
‘s-Hertogenbosch Zuid
In tegenstelling tot de hete en droge zomers 
in de afgelopen jaren is het nu compleet 
anders met niet te hoge temperaturen en 
regelmatig regen. Dat is goed te merken in 
het park, de Braam en Brandnetel groeien 
als kool. Het is nog nooit zo erg geweest. We 
zijn dan ook flink bezig geweest het bospad 
op de schonen aan de zijkanten van het park 
omdat er haast niet meer fatsoenlijk door te 
komen was. Als we daar niets aan gedaan 
zouden hebben was het compleet dichtge-
groeid net als in het oerwoud. 
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Ook het pad achter de heideheuvel is weer 
eens onderhanden genomen. Ook wordt er 
nu weer volop gemaaid langs het hoofd-
pad, de graspaden en in de bloemenweide 
in Sinusvorm. Achter de heideheuvel rond 
de aanplant langs het pad is ook het gras 
verwijderd zodat het er een beetje uitziet. 

De vrouw van onze vorig jaar overleden vrij-
williger Piet Vijgenboom kwam langs om een 
praatje te maken. Zij bewaart goede herinne-
ringen aan Piet over de tijd dat hij graag bij 
ons werkte. Het werd een gezellig weerzien 
met een weemoedig randje.   

BRANDNETEL IN BLOEI



Langs het Bospad hadden Rein en Rob een 
fijnmazig netwerk van Braam ontdekt met 
daaronder Maagdenpalm, het was helemaal 
overwoekerd. Er was haast niets meer van te 
zien. De braam moest dus verwijderd worden 
omdat de Maagdenpalm afsterft wanneer hij 
geen licht meer krijgt. Zo houden we een 
goed evenwicht in de vegetatie van het park. 

Dat was ook nodig in het gedeelte voorbij de 
Meidoorn heg. De brandnetels groeien daar 
meer dan 2 meter hoog!! Destijds heeft Cor 
dat stuk afgeplagd en ingezaaid in de hoop 
dat daar wat moois ging groeien. Helaas is 
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ZWARTE TOORTS

dat niets geworden. Het was dus hoog tijd 
dat dat gedeelte werd afgemaaid omdat de 
Brandnetels vol met zaad staan en dan is er 
volgend jaar helemaal niet meer door te 
komen.    
 

ZWARTE TOORTS
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Op de laatste werkmiddag van deze maand 
zijn we verder gegaan met waar we geble-
ven waren. De rest van de Brandnetels is 
afgemaaid en alles is opgeruimd. Anky is 
verder gegaan met schoonmaken van het 
pad achter de heideheuvel en Tryntsje met 
het bospad elders dat hier en daar erg smal 
geworden was. Helaas stopte de balkmaaier 
er op het laatst mee. Er was iets mis met de 
koppeling naar de messen en de afstelling 
daarvan. Daardoor ging de aandrijf V-snaar 
kapot. De machine gaat dus in reparatie 
en is hopelijk voor het echte maaien begint 
weer bedrijfsklaar. 
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PRACHTIG OM TE ZIEN HOE DE CIRKELS INELKAAR 
WEVEN DIE SCHAATSERTJES OP HET WATER MAKEN

Er waren 2 oudere bezoekers in het 
park die aan geochaching 
deden (schatzoektocht op basis 
van GPS coördinaten). Blijkbaar is 
er zo’n “schat “ in ons park aanwe-
zig die gezocht moet worden, 
tevens moeten er wat vragen 
beantwoord worden over een 
nestkastje bijvoorbeeld. Leuk dat 
bezoek aan ons park op deze 
manier wordt gestimuleerd. 
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