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Een jaar of 10 geleden is de KLIMOP die 
tegen de bomen groeide aangepakt in ons 
park. In de jaren van verwaarlozing was dat 
flink gaan woekeren. Sommige planten wa-
ren onder aan de boom zo dik als een pols. 
Klimop geeft veel groen, ook in de winter, 
maar de bomen leggen op den duur toch het 
loodje. Door afknelling en door de wind zijn 
er bij ons bomen omgewaaid in de winter. De 
wind heeft dan vrij spel en de bomen waar 
veel klimop aanzit vangen dan veel wind en 
als ze al verzwakt zijn gaan ze om. Hoog tijd 
om de klimop weer eens te verwijderen. Rein 
en Louis zijn er mee aan de slag gegaan. 
Nico had een stuk kunststof dakbedekking 
meegebracht om de bedekking van het nieu-
we insectenhotel te vervangen. Die was gaan 
scheuren waarschijnlijk vanwege de hitte. 
Met een uurtje werken was dat ook weer in 
orde. Na dat uurtje ging het zo hard regenen 
dat besloten werd er mee te stoppen. 

Regen speelde ook op de tweede werkmiddag 
van de maand een rol, het was een beetje 

twijfelachtig. Toch waren er voldoende vrij-
willigers gekomen die de paar druppels die er 
vielen trotseerden. Nico is verder gegaan met 
het pad achter de heideheuvel te verbreden. 
Dat was in de loop der jaren steeds smaller 
geworden omdat het gras stiekem over het 
pad steeds verder groeit. 

Op de heideheuvel staat nu de BLAUWE 
KNOOP volop in bloei. Dat plantje is een 
jaar of 8 geleden voor het eerst in ons park 
gezien naast de muur op de heideheuvel die 

toen is gemaakt. Nu groeit het over de hele 
heuvel en ook op andere plaatsen in het 
park.

Rein ,Ruud en Joop hebben een begin 
gemaakt met het VERWIJDEREN VAN 
OVERTOLLIGE JONGE ESDOORN BOMEN. 
Die waren weliswaar maar 15 centimeter dik 
maar toch al wel 8 meter hoog met een flinke 
kruin. Een heel karwei dus om het kort te 

BLAUWE KNOOP EEN ECHTE VLINDERPLANT



maken en af te voeren. Direct zie je dan dat 
er op die plaats meer licht komt en kan er 
hopelijk op de grond iets moois gaan groei-
en. Ankie is verdergegaan met Balsemien 
uit trekken, ze is er onderhand in gespeciali-
seerd.

Het bestuur van de Stichting heeft verga-
derd, u vindt een SAMENVATTING van de 
BESLUITEN in een apart kader.

Het pad achter de heideheuvel is nu hele-
maal klaar en je kunt er weer met 2 perso-
nen naast elkaar lopen. Aan het begin van 
het bospad achter de heideheuvel stond ook 
veel Esdoorn. Duidelijk is te zien dat daar 
in het verleden Esdoorns met een doorsnee 
van 40 centimeter zijn omgezaagd. Tijdens 

de jaren van verwaarlozing waren uit het 
overblijfsel van de stam weer scheuten opge-
groeid met een doorsnee van 12 centimeter 
en wel 6 meter lang, het kan dus snel gaan. 
Op die plaats ontdekten wij ook jonge Abeel 
scheuten die natuurlijk werden verwijderd. 
Zo is er meer licht gekomen op dat stukje 
park en dat is nodig omdat daar in het voor-
jaar de Boshyacint gaat groeien en bloeien. 
We zijn benieuwd.

Jan en Joop hebben met Rinus van de Vrie 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch een rond-
je gemaakt door het park om de SITUATIE 
te BESPREKEN. Zo moeten er dikke Es-
doorns omgezaagd worden door een profes-
sioneel bedrijf. Zij nemen teveel licht weg en 
er staan er voldoende in het park. Langs het 
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TRYNTSJE VERWIJDERT SPRINGBALSEMIEN

hoofdpad voorbij de Meidoornhaag staat een 
KERSENBOOM die dood is. Die moet ook 
omgezaagd worden en op die plaats willen 
we een nieuwe al 
flink opgegroeide 
Kersenboom aan-
planten. De jaar-
lijkse maaibeurt 
moet ook weer 
gedaan worden 
ergens in oktober. 

