
‘s-Hertogenbosch Zuid
Op 2 juni was er de eerste zomerse dag en 
bijna iedereen was aanwezig. Een deel is 
verder gegaan met Braam verwijderen. Wat 
verder dan de plek van vorige week stond 
ook veel. Dat is op de plaats waar destijds 
bomen zijn omgewaaid en zo was er een 
open plek ontstaan. We hebben daar toen 3 
Iepen geplant maar één ervan heeft helaas 
het loodje gelegd. Omdat het volop zomers 
was hebben we de vijver ook onder handen 
genomen. Daar was vorig jaar door omstan-
digheden niets aan gedaan en nu staat het 
er weer vol met Riet. Als we niets doen gaat 
de vijver onherroepelijk verlanden. Sjef en 
Joop zijn met waadpakken en speciale hand-
schoenen het water ingegaan om Riet te 
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trekken. We hebben destijds voor de afvoer 
daarvan een speciaal vlot gemaakt: een 
pallet als frame, piepschuim ertussen en 
dikke multiplex platen er op. Het uitgetrokken 
Riet kan daarop gegooid worden en met een 
touw naar de kant getrokken. Rein en Nico 
losten het vlot en voerden het af met de krui-
wagen. Maar dat viel nog niet mee 

omdat er nog veel water aan de Rietwor-
tels zit en dat weegt!!  Omdat Nico het op 
de kruiwagen gooide zag zijn broek er bin-
nen de kortste keren niet meer uit met al 
die modder. Sjef en Joop hadden het dus 
niet zo slecht daar in de vijver. De kikkers 
zijn er blij mee, ze zwommen direct onder 
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de handen door het open water op om op 
een blad van de Waterlelie te zonnen. Met 
al dat Riet gaat dat niet zo goed. Ook kwam 
er tussen het Riet veel Krabbenscheer te 
voorschijn. Dat is in België een beschermde 
plant, daar moeten we dus zuinig op zijn. 
Hopelijk zijn we net op tijd om ze te zien 
bloeien, net zoals de Waterlelies. 

Op de tweede werkmiddag zijn Rob en Tryn-
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tsje verder gegaan met Braam verwijderen 
langs het pad langs de Zuiderplas. Op deze 
manier houden we de Braamgroei in de hand. 
Anky is weer verder gegaan met de paden 
onkruidvrij te maken, vooral de zijkanten 
neemt ze onder handen omdat het anders 
dichtgroeit en het pad smaller wordt. 

Nico, Sjef en Rein zijn iets nieuws gaan doen 
namelijk de bloemenweide maaien volgens 

de Sinus methode. Dit is uitgevonden door 
de Vlinderstichting. 
Sinus maaien wil zeggen dat er niet in rech-
te banen wordt gemaaid maar een pad door 
de bloemenweide in bochten in de vorm van 
een sinus. Het is net alsof de maaier flink 
dronken is geweest. De bedoeling hiervan 
is dat de Vlinders en Insecten hun eitjes 
kunnen leggen op het gemaaide gedeelte. 
Over een paar weken maaien we dan weer 
een andere baan binnen het gemaaide deel. 
Daarna nogmaals zodat er een deel met 
onregelmatige vormen overblijft. Dat wordt 
dan pas met de rest in het najaar gemaaid. 
We hopen zo de Vlinders en Insecten te 
kunnen helpen. Rein heeft een rondleiding 
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verzorgd aan een vader met 4 jongens. Ze 
waren verbaast over de vele kikkers in onze 
vijver en dat je Brandnetels kunt aanraken 
zonder geprikt te worden !

De derde werkmiddag viel uit omdat het te 
warm was om te werken. We zijn tenslotte 
vrijwilligers die het voor het plezier doen.
De vierde middag zijn Joop en Sjef verder 
gegaan met de vijver schoonmaken. Joop 
in het water en Sjef maakte het vlot telkens 
leeg met lieslaarzen aan vanwege de rond-
vliegende modder. In vijver is de Krabbe-
scheer gaan bloeien met witte bloemen net 

als de Waterlelies en ook het Blaasjeskruid 
met kleine gele bloempjes. Het is de laatste 
keer dat we zo handmatig de vijver hebben 
schoongemaakt, het is haast ondoenlijk ge-
worden. Voortaan moet het om de 2 jaar 
machinaal worden gedaan om te voorkomen 
dat de vijver dichtgroeit. Verder is de rest 
weer aan de slag gegaan Esdoorn en Braam 
te verwijderen. 
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Het park begint er nu zomers uit te zien. Op 
sommige plaatsen staat het Vingerhoeds-
kruid dicht bij elkaar tot op soms bijna 2 
meter hoogte een prachtig gezicht. 

De laatste middag was het regenachtig maar 
de meeste vrijwilligers waren er. Het was een 
beetje nat maar dat verhinderden Tryntsje 
en Anky niet om verder te gaan om te schof-
felen en daarmee de paden te onderhouden. 
Nico is gaan maaien langs de aanplant ach-
ter de heideheuvel, terwijl Rein en Ruud het 
gemaaide opruimden. Helaas kon Nico het 
maaien niet afmaken omdat de luchtband van 
de maaier liep. De linker band was compleet 
afgescheurd op de velgrand. Dat zal dus een 
garantie kwestie worden omdat de machine 

nog geen jaar oud is. 
Tineke heeft de wildcamera weer eens een 
keer opgehangen op een plaats waar sporen 
te zien waren. Het resultaat was een witte 
kat !!! Joop heeft langs de vijver al het uit-
getrokken Riet dat vorige week was blijven 
liggen opgeruimd. Dat hadden we expres ge-
daan om het water er uit te laten lekken zo-
dat het dan niet meer zo zwaar is. Dan is het 
niet zo zwaar meer. Maar dat viel toch tegen, 
na 6 volle kruiwagens afvoeren was Joop blij 
dat het klaar was. En zo hebben we ook deze 
maand weer ons steentje bijgedragen het 
park in goede staat te houden. De natuur is 
op zich prachtig, er in bezig zijn geeft voldoe-
ning omdat het dan nog mooier wordt.   ITALIAANSE AARONSKELK
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