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HET NIEUWE BIJENHOTEL begint al aardig 
vorm te krijgen. Nico, Sjef en Piet hebben er 
weer een middag aan gewerkt waarschijnlijk 
kan die volgende week worden geplaatst en 
daarna verder afgewerkt worden. 
De bedoeling is om het helemaal op te vullen 
met houten blokken met gaten, stenen, dak-
pannen, riet en aardenwerk kruiken. Als er 
toevallig een lezer van deze nieuwsbrief nog 
ergens (lege) jenever kruiken heeft  staan 
dan zijn we daar blij mee.

Joop is de vijver in geweest om te proberen 
een stuk los te maken van DE AANGROEI 
IN DE VIJVER. Als we daar niets aan doen 
is die over een paar jaar helemaal dicht ge-
groeid. Met behulp van een touw en een lage 
hark heeft Ruud geprobeerd het stuk naar de 
andere kant te trekken, maar dat lukte niet. 
De enigste oplossing is de gemeente vragen 
een machine met rupsbanden en een lange 
grijparm in te zetten om de aangroei te ver-
wijderen. Er zal dan wel gebruik gemaakt 
moeten worden van rijplaten omdat het aan 

die kant erg moerassig is. 
Het zal nog een hele opera-
tie worden, maar dan heb-
ben we er weer een mooi 
stuk vijver bij.
Omdat er langs de vijver 
gewerkt moet worden heb-
ben we daar alvast een 
flink stuk afgemaaid. Het 
is nu nog tamelijk droog 
dus ging het prima. Ook is 
al het maaisel al afgevoerd 

door Rein en Anky die er flink mee bezig zijn 
geweest.



DE NIEUWE FILM over het Heempark be-
gind al aardig vorm te krijgen. De kijker 
krijgt een goede indruk hoe het ontstaan is, 
wat er te zien is en wat er gedaan wordt om 
het in stand te houden. In het najaar gaat ie 
in première en we zullen er in de pers de no-
dige aandacht voor vragen om het Heempark 
te promoten. 

DE GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH IS 
EIGENAAR VAN HET HEEMPARK. Die heb-
ben het aan laten leggen en zijn het gaan 
onderhouden. Door allerlei oorzaken waaron-
der bezuinigingen werd dat minder en werd 
de staat van onderhoud steeds slechter. Toen 
zijn er vrijwilligers gekomen die dat zonde 
vonden en zijn daar gaan werken. Zo is dus 
na verloop van tijd onze stichting ontstaan 
die met 10 vrijwilligers het Heempark in 
stand houdt. Toch is de gemeente nog steeds 
eigenaar van het park. Daarom worden we 
door hen ondersteund en hebben van tijd tot 
tijd overleg met een vertegenwoordiger van 
de gemeente. Dat was deze maand, Rinus 
van de Vrie van Beheer Openbare Ruimte 
kwam bij ons op bezoek. Het bestuur (Jan, 
Rein en Joop) hebben met hem bijgepraat 
hoe het ging met onze stichting en met de 

vrijwilligers. We hebben wat wensen op tafel 
gelegd waaronder water en elektriciteit in het 
park. Ook het probleem van de dichtgroei-
ende vijver voorgelegd. Aan dat laatste zal 
zeker op korte termijn iets aan gedaan moe-
ten worden. 

HET INSECTEN OF BIJEN HOTEL is 
geplaatst op een plaats iets verder dan waar 
de oude stond. Daar kan het verder 
afgewerkt worden. De zijkanten en achter-
kant worden met zogenaamde schaaldelen 
bekleed. Dat zijn planken waar aan de 
zijkant de schors van de boom nog opzit zo 
past ie mooi in ons park.

We hebben blijkbaar een abonnement op 
LEKKE BANDEN, nu was er eentje van de 
ramenwagen lek. Maar dat zijn zogenaamde 
tubeless banden zonder binnenband. 
Gelukkig zijn er binnenbanden te koop in die 
maat dus kon de lekke band gerepareerd 
worden. En wat denk je, een half uur later 
stond ie weer plat. Dus maar weer de band 
er af gehaald en wat bleek, er zat een 
gemene doorn in die je aan de buitenkant 
niet zag. Omdat er nu een binnenband in zit 
kon er geplakt worden. Nu maar hopen dat 
het voorlopig gedaan is met lekke banden 
want de tijd komt dat er eerst veel maaisel 
en daarna blad afgevoerd moet worden.
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stenen liggen, zogenaamde kloostermoppen. 
Die heeft Joop met de auto opgehaald en tot 
vlakbij het insectenhotel gebracht. Toen kon 
het verder worden ingericht met de stenen 
en dakpannen, nieuw afgezaagde boomstam-
men en bamboe dat Rein had meegebracht 
en op maat gezaagd. Er kunnen daar nu be-
halve metselbijen ook hommels, spinnen en 

Achter de heideheuvel in de buurt van de 
jonge aanplant hebben we jaren geleden 
JONGE ABEEL SCHEUTEN verwijderd. Die 
groeien aan een wortel die onder de grond 
doorloopt en om de 40 centimeter komt er 
een scheut omhoog. We hebben het toen 
goed aangepakt want jaren hebben we er 
geen last van gehad. 
En nu staan er plotseling weer een aantal 
scheuten. Het heeft iets weg van de 
gevreesde Japanse duizendknoop die in heel 
Nederland aan het oprukken is. Gelukkig zijn 
we er snel bij en steken we ze in een middag 
uit. Zo blijkt maar weer eens hoe hard het 
nodig is het park te onderhouden. Als er een 
paar jaar niets aan gedaan wordt is het zo 
een lelijke wildernis.  

HET BIJEN OF INSECTENHOTEL is 
bekleed met houten schaaldelen en ziet er 
nu prachtig uit. Het is een solide bouwsel 
geworden dat niet zomaar vernield kan 
worden. Het hout aan de buitenzijde 
hebben we behandeld met olie. Beits leek 
ons niet zo’n goed idee, door de stank 
daarvan gaat het lang duren eer zich een 
insect in de buurt van het hotel waagt. Nico 
had thuis een partij klinkerstenen liggen en 
dakpannen, Rein had ook nog hele oude 

torren gaan wonen. We zijn benieuwd hoe 
snel alles verhuurd is. 

Regelmatig als we daar bezig zijn zien we 
BEZOEKERS DIE GENIETEN van ons 
unieke stukje natuur. Soms maken ze een 
praatje met ons of hebben ze vragen. Af en 
toen drinken ze zelfs als we pauze hebben 
een bakje thee of koffie mee. Deze keer was 
er een jonge vrouw die met aandacht al-
les in het park bekeken had en toen we ze 
uitnodigden iets mee te drinken bleek het 
een Chinese studente te zijn die pas een 
maand in Den Bosch was 
een Fine Arts studeerde 
bij Avans Hogeschool. Ze 
sprak goed Engels en ze 
kwam uit Beijing. Natuur-
lijk wilde ze alles weten 
van het park en ze vond 
het erg leuk hoe gezellig 
we met elkaar omgingen. 
Blijkbaar is het vrijwilligerswerk in China op 
deze manier onbekend. Ze heet Ying Liu, en 
natuurlijk maakte ze foto’s van ons, maar wij 
ook van haar. Ze komt beslist nog eens terug 
voor een uitgebreid bezoek. Zo zie je maar 
weer hoe ons Heempark tot zelfs in China 
bekendheid krijgt.


