
‘s-Hertogenbosch Zuid

We zijn de maand begonnen met een vrije 
middag. Het was 5 mei en een aantal 
vrijwilligers had een andere afspraak. Toch 
nog even gaan kijken hoe het park er uit 
ziet. Het was werkelijk een plaatje. Als je het 
bospad voorbij de vijver rechts ingaat ziet 
het daar blauw van de Ossentongen en 
Bos Hyacinten. Die kleur zie je niet zo vaak 
in de natuur. We zijn met name goed bezig 
geweest om Braam tussen de Bos Hyacinten 
te verwijderen. We vreesden dat we toen 
veel kapot hadden getrapt, dat viel heel veel 
mee. Wat verderop groeit er Daslook, je 
kunt die blaadjes eten en er zelfs soep van 
maken. Over een tijdje komen daar mooie 
witte bloemen in. 
Bijna iedereen was er op de mooie tweede 
werkmiddag. Een aantal zijn verder gegaan 
met jonge Esdoorn en Braam verwijderen. 
De rest is de oever langs de Zuiderplas gaan 
fatsoeneren. We hebben daar de afgelopen 
maanden veel blad en takken gedeponeerd, 
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maar niet dicht genoeg bij de oever gegooid. 
Dat lukte aardig maar het ging toch niet 
helemaal goed. Om deze reden had Joop de 
lieslaarzen aangetrokken om vanaf het wa-
ter de boel goed te leggen. Helaas ging dat 
fout !! Gewapend met een flinke hark ging 

hij het water in. Dat is door afkalving maar 
30 centimeter diep langs de kant. De schoei-
ing is echter 50 centimeter. Daarmee maak-
te hij een noodlottige inschattingsfout. Joop 
dacht er zo in te kunnen stappen maar door 
de grote hoogte verloor hij het evenwicht en 

OSSENTONGEN



belandde met een sierlijke boog in het wa-
ter. Evenwicht is altijd belangrijk in het water 
ook al heb je een  waadpak of lieslaarzen 
aan. Omdat het zonnetje scheen was het on-
danks het natte pak nog te doen om wat grote 
takken goed te leggen. Voorlopig kunnen we 
weer even vooruit met het afvoeren van blad 
en maaisel. 
Het zal trouwens de vraag zijn hoe het 
verder zal gaan met de schoeiing. Staats-
bosbeheer is van plan geleidelijk de water-
stand van de Zuiderplas te verhogen met 
totaal 60 centimeter. Dit jaar komt er al vast 
5 centimeter bij. Dit om meer kalkrijk bron-
water in de Bossche Broek te krijgen en daar-
mee de vegetatie een handje te helpen. Wat 
de gevolgen voor ons park zijn is afwachten.   
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Ondanks dat het regende waren er toch 7 
vrijwilligers aanwezig op de derde werkmid-
dag. We zijn verder gegaan met de oever 
fatsoeneren op het punt waar we waren 
gebleven de week er voor. Verder nog wat 
opkomende scheuten van de Berenklauw 
uitgestoken en natuurlijk de nationale sport 
van ons park: jonge Esdoorn verwijderen. 
We zagen ook weer Knikkend Nagelkruid 
in de Bloemweide. Het valt op dat op andere 
plaatsen in het park Daslook groeit en ook 
Lelietjes der Dalen. Waar zou dat mee te ma-
ken hebben vraag je je af. Nog steeds komt 
er een bezoeker langs die een fotoboek wilt 
kopen. Maar dat is eerdaags afgelopen om-
dat de voorraad op is. We hadden niet ge-
dacht dat er zoveel belangstelling voor zou 
zijn.

Op vrijdag 21 mei kregen we bezoek van 4 
jongedames die door Jan, Rein en Joop wer-
den ontvangen. Het waren Merle Lincklaen 
Arriëns, Julia Blok, Annika van Gelder en 
Romy Lorteije  Zij zijn 2de jaars biologie 
studenten aan de Universiteit Utrecht. 
Ze willen een Wikipedia pagina gaan ma-
ken over ons Heempark. Julia heeft op het 
St.Jans Lyceum vlak bij ons park gezeten 
dus stelde zij aan de anderen voor ons park te 
bezoeken om te zien of het te moeite waard 
is om daarover een werkstuk te maken. En 
dat was het: ze waren enthousiast over het 
park, wat er te zien is en de ontvangst. Jan 
heeft ze van verdere info voorzien zoals het 
beheersplan en het nieuwe maaiplan. Rein 
bood ze tot hun grote verrassing ons jubileum 
fotoboek aan en nog 4 boekjes die Ben 
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destijds had gemaakt voor het 55 jarig be-
staan. We zijn benieuwd wat er straks te lezen 
is op de Wikipedia pagina over ons park.

De laatste werkmiddag was het gelukkig 
droog ondanks het koude en onstabiele weer 
van de laatste dagen. Niet iedereen was er 
maar we waren toch met voldoende mede-
werkers om gezamenlijk iets aan te pakken. 
Dat deden Rein, Rob, Ruud Sjef en Joop 
die een aanval uitvoerden op de manshoge 
Braamstruiken waar vroeger de vlindertuin 

was. Het is daar een mooie open plek in de 
luwte dus groeit het daar flink. Dat vonden 
de Braamstruiken ook. Het was flink aanpak-
ken om de vingerdikke wortels los te steken 
en uit te trekken. We kwamen daarbij ook 
nog Berenklauw tegen die zich daar illegaal 
had gevestigd. Anky was er ook weer en 
heeft op haar eentje het rollatorpad wat 
breder gemaakt omdat het met dat groei-
zame weer stiekem dichtgroeit als je niet 
oplet. Het mag van ons allemaal lekker
groeien maar wel zoals wij dat willen!    
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