
‘s-Hertogenbosch Zuid

DE EERSTE WERKDAG WAAIDE HET 
gevaarlijk hard. Daardoor was het niet 
veilig om in het park te werken.  
Er kon zomaar een flinke tak omlaag 
komen of erger nog een boom omwaaien. 
Bovendien zou het aangeharkte blad 
direct weer wegwaaien waardoor het  
zinloos was iets te doen.

De dag daarop regende het, en de 
afspraak onder de vrijwilligers is: als 

het regent, niet komen. Joop is er toch heen 
gegaan om te kijken of er gevaarlijke situ-
aties ontstaan waren na de storm. Verder 
moesten de vogels gevoerd 
worden en dat was nodig, alles was leeg. 

Rein en Piet kwamen ook nog toen het droog 
werd en gezamenlijk werd er een rondje park 
gelopen. Het viel mee met de schade, hier en 
daar wat afgebroken 
dikke takken maar verder was er niets om- 

gewaaid. Dat komt omdat vorig jaar het park 
is nagekeken door een bomenexpert met 
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een hoogwerker. Die heeft alle dode takken 
uit de toppen gezaagd en bomen in slechte 
staat omgelegd.

De derde werkdag dreigde ook te verregenen 
maar in de middag werd het droog. Daarom 
waren Nico, Cor , Piet en Joop aanwezig om 
het blad op de bloemenweide rond de grote 
eik verder op te ruimen. Dat werd hoog tijd 
omdat het blad al begon te rotten en daar 

houd het gras niet van. 
Cor snoeide ook de grote koningsvaren in de 
buurt van de vijver. 
Tineke kwam ook langs om wat foto’s te 
maken voor dit verslag. Ze ging ook nog 
verder het park in om wat mos te fotograferen, 
zo is er in ieder seizoen altijd wel iets te zien 
dat de moeite waard is.

JAN EN BEN MET VOLLE AANDACHT DE VOGELS  

2018 was een mager jaar in ons park 
tijdens DE VOGELTELLING. Jan, Ben en 
Tineke waren aanwezig. Wilt u het resul-
taat zien, klik dan hier op de link van 
onze site 
Met dank aan Ben voor het doorsturen 
van de tabelvanaf 2010.

http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/inventarisaties
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/inventarisaties


ruimen, een paar gaten op te vullen en wat 
takken af te knippen. Het pad was er al 
gedeeltelijk. Als je voorbij de eerste bank na 
de ingang rechtsaf gaat volgt het vanzelf. 
Nu kunnen de bezoekers ook wat van de 
Zuiderplas zien. 
De dag daarna was het weer stormachtig met 
code oranje dus hebben we ons maar niet 
in het park gewaagd. Als het zo regelmatig 
doorgaat zullen we nog helmen moeten aan-
schaffen.
 
Toen was er weer storm, dit keer zelfs met 
code rood, dus was het weer niet mogelijk in 
het park te werken. Hoeveel bomen zouden 
er nu omgewaaid zijn ?
Het viel achteraf erg mee, ergens in het 

De dag daarop was het gelukkig ook droog 
zodat Rein, Ruud, Piet en Joop het blad bij 
de vijver op konden ruimen. 

Er stond ook een groepje kleine varens die 
zover verrot waren dat ze met de strimmer 
kort gemaakt moesten worden. Als een 
bezoeker goed kijkt kan die al de bollen zien 
waaruit in het voorjaar de varens zich weer 
uitrollen.  
In januari was er ook weer een bestuurs-
vergadering waarvan Rein een korte samen-
vatting van zal maken die ook in dit verslag 
te lezen is. 
Jan heeft een beleidsplan gemaakt die 
samen met het beheersplan ook op deze 
website is  geplaatst. Voor de vrijwilligers 
heeft Jan een seizoen activiteiten overzicht 
gemaakt, zij kunnen hierop zien wat er ge-
daan moet 
worden in een bepaald seizoen.
Tijdens derde week was het weer opnieuw 
onstuimig met harde wind en felle hagelbui-
en. Gelukkig nam dat een beetje af zodat op 
woensdag Sjef, Cor en Joop aanwezig waren. 
Cor voerde weer de vogels en ruimde wat 
braamstruiken op. Sjef en Joop hebben een 
pad langs de oever vrij gemaakt. 
Ze hoefden daarvoor alleen wat blad op te 

OMGEWAAIDE BOOM VOOR HET PARK

midden van het bos bij de vijver lag een 
boom plat die achteraf reeds dood bleek te 
zijn. Verder hangt er rechts van het bospad 
een boom met zijn kruin in een andere boom 
en samen hangen ze boven de plas. Daar 
gaan we niet aan zagen, veel te gevaarlijk, 
bovendien komen daar geen bezoekers dus 
is er geen gevaar. We zien wel wanneer ze 
samen verder omgaan. Wel waren er een 
paar flinke takken hier en daar afgewaaid. 
Die hebben we kort gezaagd en opgeruimd. 
Op de paden lag veel klein hout, ook dat is 
opgeruimd, want de paden moeten goed 
begaanbaar blijven voor de bezoekers.

Het was in januari ook wat minder gaan 
regenen zodat het waterpeil in de vijver 
weer wat gedaald. Die vijver staat niet in 
verbinding met de zuiderplas maar vult zich 
met regewater. 

DE LENTE WORDT AANGEKONDIGD

http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/heempark/beheer

