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Sinds kort maakt Tineke een samenstel-
ling van foto’s op een A4tje van wat er in 
die maand aan BLOEIENDE KRUIDEN EN 
PLANTEN te zien is in ons park met de na-
men erbij. D hangen we op het mededelin-
gen bord. Daarop kunnen bezoekers dan 
zien wat het is als ze willen weten hoe die 
planten of kruiden heten. 
Soms gebeurt het dat ze het aan ons vragen 
en dat we het niet precies weten. Dan zie 
je ze denken: nou ze werken hier wel, maar 
ze weten er niet zoveel van. Die foto’s staan 
trouwens ook op de home pagina van onze 
website.

De meimaand is de GROEIMAAND, daarom 
worden er geen bijzondere werkzaamheden 
gedaan. Een beetje paden schoffelen en hier 
en daar wat esdoorn, brandnetel of braam 
verwijderen. Ook groeit er weer volop klimop 
in de bomen die kort gehouden moet worden 
anders legt de boom het loodje. Nu we met 
meer vrijwilligers zijn dan een paar jaar 

geleden en ook nauwelijks achterstallig 
onderhoud hebben valt het wel mee. Dat was 
voorheen toch wel anders.  Toen moest er 
hard gewerkt worden om het park toonbaar te 
houden.Omdat het gras flink is gaan groeien 
moesten de graspaden rond de vijver hoog-
nodig gemaaid worden anders waren ze niet 
meer zichtbaar. Ook het gras rond de aanplant 
achter de heideheuvel werd gemaaid om die 
aanplant zichtbaar te houden. 

Bij de vijver staat een mispelboom die destijds 
door vandalen was afgebroken, die is weer 
mooi hersteld en bloeit als nooit tevoren. In 
oktober/november zitten daar vruchten aan 
die als ze verrot zijn heerlijk smaken, kom ze 
gerust eens proeven.



Omdat het IJsheiligen is geweest kunnen er 
nu meer KWETSBARE PLANTJES IN DE 
KRUIDENTUIN worden gezet. Daartoe had 
Tryntsje Basilicum, Dille en Bonenkruid ge-
kocht en geplant. De tuin ziet er nu mooi uit 
en is helemaal compleet naar onze mening. 
Bezoekers mogen er gerust iets van meene-
men als de planten maar niet vernield wor-
den. Hekje a.u.b weer sluiten. 

Langs de kruidentuin staat een kleine boom 
die nu helemaal vol zit met RUPSEN, in de 

takken is een soort klein spinnenwebje ge-
weven en daar zitten de nesten met rupsen 
het krioelt ervan. Benieuwd of dat straks 
mooie vlinders worden.

2/4

Zoals ik al een paar keer heb geschreven is het 
Heempark van de gemeente en valt het
zodanig onder BEHEER OPENBARE RUIMTE 
want het park is openbaar toegankelijk. Dat 
beheer doen wij dus grotendeels, maar er zijn 
specialistische dingen die wij niet kunnen. 
Daarom kwam er een bedrijf in BOOMVER-
ZORGING om de dode taken uit de toppen 
van de Eiken te zagen. Als zo’n tak afbreekt 
en bij iemand op zijn hoofd valt kan de ge-
meente aansprakelijk gesteld worden. 
Behalve als aangetoond kan worden dat er 

regelmatig onderhoud wordt 
gepleegd. Vooral in de top 
van de oude eik op de bloe-
menweide werd er nogal wat 
verwijderd. Ze ontdekten 
ook dat er boven in de ok-
sels van de takken eiken-
processierupsen zaten. Dat 
gaan we goed in de gaten 
houden en de bezoekers 
waarschuwen. De verwijder-
de dooie takken en dat wa-
ren er toch wel wat hebben 
Tryntsje en Joop naar de wa-
terkant gebracht. Die gaan 

we straks gebruiken om tussen 
de palen te leggen voor een stuk schoeiing 
die we er bij gaan maken.

PROCESSIERUPS

WATERJUFFERS
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Nico en Sjef zijn nu bezig met de Vleermuis-
kasten na te kijken. Die zijn jaren geleden 
door een vleermuiswerkgroep gemaakt en 
geplaatst. Er hangen er een stuk of 20 in ons 
park maar zijn nooit meer nagekeken. Dat is 
nodig omdat er bij een paar grote gaten zijn 
gehakt door vernielzuchtige Spechten. Je 
vraagt je af waarom ze dat doen, misschien 
om nestruimte te maken of zo? Ze zien die 
kast misschien aan voor een holle boom.
Het bestuur van de Stichting heeft weer ver-
gaderd, een klein verslag vindt u hierbij in 
het kader.

STRAARTMEES

Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat 
Het Heempark ‘s-Hertogenbosch werd 
geopend. Ons Heempark was een van de  
eersten in Nederland. Gedacht wordt vol-
gend jaar een open dag te organiseren en 
een jaarboek te laten verschijnen.
Belangrijk punt van aandacht blijft de 
waterpeilverhoging in het Bossche Broek 
en de gevolgen daarvan voor het Heem-
park, ook voor andere belanghebbenden 

zoals het sportveld van Het Sint Jansly-
ceum en de Watersportvereniging.
Begin juni willen wij een bezoek brengen 
aan het Haldersmuseum en krijgen wij een 
rondleiding door Haanwijk. Eind augustus 
van dit jaar gaan  we naar de Hortus Bota-
nicus van de Universiteit van Utrecht. Meer 
informatie hierover volgt nog.

De secretaris.

Uit de bestuursvergadering van Het Heempark van 22 mei 2019.
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Rein heeft een korte RONDLEIDING in het 
park gegeven aan 12 managers en mede-
werkers van Zorg en Dienstverlening Cello. 
Die hadden in de buurt een vergadering en 
wilden ons park in de pauze bezoeken. Altijd 
leuk om de reacties te horen als men verrast 
is over ons mooie stukje natuur.  