HERFSTTIJLOOS BLOEIDE BEGIN SEPTEMBER IN HET PARK

OMGEZAAGDE ESDOORN

DODE KERSENBOOM
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Het 60 JARIG JUBILEUM van het park in 
2020 is ook ter sprake gebracht. We willen 
daar volgend jaar aandacht aan geven en 
omdat het park van de gemeente is zouden 
ze daar ook iets mee kunnen doen. Al was 
het maar een klein budget daarvoor te reser-
veren. We blijven contact houden met Rinus 
en van de winter gaan we een keer bij hem 
op het Stadskantoor verder praten over de 
plannen voor volgend jaar.

Bij de vijver links van het pad in de buurt 
van de grote Berkenboom groeien zoals 
ieder jaar weer Vliegenzwammen met hun 
rode hoed met witte stippen. Door flinke 
regen was het vochtig geworden en daar 
zaten die paddenstoelen op te wachten. 

UIT DE BESTUURSVERGADERING VAN HET HEEMPARK VAN 17 SEPTEMBER 2019.

2020 Heempark 60 jaar. Al eerder is daarover bericht. Besloten is dat we in mei 2020 
de Open Dag gaan organiseren. Onze voorzitter, Jan Aantjes, heeft al toezegging van 
het IVN dat zij daar graag aan mee willen werken Ook moeten er plannen worden 
gemaakt voor de samenstelling van het Jaarboek, inhoud, vormgeving, aantal exem-
plaren en financiering. De Gemeente ‘s-Hertogenbosch willen we betrekken bij de 
organisatie en financiering.
Met de Rinus de Vrie, onze contactpersoon bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, is 
er overleg over groot onderhoud zoals het kappen van bomen, om meer licht in het 
park te krijgen, het maaien van gras bij de vijver en de heide heuvel en het budget 
voor onze beheeractiviteiten in ons park.
Het beheersplan zal door Jan Aantjes worden aangepast specifiek over het maaien 
van het gras van de bloemenweide gericht op een betere ontwikkeling en rendement 
van bloemen en kruiden.
Jan houdt ook nauw gelet contact met Staatsbosbeheer oever het waterpeil in het 
Bossche Broek. Op korte termijn zijn de 1e resultaten van de peilbus in het Heem-
park bekend.
Het Heempark opent een pagina op facebook, Tryntsje van Vessem en Tineke  van 
Wegberg zullen dat gaan beheren.
In het voorjaar van 2020 willen we een bezoek brengen aan het Heempark in Schijndel. 
De secretaris.



gaat worden -  ze niet per ongeluk de Gagel 
afmaaien. Dat is in het verleden namelijk een 
keer gebeurd. Die Gagel staat in de buurt van 
de Mispelboom en daar zitten veel vruchten 
aan. Als ze in november goed rot zijn, kom 
ze dan gerust eens proeven!

Onze SITE https://www.heempark-s-herto-

Ook omdat het een paar keer flink heeft 
geregend is er in de buurt van de heide-
heuvel een mollengang flink ondergelopen. 
Zo kwam het dat er op de heideheuvel een 
dode mol lag. Die was uit zijn ondergelopen 
gang gekropen maar door de harde regen op 
de heuvel verdronken. We hebben hem een 
passende begrafenis gegeven.

Op de laatste werkdag van deze maand wa-
ren alle vrijwilligers aanwezig. Nico en Sjef 
hebben het pad vanaf de ingang onder han-
den genomen. Ankie en Tryntsje zijn met 
het pad links aan de slag gegaan. Zodoende 
komen ze elkaar volgende week wel tegen. 
Rein en Louis hebben de takken opgeruimd 
van de week ervoor omgezaagde Esdoorns. 
Tineke kwam foto’s maken. Ruud zorgde 
zoals gewoonlijk dat de afvalbakken leeg 
kwamen en ruimde het maaisel op van het 
maaiwerk van Joop. Hij had het hoge gras 
rond de Gagel afgemaaid om te voorkomen 
dat - wanneer er door de gemeente gemaaid 

Tekst: Joop Neefs
Foto’s en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
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genbosch.nl , is deze maand  door 120 ge-
bruikers bezocht. De meesten uit Den Bosch 
natuurlijk, maar bezoekers komen uit het 
hele land. De homepagina is dan ook 120 x 
bezocht. Ook de foto/film pagina staat hoog 
genoteerd op een 2e plaats met 58 bezoek-
jes en op de 3e plaats de pagina: maand-
verslagen met 17 bezoeken

DE PADEN WORDEN VRIJGEMAAKT
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