogjes. Graafplek wespendief gevonden. Onder de passanten 

was een jong ouderpaar dat hun kinderen oog voor de natuur bijbracht. Uitleg gegeven  

over wespendief en niet prikken van brandnetel.  

 

 

 
Wespendief gat Ouders  2 v.d. 3 tellers.  

9 augustus 

Oeverversteviging, 

veel valhout geruimd, 

2 korte rondleidingen 

en de Wespendief is 

terug geweest. 

Restanten raat liggen 

buiten het nest 

 

https://t.co/qOKH2GvLFt
https://t.co/nZafAN6N7T


 

10 augustus Cor en Paul ruimden bramen in de bosrand Heideheuvel, Piet en Joop 

sloegen palen voor beschoeiing, Ankie verbeterde pad rond Heideheuvel, Wim 

voerde valhout af en ik gaf een rondleiding. Situatie rond wespennest onveranderd. 

Er heeft iemand in de vijver gevist. Veel waterplanten op de oever. Blaasjeskruid 

bloeit met slechts 2 bloemen. Oorzaak het niet verwijderen van kroos vorig jaar.  

  13 augustus Met familie in het park, 1 paddenstoel Peksteel en beukengalmug 
  Mikiola fagi 931ste soort ooit waargenomen in het Park. Later na bekijken bestand : 
  Vuurmelkzwam,  Lactaria hortensis. 944 ste  soort ooit in ons Park aangetroffen.  
 

  
 Peksteel  Beukengalmug Mikiola fagi  
  

 

Uitgebreide informatie op publicatiebord. 
 



 

16 augustus Klein feestje met de kleinkinderen Jan vast gelegd door Tineke. Cor, 

Jan en Joop maaiden een gedeelte van de Bloemenwei. Maaisel augustus deel blijft 

liggen en wordt dan, na droging, uit gestrooid over het nu al gemaaide oktober deel.  

Ook aan de beschoeiing werd gewerkt door Piet en Sjef. Hele maaiplan Bloemenwei 

staat ter discussie. Volgende week bestuursvergadering.  

   
17 augustus Joop en Rein ruimden allerlei rommel op. Paul werkte niet mee 

vanwege het weer. Gemaaide gedeelte bekeken. Ik was er even, maar ging naar bed 

vanwege een doorwaakte nacht met opschonen computer.  

 
 

MAAIPLAN: 
Mijn voorstel is: 
Aan de kant van 
het pad het 
vastgestelde 
maaiplan te 
hanteren en 
andere kant van 
de grijze lijn te 
maaien zoals de 
meerderheid het 
nuttig acht. Grens 
ook van tevoren 
maaien. Wil dit 
graag mondeling 
toelichten.  
Het pad over de 
heideheuvel laten 
beginnen links van 
de bank om de 
Blauwe Knoop 
meer kansen te 
geven. Deze is dit 
jaar weer 
gedeeltelijk 
weggehaald. Niet 
accepteren van dit 
idee maak mijn 
functioneren bij 
rondleidingen erg 
moeilijk. 

 

23 augustus Joop en Sjef zijn begonnen met het onderhoud van de vijver, alleen 

Joop ging het water in. Cor, Piet en Rein ruimden abelenopslag en zetten nieuwe 

aanplant vrij. 



24 augustus 2 rondleidingen, Joop, Piet en Rein actief met de vijver. Ankie en Cor 

bewerkten heuvelpad. Een in het Heempark, nog niet bekende, soort wants 

gevonden. 

Na de theepauze zat het vlot van Joop vol kikkers. Platform voor kikkers gemaakt. 

  25 augustus Na enig speurwerk deze gelijkenis gevonden en daarna tekening 
maaiplan aangepast. 

   
Allebei Heidesikkelwants? 

 
Heideheuvel weer 
aardig blauw 

30 augustus Begonnen met eendenkroos uit de vijver halen. Kikkerplatform werd 

geen gebruik van gemaakt. Variant bedacht, drijvend met verankering. Rein en Joop 

haalden platformwagen op. Als binnenkort de blaadjes weer vallen, zal deze goed 

van pas komen. Misschien iets te breed voor de paden.  

   
Kikkerplatform, te hoog werd 

geen gebruik van gemaakt 

Kroosscheppen en 

blaasjeskruid terugzetten. 

Wacht met spanning op foto 

die Tineke maakte. 

Wagen en rechts 

tegen de deur 

proefmodel drijvend 

platform.  

31 augustus Bespreking maaiplan, alleen de paden van mijn plan blijven bestaan. 

Pas aan het eind van de zomer zal er gemaaid worden.  

 

 

Wervingsvideo gemaakt door Platform 073, naast nestkastbeheerders hebben we 

plaats voor plantenkenners, mensen met groene vingers, liefhebbers van insecten en 

ander klein spul, maaiers en zaaiers, maar meest urgent kruidentuinwerkers. Klik op 

onderstaande link om de video te bekijken. 

https://vimeo.com/217170277 
 

https://vimeo.com/217170277


 

 

Dit is de foto van de maand, Heideheuvel met ± 8 vlinders, vandaag gemaakt door 

Tineke Wegberg 

 

 

 
Bekijk hier maatregelen die je kunt nemen om je omgeving 

bestendiger te maken tegen klimaatverandering 

http://skybird.nu/CXF62s  @aaenmaas 

 
U heeft een kleurenprinter en een goede hangplek? Druk onderstaand affiche af en 

maak een selfie met poster op de hangplek naar heemparkdenbosch@gmail.com ,  

U en uw familie hebben dan recht op een familie-rondleiding voor max. 15 personen. 

Heeft u wel een hangplek en geen printer, stuur uw adres naar zelfde mailadres, u krijgt 

dan de poster in de brievenbus, en een selfie is dan zo gemaakt. 

 
 
 

 
 
 

https://t.co/QL2JBzajWL
https://twitter.com/aaenmaas
mailto:heemparkdenbosch@gmail.com


 

 
 

        HERFSTEXCURSIE                          

17 SEPTEMBER 14.00 UUR                                                                                                                           
Speciale aandacht voor paddenstoelen, vruchten en trek-       

vogels. Indien gewenst kan ook voorlichting over vogel-              

en paddenstoelen apps gegeven worden. Omdat de bomen    

bijna kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus een   

kijker mee. Het rollatorpad is goed begaanbaar, aan het weer 

aangepaste kleding is aan te raden.

        
Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak.                                       

Ben van Bennekom: 073-6149520  heemparkdenbosch@gmail.com                                                             

Bezoek onze website heempark-hertogenbosch.nl                                    
Met de auto: Parkeren achter Jumbo Pettelaarseweg in de blauwe  zone 

Platostraat. Doorlopen naar het einde van deze straat, links af daar staat een 

richtingaanwijzer.                                                                                              

Volgende excursie zondag 21 januari 14.00 uur 

mailto:heemparkdenbosch@gmail.com
http://www.heempark-s/

