‘s-Hertogenbosch Zuid
Omdat de MAATREGELINGEN ROND HET
CORONAVIRUS waren aangescherpt had het
bestuur besloten -voor zolang het nodig is- niet
meer als groep in het Heempark te werken.
Dat betekende dat er de hele maand april niet
meer gewerkt werd.
Ook de voorbereidingen voor de viering van
het 60 jarig bestaan van het park op 24 mei
zijn gestaakt. Wanneer het wel gevierd zal
worden hangt af van de toekomstige situatie in
ons land.

DA GK OE KO EK SB LO EM

Ondertussen groeide en bloeide het volop in het

Regeren is vooruitzien, daarom heeft het

park zodat er genoeg te zien is als je het park

bestuur plannen gemaakt voor NIEUWE

bezoekt. Dat deden de vrijwilligers dan ook.

BEPLANTING in het najaar. Er is een lijst

Regelmatig waren ze in het park om te zien wat

gemaakt en met gepaste afstand van elkaar

er allemaal tevoorschijn kwam.

hebben Jan, Rein en Joop bekeken waar die
beplating zou moeten komen.
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Voor de liefhebbers onder de lezers is dit wat

Hiermee hopen we het park meer aan te kleden.

er geplant gaat worden:

Omdat er veel bomen weg zijn kan er meer

Bosaalbes, 			

Zwarte bes,

onder begroeiing komen. Als er onder de lezers

Rode kornoelje, 		

Tweestijlige meidoorn,

nog suggesties zijn, zijn die welkom, het moet

Wilde kardinaalsmuts,

Wegedoorn,

natuurlijk wel inheems zijn. Rododendron en

Gelderse roos, 		

Liguster

Hortensia of iets dergelijks gaan we niet plan-

en Wilde roos als haag, Meidoorn,

ten. We willen proberen voor iedereen het park

Berberis en 		

Sleedoorn als haag,

zo mooi mogelijk te maken.

Brem, 			

Wilde appelboom,

Zoete kers en 		

Wilde lijsterbes.
PIM PE LM EE S ME T WO RM PJE

We kregen vragen van bezoekers waarom de
OMGEWAAIDE BOMEN aan de oostkant die
in het water liggen niet opgeruimd zijn. Die
hebben we zo laten liggen omdat niemand er
last van heeft en er veel gebruik van wordt
gemaakt door de Aalscholvers en IJsvogeltjes.
Verder kan er op dat dode hout van alles gaan
groeien. Er ligt wel meer dood hout in het park
dat we expres laten liggen. Het heeft dus een
ecologische reden, ons park is immers een natuurpark en geen mooi aangeharkt stadspark.

Ondertussen is al het hout dat achter de
container lag opgeruimd. Degene die was getipt door Biggelaar Groen is meerdere keren
terug geweest. Dion was de contactpersoon en
voor hem betekende dat telkens aanwezig te
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zijn om de poort open te maken. Dankzij zijn
inspanningen zijn we mooi van al het hout
afgekomen.

Tineke is eigenlijk de enige van de groep die
actief is. Vaak is ze al vroeg in de ochtend als
het nog stil is in het park te vinden. Wat ze dan
allemaal voor moois fotografeert is in dit verslag te zien. Er is zelfs iets unieks aan de hand
in het park, maar dat leest u in een volgend
maandverslag.
Onze vrijwilligers zijn graag actief maar dat
kan nu even niet in het park. Daarom heeft
Louis thuis een paar mooie nestkastjes
gemaakt die hij kwam brengen. Zodra het kan
worden ze opgehangen.

WI LD E HY AC INT

Door het mooie weer waren er veel bezoekers

April was een erg droge en warme maand, pas

in het park maar gelukkig niet teveel zodat er

de laatste dagen ging het wat regenen.

op gepaste afstand gewandeld kon worden.

Hopelijk gaat het in mei wat meer regenen

Iemand had zelfs langs het hoofdpad voor een

zodat het zaaigoed gaat ontkiemen en groeien

onlangs overleden iemand een klein monu-

en er wat nieuwe kruiden en planten in het

mentje gemaakt van materialen uit het park.

park komen. Daarmee wordt de biodiversiteit

Die overleden persoon was waarschijnlijk graag

uitgebreid en daar zijn onze inspanningen voor

in ons park. We zullen er met respect mee

bedoeld.

omgaan.
LE LIE TJE VA N DA LE N
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