
MAANDVERSLAG MEI 2016 
 
1 mei Post van Prof. Jacek H. Graff met boekje over de botanisch tuin Krakov. 

Met een postkaart voor voor elke medewerker persoonlijk. Na mijn bedank mail schreef hij 

dat hij een lezing over Hortus Leiden en ons Heempark gaat geven. Hij was 12 en 13 april in 

het Park, de tweede dag kwam hij voor een half uur en bleef er meer dan 2.  

4 mei Publicatiebord ging moeilijk open door de deuk van de gevallen tak. Rondleiding 

gegeven aan Jose-Marie zij is bezig allerlei wandelingen in de omgeving te beschrijven. Zij 

neem Heempark op in haar Parkenroute.  

5 mei Afval geraapt in het Park. Geen vogel te horen door de herrie van Vrijheidsconcert op de 

Pettelaarse Schans.  ’s Avonds op balkon kwam er 3 maal een Blauwe Reiger langs, kon geen 

rustig plekje vinden.                                                                                                                         

  11 mei Vogelmelk en Weichselboom in bloei. Pad over heideheuvel gemaaid 

   

12 mei Op de Bossche Broek School 2 groepen 3 vertelt en laten zien wat ze te wachten 

staat als ze begin juni het Park bezoeken om waterdiertjes te scheppen en bekijken. 

Ze zitten te popelen. Datum paste niet door schoolreis, aangepaste data gemaild. 

 

18 mei Heel veel actie met 

watergeven van muur en kruidentuin. 

Foto gemaakt van heideheuvelpad. 

Determinatiewerken waterdiertjes 

meegenomen en thuis compleet 

gemaakt  
19 mei Mail naar BBS door school niet gelezen. Ik was er niet en de klas stond wel in het 

park. 

25 mei Druk in het park, Cor, Ahmed en Piet trokken esdoornzaailingen en meerjarige 

esdoorns uit. Gerard, Joop en Sjef maakten pad om heideheuvel begaanbaar. Lotte, 

Femke, Madelief en Laura trokken na enige instructie veel ongewenst gewas in de 

kruidentuin. Volgende week gaan we inventariseren was er mist. Groenboer vlakbij school. 

Zakgeld zal niet voldoende zijn om voor te schieten. Joop zal moeten voorschieten.  

26 mei Prachtig kikkerconcert, op website te horen 

Weer veel esdoorns getrokken en paden verbeterd. Bord kruidentuin vervangen. 

27 mei Nieuwe Rode lijsten door Nationale Databank Flora en Fauna uitgebracht. 

Van de vaatplanten komen bij ons de volgende kwetsbare soorten voor: Dauwnetel, 

Herfsttijloos, Knikkend nagelkruid en veldsalie voor. Gevoelige soorten Blauwe knoop, 

Jeneverbes, Kleine ratelaar en Korenblom.  

28 mei 60 jaar geleden legde Cor zijn gelofte af, We waren met velen om dat te vieren. 

Volgende maand foto’s 
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