‘s-Hertogenbosch Zuid
En weer is er een FLINKE BOOM OMGE-

Ondanks dat het droog is geweest, is het

eerste vrijwilligers van het

WAAID, een Abeel dit keer, precies in de-

gras flink gegroeid en moesten de graspaden

eerste uur samen met Cor

zelfde hoek waar er al meer zijn gesneuveld.

rond de vijver worden gemaaid. De bezoe-

en Ben. Gezien zijn leeftijd

Waarschijnlijk heeft het droge weer er mee te

kers konden het pad amper nog zien. Nico is

is dat begrijpelijk. Als

maken. De bomen in ons park zijn nu

verder gegaan met de vleermuiskasten na-

boerenzoon vond hij het

helemaal volwassen en vangen dus veel wind.

kijken en schoonmaken. Dat was hard nodig,

leuk in de natuur te

Als de grond dan droog is hebben de wortels

sinds ze 8 jaar geleden zijn opgehangen is er

werken en hij had nog lang

minder houvast. Hij ligt keurig richting water

nooit meer naar gekeken.

een goede conditie. Het viel

en dus niemand in de weg.

voor jongere vrijwilligers

Bovendien is het voor ons onmogelijk de boom

niet mee hem bij te houden

te verwijderen omdat we er niet bij kunnen.

WIM VAN SLEEUWEN heeft te kennen ge-

met het afplaggen of blad

geven er mee te stoppen. Hij was een van de

harken. De brandnetels en
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bramen die door achterstallig onderhoud
welig groeiden zijn door Wim flink aangepakt
zodat het evenwicht in het park is hersteld.
We gaan uiteraard passend van hem afscheid nemen. Nu wordt het toch onderhand
tijd dat we er een vrijwilliger bij krijgen !!
Hopelijk is er onder de lezers iemand die zich
geroepen voelt.

Na een paar weken afwezigheid wegens

BE SC HO EII NG

ziekte was Tryntsje er gelukkig weer om

gaan maken. Ook daar kunnen we in de toe-

samen met Marian de KRUIDENTUIN op

komst het maaisel en het blad kwijt. Nu is de

orde te brengen. Die ziet er weer mooi uit,

hele oever verstevigd met beschoeiing.

DE BLOEMENWEIDE staat er prachtig bij

alles staat er prima bij, toch worden er maar

en als je ziet hoeveel vlinders daar rondvlie-

weinig kruiden door bezoekers geplukt. Dat

gen is dat een teken dat we goed bezig zijn.

komt waarschijnlijk omdat hij een beetje
verscholen ligt, als je in het park als vreem-

Anky had weer een grote groep SPRING-

de komt vind je hem niet zo gauw.

BALSEMIEN gevonden en is er direct mee
aan de slag gegaan om het te verwijderen.
Als je dat laat woekeren staat het park daar

Het laatste gedeelte oever aan de Zuiderplas

volgend jaar helemaal mee vol. Zo houden

is nu ook van SCHOEIING voorzien. Daarvoor

onze vrijwilligers de boel goed in de gaten

moesten er 15 palen worden geslagen door

opdat er in ons park een zeker evenwicht in

Joop waar tussen lange takken zijn gevloch-

de planten en kruiden die er spontaan groei-

ten. Daar achter is het volgegooid met takken.

en ontstaat en ook blijft bestaan. Dat is ook

Dat hout en die takken lagen er al een tijdje

wat ons park zo uniek maakt: het zijn alle-

en alles was goed droog. Het werd dus hoog

maal wilde planten maar toch bevorderen of

tijd dat het werd gebruikt voordat onverlaten

remmen we de groei hier en daar. Het is wel

het vinden en daar een groot kampvuur van

bewerkelijk maar het geeft ook veel voldoeTR YN TS JE VE RW IJD ER T SP RIN
GB AL SE MI EN

ning.
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DE VIJVER ligt er mooi bij! Op de plaats
waar het in het najaar schoongemaakt
was omdat het helemaal dichtgegroeid
was, groeit en bloei tot ons genoegen weer
Blaasjeskruid. Het is herkenbaar aan de
gele bloemetjes die op het water drijven.
Zo zie je maar
weer dat je met
wat onderhoud
de natuur een
handje kunt helpen.
BLAASJESKRUID

DE KRUIDENTUIN is rondom afgezet met

sloten met een hekje, maar de palen waren

gaas tegen de konijnen om te voorkomen

verrot en afgebroken. Hoog tijd voor Nico en

dat ze daar gaan dineren. Nu zijn er lang

Sjef om dat te repareren. Het hekje zit nu

niet zoveel konijnen meer in het park door-

tussen 2 latten op nieuwe palen waardoor je

dat er minder grote braamstuiken zijn om er

het er omhoog uit kunt nemen. Een kleine

in te schuilen. Toch handhaven we de afzet-

moeite en zo vaak hoeven we daar niet te

ting rond de kruidentuin voor als er weer

zijn.

meer konijnen zijn. De toegang was afge-
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Het was weer een tijd de begroeiing rondom

DE LAATSTE DAG VAN DE MAAND was

veel te dicht op de Taxus en nemen veel licht

de aanplant achter DE HEIDEHEUVEL te

het gezellig. Iedereen was er, ook Piet die al

weg. Een boom (de kleinste) is verwijderd

maaien. We hebben daarna een grote berg

een tijdje ziek is maar toch weer in staat ons

en het is daar direct lichter geworden.

hooi afgevoerd en de aanplant staat er weer

te komen opzoeken. Daar waren we erg blij

mooi bij en begint al aardig vorm te krijgen.

mee.

Tineke ontdekte tussen de kruidentuin en de
vijver de grote Pimpernel en dacht direct aan

Zo heeft Ruud de MEIDOORNHAAG ook on-

De kruidentuin is de hitte goed doorgekomen

de vlinder die daar bij hoort het zeldzame

der handen genomen omdat die aan het ver-

en goed van water voorzien. De omheining is

Pimpernelblauwtje. Ze ging verder speuren

wilderen was, dat ziet er nu ook weer netjes

verder hersteld zodat het er weer goed uit-

in het park en ja hoor, op de heideheuvel

uit. Ons Heempark is een park met ruige

ziet. Er is ook verder gegaan met Balsemien

op bloemen die Cor nog had gezaaid zat ie.

natuur maar soms moet er hier en daar wat

verwijderen.

Later bleek het een veel voorkomend boom-

aan gedaan worden om het voor de bezoe-

Tussen de Taxus bomen richting vijver staan

blauwtje te zijn.

kers aantrekkelijk te houden.

2 Esdoorns die daar niet thuishoren. Ze staan

In laatste volle week van juli werden alle

GR OT E PIM PE RN EL

BO OM BL AU WT JE

hitte records gebroken dus ook in ons park.
Begrijpelijk dat we in die week niets gedaan
hebben, het was zelfs te heet om er gewoon
een rondje te wandelen.
Omdat er TE WEINIG VRIJWILLIGERS
OP DONDERDAGMIDDAG zijn heeft het
bestuur besloten voorlopig niet meer op de
donderdag te werken. Op de woensdag zijn
er altijd minimaal 5 vrijwilligers zodat er dan
goed gewerkt kan worden. Zolang het vrijwilligersbestand zo blijft doen we dit. Gelukkig is achterstallig onderhoud van het park
de laatste jaren weggewerkt zodat we het
nu alleen nog hoeven bij te houden. Maar:
NIEUWE VRIJWILLIGERS ZIJN WELKOM!

Tekst: Joop Neefs
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