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1 juni Foto van gisteren met dank aan Tineke ( foto ) en Jaap (naam ) 
Hemelvaartsdag dus niet gewerkt. 

  
Blinde bij (Eristalis tenax) Hondsdrafbesjesgalwesp fotograaf BB 
 

7 juni  
 
Midzomerfeest Heemtuin Rucphen  

Verslag en foto Jan 

We hebben een gezellige en interessante 

middag  / avond gehad . De rondleiding 

door de Heemtuin was buitengewoon 

mooi! Veel bloeiende planten in een 

steeds wisselend landschap. En na afloop 

bij onze buren lekker gegeten! 

Samengevat, een geslaagd uitstapje van 

de vrijwilligers van het Heempark!  

Het grote voordeel als je je tuin kan 

afsluiten. 

 

 

 



 
8 juni Ruud nam de meidoornhaag onder handen en de rest trok overtollige zuring. 

9 juni Sjef, Ruud en ik waren bij de 

uitreiking Groene Lintje. Arie Bijl reikte de 

prijzen uit. Bossche Hoeve 1, Cor werd 2e.  

Hij mag volgend jaar in de herkansing. 

Troostprijs: Klavertje vier voor op de 

koelkast en zakje zaad dat vast en zeker 

zijn weg naar het Heempark zal vinden 

 
 

 
11 juni Na afloop IVN slootjesdag 37 folders uit kunnen delen.

 
Had het zo druk dat dit de enige goede foto is geworden. 



 
12 juni Folders Bibliotheek al weer op. 

13 juni Posters mogen niet bij Jumbo, dus doen we het zo!

 
14 juni Druk in het park: Tineke, Marian, Thera, Piet, Ruud, Wim en ik. Marian die 

normaal alleen in de herfst komt heeft de kruidentuin onderhanden genomen. Piet 

heeft alle recente aanplant besproeid, Ruud heeft ongeveer een kubieke meter 

zwerfafval opgeruimd. Tineke en Thera fotografeerden van alles en Wim hielp 

iedereen. Zelf folders gevouwen, paar bloemen gefotografeerd, opslag opgeruimd en 

afwas mee naar huis genomen.   

   
Kaasjeskruid Rietorchis Veldlathyrus 

15 juni Piet en Rein gaven dorstige nieuwe aanplant water, Ankie verbeterde pad naar 

kweekplek, Wim maakte de brug weer begaanbaar en Thera ving ‘n erg lichte blauwe 

breedscheenjuffer. Alles in een zeer rustig tempo. Staatsbosbeheer liet 2 meetpijpen 

plaatsen om komende (nog niet goedgekeurde) peilverhoging Zuiderplas te volgen. 

  
 

17  juni Q-koorts dag: 75 patiënten ( in 5 groepen van 15 ) voorgelicht en rondgeleid 

i.s.m. IVN natuurgidsen. 



 
 

Op zaterdag 17 juni jl. werd de dag van de Q-koortspatiënt gehouden in het 

Provinciehuis. In dit kader werd onze werkgroep Natuurbeleving op Maat benaderd 

door de stichting Q-support, om een korte wandeling in de buurt van het 

Provinciehuis te realiseren. Er werd gekozen voor een postenwandeling vanaf het 

Provinciehuis naar het Heempark en terug. Een groep van ca. 80 patiënten deed 

mee aan de wandeling. Aan de hand van de vele positieve reacties van de 

deelnemers kan men terugblikken op een geslaagde wandeling. Dankzij José van 

Oers, Sjan Janssen, Ben van Bennekom en ondergetekende Anne van Mulken, 

hadden de patiënten en hun familie een actieve, leerzame en gezellige tijd en werd 

onze vereniging weer even voor het voetlicht gezet. 

21 juni Ruud en Rein ruimden afval, daarna moest Rein thuis oppassen en Ruud 

vond het ook te warm.  Duurde een tijd voordat ik jammerende Havik in beeld 

kreeg en toen had ik mijn camera niet paraat. Toen ook naar huis. 

 



 

22 juni Met Cor, Rein en Piet, Bloemenwei besproken. 4 mensen en aan het eind 8 

ideeën. Allemaal met goede argumenten. Daarna naar huis i.v.m. hitte. 

28 juni Met Cor en Piet in een milde regen park bekeken. Vijver erg laag, geen 
blaasjeskruid in bloei. Foto is van gezonde Es naast een bijna dode We schrijven niets 
meer over orchideeën, op 1 na allemaal uitgestoken. Daders weten niet dat ze heel veel 
grond mee moeten nemen i.v.m. specifieke schimmel. Zonder deze schimmel gaat de 
plant dood. Minstens 5 kilo grond, zelfs dat is soms niet voldoende. 

 
29 juni Druk in het park, hebben veel ongewenst gewas verwijderd, Laatste orchis ook 

verdwenen. Rein werd door iets in zijn gezicht gestoken, bult 4 mm hoog en 30 mm 

diameter. Foto hangt in het Park. Tineke maakte 14 hele mooie foto’s. Wie weet de 

naam van dat mooie insectje hieronder en de zweefvlieg op Knoopkruid? 

 



   

LANDKAARTJE FOTO VAN DE MAAND KNOOPKRUID+ ZWEEFVLIEG sp. BOOMBLAUWTJE 

 

 

2017 IS WANTSENJAAR  
deze maand geen nieuwe gevonden 

 

 

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 
 

FOTO’S  VAN DE MAAND JUNI LANDKAARTJE  
 

 

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. 

 

 

   GEZOCHT: HULP BIJ HET OPKNAPPEN VAN DE KRUIDENTUIN 
 

    GROENE VINGERS VEREIST, KENNIS VAN KRUIDEN NUTTIG MAAR NIET NOODZAKELIJK. 
 

https://vimeo.com/217170277
mailto:heemparkdenbosch@gmail.com


 

‘S-HERTOGENBOSCH ZUID 

Z O M E R – E X C U R S I E                      

1 6 J U L I 14.00 uur  

Het is overduidelijk zomer in het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid. De 
bloemenweide staat er prachtig bij. Naast vele andere soorten bloeien 
de Orchideeën, Vrouwenmantel en Agrimonie. In de vijver bloeien de 
Waterlelie, onze vleeseter Blaasjeskruid, Krabbenscheer en Gele Plomp, 
ze bieden een schuilplaats voor de massaal aanwezige Groene en 
Bruine Kikkers. Het concert van de Kikkers is vaak oorverdovend. Het 
insectenleven uitbundig. 

 

Blaasjeskruid 

Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak.                           

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

Bezoek onze website www.heempark-s-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 

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

