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We zijn verder gegaan met het 
VERWIJDEREN VAN JONGE ESDOORNS. 
Het omzagen is niet zoveel werk, maar daar-
na de takken opruimen !! Jan, Rein en Joop 
(het bestuur) hadden destijds een grote Es-
doorn met een doorsnee van 45 centimeter 
ook aangewezen om te verwijderen. 
Het omzagen daarvan vereiste de nodige 
zorgvuldigheid ook omdat onze kettingzaag 
maar 30 centimeter lang is. De kunst is 
namelijk dat ie precies valt waar je wilt. En 
dat lukte Joop, met een enorme klap viel hij 
tussen 2 andere bomen. 

Nu moest die kort gemaakt 
worden om die te kunnen 
handelen. Dat viel niet mee 
met onze korte zaag. Toen 
die dan ook een keer vast 
liep, schoot de ketting er af 
en ging de geleider kapot. 
Zagen ging toen niet meer 
Piet en Trynstje hebben toen 
de takken van de kruin er 
handmatig af gehaald. 
De boom ligt voorlopig dus 
nog over het bospad tot de kettingzaag is 
gerepareerd. 

Nico en Sjef zijn verder gegaan met de 
NESTKASTEN. Die worden nu voorzien van 
dakleer, daardoor gaan ze langer mee. Nico 
had thuis een compleet nieuw nestkasje 
gemaakt in driehoekvorm. De oude was zo 
slecht dat ie niet meer was te repareren. 

Ondanks dat het winter is komt Tineke nog 
steeds FOTO’S MAKEN. 
Door het consequente voeren op meerdere 
plaatsen komen er steeds meer verschillende 
vogels in ons park. Zo heeft Tineke laatst 
een paar heel bijzondere vogeltjes gefoto-
grafeerd. Toen ze het thuis na keek op inter-
net bleek het een Putter te zijn en een Goud-
haantje het kleinste vogeltje van Europa. 
Behalve dat Tineke mooie foto’s maakt is ze 
ook een waardevolle waarneemster.

GOUDHAANTJE PUTTER



Omdat de kettingzaag nog steeds stuk is, 
hebben we eerst de takken opgeruimd die 
van de grote Esdoorn afgekomen waren. De 
volgende werkdag regende het dus werd 
er niet gewerkt, de afspraak is: Als het re-
gent niet komen. Voorbij de meidoornhaag 
lag nog veel blad op het gras, dus zijn we 
de volgende werkdag daarmee verder ge-
gaan. Dat BLAD WORDT STEEDS ZWAAR-
DER door de regen, met iedere grote wagen 
wordt er toch wel 100 kilo afgevoerd. Reken 
maar uit hoeveel dat is in een maand als er 
5 wagens op een middag afgevoerd worden.   

Het park wordt steeds witter, niet door de 
sneeuw, maar van de SNEEUWKLOKJES die 
beginnen te bloeien. Waarschijnlijk omdat 
we zoveel blad afvoeren verspreiden ze zich 
makkelijker en zie je ze door heel het park. 

Een bezoeker heeft spontaan bij de eik op 
de bloemenweide een EXTRA POT PINDA-
KAAS aangebracht. Blijkbaar wordt onze 
vogelstand erg gewaardeerd.  

De KETTINGZAAG WAS WEER GEREPA-
REERD dus konden we verder gaan met die 
dikke Esdoorn kort maken. Maar dat viel nog 
niet mee ! Het bovenste deel ging nog wel 
maar wat verder werd ie dikker. Met die kor-
te zaag van ons wat het nog een hele tour. 
Maar met wat omrollen kregen we de boom 
in stukken. Daarna zijn er nog wat dunnere 
Esdoorns omgegaan zodat er nu bijna geen 
bomen met oranje stippen zijn. 

Nico en Sjef hebben nu alle NESTKASTEN 
nagekeken en van dakleer voorzien. Zo gaan 
ze langer mee. Kijk maar naar de foto van 
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een nestkastje zonder 
dakleer. Nico heeft ook 
een mooie lijst gemaakt 
van alle nestkasten. 
Ze hebben allemaal 
een nummer zodat we 
weten wanneer ze zijn 
schoongemaakt en voor 
welke vogels ze 
bestemd zijn. 

Omdat het al een paar dagen droog weer is 
geweest en niet te hard waait hebben we de 
bloemenweide helemaal vrij van blad 
gemaakt met de bladblazer. Over niet al te 
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lange tijd begint alles weer te groeien en dan 
moet het blad verwijderd zijn. 
Daar kwamen op een bepaalde plaats van on-
der het blad een serie MUIZENHOLLETJES 
tevoorschijn. Piet had in de buurt van de 
vogel voederplaats bij de kruidentuin ook al 
muizen en van die holletjes gezien. Nu werd 
duidelijk waar al die kilo’s voer gebleven 
waren !! We hebben onder de bloemenweide 
dus een muizenstad. Nu is daar in de Eik een 
uilenkast, dus als daar uilen gaan broeden, 
hebben ze de supermarkt voor de deur. We 
zijn benieuwd, en als een van de lezers van 
deze nieuwsbrief bij een bezoek aan het park 
uilen zien, willen we dat graag weten.  
 
 

• Zondag 14 april vindt de Lente – excursie, 
aanvang 14.00 uur.  
De voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, bos-
hyacint, speenkruid en lelietjes van dalen zul-
len dan eis en weder dienende te bewonderen 
zijn. 
In onze nieuwsbrief en met posters en een 
persbericht in enkele bladen gaan we daar de 
aandacht op vestigen. 

• Ook de werving van vrijwilligers blijft een punt 
van aandacht. 
Zoals al eerder gemeld zou in het kader van 
NL-Doet een klas van het Piersoncollege ons 
komen ondersteunen. Helaas in verband met 

de lerarenstaking op die dag gaat dat 
niet door. Er is nog overleg gaande om 
het op een andere dag te organiseren.

• Het plan is om op de website van het 
Heempark thema’s en publicaties te 
plaatsen over wat er in het heempark 
te zien en te vinden is. Bijv. over de       
vogelkasten, waarnemingen, biodiversi-
teit e.d.

• Verder is besloten zaaigoed aan te  
kopen geschikt voor de bloemenweide 
en voor wat meer schaduwrijke plekken. 
Ook planten om langs de vijver aan te 
brengen. 
     De secretaris.

Uit de bestuursvergadering van Het Heempark van 25 februari 2019.
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