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Het zonnetje scheen de eerste werkdag van 
deze maand en bijna iedereen was er. Ook 
kwamen er veel bezoekers waaronder een 
aantal die ons fotoboek hadden besteld en 
betaald en het kwamen afhalen. Sommigen 
wilde er zelfs eentje extra nadat ze het 
hadden ingezien. We krijgen ook veel 
aanvragen per mail waaronder soms voor 
ons hartverwarmende opmerkingen. Zoals 
o.a. deze tekst van een mevrouw uit België 
die vroeger hier woonde : 
“Ik hou van het Heempark!!! Ik geniet er 
iedere keer zo van als ik weer ’thuis’ ben.
(al is nu de grens dicht helaas en kan ik niet 
komen) Als kind vond ik het altijd heel 
spannend, daar naar binnen te gaan. Het 
leek zo groot! Grappig. Nu is het een andere 
spanning, wat ga ik zien, welke vogels, 
welke planten. Wat herken ik? En de rust!!! 
Zulke plekken zijn zo belangrijk voor de 
mens!! Bedankt hoor, dat jullie dit werk 
doen” ……. Kijk en daar doen we het voor ! 

We zijn verder gegaan met het blad langs 
het Bospad op te ruimen omdat daar straks 
van alles gaat bloeien en groeien. Dat komt 
omdat er nu nog geen blad aan de bomen zit 
en er veel licht op de bodem komt. 

Later in het jaar is daar door het mindere 
licht andere begroeiing. Rein en Rob hebben 
de klimop die over de grond groeide flink 
uitgedund, nu krijgen de andere planten ook 
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weer een kans. Vorig jaar hadden we wat 
Krokussen geplant in de bloemenweide, tot 
voor een week was er nog niets te zien, nu 
beginnen ze te bloeien en geven wat kleur 
aan de weide. De Gaspeldoorn bloeide al 
even maar was helaas door de sneeuw wat 
uiteen gevallen. Dat hebben Nico en Sjef 
opgelost door er een flinke paal bij te slaan 
en een band om de struik te bevestigen.   

Op de tweede werkmiddag was er de drei-
ging dat het zou gaan regenen. Desondanks 
was vrijwel iedereen aanwezig om de handen 
uit de mouwen te steken. Het viel 
gelukkig mee, het bleef droog. Daarom kon-
den we verder gaan met het gedeelte langs 
het bospad schoon maken. Daar gaan straks 
de Bosanemonen en Boshyacinten bloeien. 

Elders in dit verslag kunt u lezen dat we 
hebben besloten te stoppen met de 
Kruidentuin. Het voegt weinig toe aan ons 
park, het is te klein en de ligging is niet 
optimaal omdat er te weinig licht komt. We 
gaan het aanplanten met andere struiken 
die bloemen krijgen om kleine insecten te 
verwennen. Nico en Sjef hebben het tuintje 
ontmanteld en de Ilex die daar stond elders 
in het park langs paden geplant om 
bezoekers te dwingen het pad te volgen. Zo 

zijn we steeds bezig het park te verfaaien en 
te optimaliseren.

Het had flink gestormd afgelopen week van 
maart. Gelukkig was er geen boom omge-
waaid. Wel zijn er grote takken gevallen die 
we eerst zijn gaan opruimen. Nico en Sjef 
zijn verder gegaan met de kruidentuin 
ontmantelen. Daar is nu niets meer van 
over. Jan heeft  wilde rozen besteld die ook 
destijds zijn gezet door Ir. Pols die 60 jaar 



3/5

geleden het Heempark ontwierp, namelijk 
Rosa rubiginosa, en de Egelantier. Die gaan 
we daar planten. 

Een mevrouw had opgemerkt dat er soms 
grote honden in het park loslopen. In het 
informatievitrine bij de ingang staat een 
mededeling dat honden aangelijnd moeten 
zijn. Helaas was dat blijkbaar niet zo duide-
lijk. Daarom hebben we een groot bord 
gekocht dat duidelijk genoeg moet zijn 
hopen we . Als er nu nog honden in het park 
loslopen is dat beslist onwil. 

Met een mooie rechte stam is de leuning 
waar de fietsen gestald kunnen worden weer 
hersteld. Er was een balk doorgerot en er af 
gevallen. 
Rob en Rein waren rond de heideheuvel 

gevallen takken aan het opruimen toen ze 
warempel tussen de struiken de uitgetrokken 
Bremplanten zagen liggen! Het was dus 
gewoon vandalisme en geen diefstal, maar 
even schandalig vinden wij. De Brem is weer 
keurig terug geplant en nu maar hopen dat 
er verder vanaf gebleven wordt.   

Het was een stalende dag en iedereen kwam 
werken op de vierde werkmiddag van deze 
maand. We zijn verder gegaan blad op te 
ruimen waar de Daslook gaat groeien en er 
waren al jonge scheuten te zien. Je kon het 
ook al ruiken als je het blad daar weg harkte. 

Verder is de fietsenstalling afgemaakt door 
de nieuwe boomstam goed te bevestigen. 

Jan kwam met de aanplant om in de 
kruidentuin te zetten (zie hierboven), maar 
er moet daar meer komen. We gaan eens 
kijken of we daar een mooi geheel van 
kunnen maken door er nog wat te zaaien, 
wie weet lukt dat. Ook hebben we de Braam 
hier en daar aangepakt om te voorkomen 
dat die te veel uitgroeit en gaat overwoe-
keren. Vooral waar de Ossentongen staan 
is het goed aangepakt. Je kon zien dat we 
mooi op tijd waren omdat er zich al jonge 
spruiten aan het vormen waren. Die groeien 
uit en voor je het weet heb je zo een bra-MAARTS VIOOLTJE



menbosje waar haast niet meer doorheen te 
komen is. 

Tineke is gaan vissen in de vijver voor haar 
fotografie omdat daar ook van alles rond-
zwemt. Ze had een mooi wit afwasbakje en 
schoon water meegenomen en heeft zowaar 
een paar goede foto’s kunnen maken van 
een Bootsmannetje. Dat is een rugzwemmer 
die onze vijver vrij houdt van vissen. Mocht 
daar ooit eens een visje in terecht komen 
wordt die aangevallen door de lange steek-

snuit van het Bootsmannetje. Hij ziet er 
onschuldig uit maar het is een killer. Wie een 
vijver met vissen heeft in de tuin, let erop 
dat deze jongens daar niet in komen.  

We hebben er een nieuwe vrijwilliger bij: 
Henk Wijga. Eigenlijk is hij parttime vrijwil-
liger omdat hij alleen maar komt voor speci-
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aal werk: bomen zagen. Dat is de hobby van 
Henk. Hij heeft daarvoor een speciale cursus 
gevolgd en is gecertificeerd bomen zager. 
Henk beschikt over alle veiligheidsmidde-
len zoals een helm met gezichtsbeschermer, 
oorbeschermers, speciale schoenen, een 
broek van teflon en natuurlijk een ketting-
zaag. Hij is welkom omdat er soms een boom 
omgezaagd moet worden. Toevallig staat er 
een tussen de Taxus, een flinke Esdoorn die 
vorig jaar over het hoofd is gezien toen er in 
het park is gezaagd. Op een maandag och-

tend is hij komen zagen omdat het dan niet 
erg druk is in het park. Rob en Joop waren 
er ook voor de veiligheid om aan weerskan-
ten eventuele nieuwsgierige bezoekers op 
afstand te houden. Het moet gezegd wor-
den hij legde de boom netjes om in precies 
de goede richting. Daarna moest de boom 
natuurlijk kort gezaagd worden omdat ie 
precies over het pad lag. Ook moesten de 
grote zijtakken er af gezaagd worden. En die 
moesten weer naast het pad gelegd worden. 

BOOTSMANNETJE



We zijn er de hele ochtend druk mee ge-
weest. Anne was er ook en ging verder met 
Braam verwijderen in het gebied waar ze al 
eerder had gewerkt. Dat was omdat ze de 
volgende woensdag niet kon komen werken 
en het op deze manier compenseerde. Waar 
vind je nog zulke vrijwilligers?  

Precies de laatste dag van deze maand was 
een woensdag dus hebben we gewerkt, deze 
maand 5 middagen en dit telt dan ook mee 
in dit maandverslag. We waren er bijna alle-
maal op deze warme middag en hebben de 
restanten van de omgezaagde boom opge-
ruimd. Je staat er van te kijken hoeveel dat is. 

Tekst: Joop Neefs
Foto’s en layout: Tineke van Wegberg

Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl

facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

Ruud heeft de jonge scheuten van de Beren-
klauw uitgestoken en opgeruimd. We hadden 
besloten dat die weg moest omdat die niet 
inheems is en het sap hiervan gevaarlijk is. 
Je kunt er lelijke brandwonden van krijgen. 
Als je huid in aanraking komt met het sap 
wordt die gevoelig voor zonlicht en Uv-stra-
ling waardoor het verbrandt. 

Deze middag was ook de laatste werkmid-
dag van Louis. Hij heeft ons verrast met een 
traktatie en wij hem door een boek over de 
natuur rond Den Bosch aan te bieden. Jan 
onze voorzitter en bedankte hem voor zijn 
constructieve bijdrage, zijn inzet en goede 

SPEENKRUID
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UIT DE VERGADERING VAN 1 MAART 2021.

Besloten is tot het plaatsen van 3 betonnen zit-elementen.
Het laten uitvoeren van een muizenonderzoek door IVN-jeugd.
De kruidentuin heeft te veel last gehad van de droogte in afgelopen jaren 
daarom besloten op de plaats van de kruidentuin andere beplanting 
aan te brengen.
Tevens besloten de Kaukasische Bereklauw uit het park te verwijderen.
Beheersplan door Jan opgesteld voorleggen aan alle medewerkers 
ter beoordeling.
Het maaiplan voor de bloemenweide moet worden gewijzigd om meer 
opbrengst van het ingezaaide bloemenzaad te verkrijgen.

De secretaris.

ideeën. We zien hem met lede ogen gaan en 
wensen hem veel geluk in Bergeijk. 
Sjef en Nico hebben nog een paar kastjes 
voor de insecten en vlinders opgehangen die 
in de container lagen. Er beginnen nu ook al 
Bos Anemonen op te komen. Ook de Dotter-
bloemen en de Sleutelbloemen bloeien in de 
buurt van de vijver. We zagen ook al iemand 
plat op zijn buik liggen om het Speenkruid 
te fotograferen. 
Zo biedt ons park ontspanning voor iedereen!     
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