
‘s-Hertogenbosch Zuid
We waren op de eerste werkmiddag met 9 
vrijwilligers aanwezig dus konden we flink 
wat werk verstouwen. Er was al veel blad 
gevallen dus ging een groepje aan de slag 
om de paden vooraan in het  park schoon 
te maken van blad. Dat ging makkelijk om-
dat het nog niet teveel ingelopen was. Een 
ander groepje ging het maaisel van de vori-
ge week opruimen. En Nico die graag maait 
ging de begroeiing rond de vijver maaien en 
dat ging redelijk goed omdat het daar niet te 
nat was. Het is daar namelijk vaak erg dras-
sig. De maaier werkt nu naar behoren, daar 
hebben we een goede koop aan gehad. Ook 
hebben we de messen iets hoger afgesteld 
omdat het terrein rond de vijver erg ongelijk 
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is vanwege de vele molshopen. Na de pauze 
hebben we  veel maaisel direct kunnen oprui-
men en het ziet er daar heel anders uit nu de 

begroeiing weg is. Zo is het hele park nu 
al voor 90% winterklaar mooi op tijd voor-
dat het blad massaal gaat vallen. Omdat 



het hele gebied rond de vijver schoon ge-
kregen van maaisel. Maar ondertussen was 
er al veel blad gevallen op de paden en dat 
moet tijdig worden verwijderd voordat het 
wordt vastgelopen. Dus zijn we daar mee 
verder gegaan. We hebben niet de illusie 
dat we daarmee klaar zijn want er zit nog 
voldoende blad aan de bomen. Elders is al 
het blad al van de bomen maar in ons park 
is dat altijd wat later, net alsof het daar iets 

het gras bijna helemaal weg is zie je steeds 
meer paddenstoelen, ook de vliegenzwam-
men die ieder jaar rond de Berkenbomen 
groeien.  

De tweede werkmiddag zijn we verder ge-
gaan met maaisel opruimen bij de 
vijver. Daar komt altijd heel wat van af en 
het is moeilijk bijeen te harken omdat het 
daar drassig en ongelijk is. Dat is gekomen 
door de grote machine op rupsbanden die 
daar een paar jaar geleden de vijver heeft 
schoongemaakt. Om die reden moest er 
hier en daar nog wat gemaaid worden. We 
werkten goed door en het is daar voor 75% 
klaar. Nico en Sjef zijn weer begonnen met 
de nestkasten schoon te maken, in de winter 
schuilen de vogels graag in zo’n kastje. Het 
was nodig omdat er vaak nog nestmateriaal 
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in zit. In één kasje zaten zelfs de restanten 
van een compleet wespennest.   
De maandag en dinsdag voor 17 november 
was het guur en koud maar gelukkig op onze 
werkmiddag niet meer. Nico had thuis een 
speciaal nestkastje gemaakt en meegebracht. 
Het is bestemd voor Boomklevers, de ingang 
zit aan de zijkant. We zijn benieuwd of er ge-
bruik van gemaakt gaat worden. We hebben 
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warmer is. Er is ook al een voorraad winter-
voer en voedersilo’s ingekocht maar we gaan 
pas voeren zodra het gaat vriezen want dan 
zijn er voor de vogels geen insecten meer als 
extra hapje.  
  
Op de laatste werkdagmiddag  hebben we 
alle voedersilo’s voor de vogels opgehangen 
en gevuld. De weersvoorspelling was dat het 
kouder zal worden en in de nacht zal gaan 
vriezen. We hebben er 16 opgehangen plus 
een paar pindakaas potten, dat zal veel vo-
gels aantrekken, leuk voor de bezoekers 
van ons park. Nico en Sjef hebben alle nest-
kastjes nagekeken en schoongemaakt. Dat 
waren er 43 waarvan er een is vernieuwd. 
Van de 43 waren er 32 “bewoond “geweest 
en heeft het waarschijnlijk voor familie-uit-
breiding gezorgd. In de overige nestkast-
jes waren  er wel sporen van overnachting. 
Omdat het meeste blad was gevallen zijn 
we aan de slag gegaan om het in de bloe-
menweide op te ruimen. Dat mag daar niet 

te lang blijven liggen, vooral het blad van 
de grote Eik is niet fijn voor het gras. We 
hebben ongeveer 90% van het gras schoon 
gekregen, nu maar hopen dat het weer het 
toelaat om het volgende week af te maken. 
Tijdens het schoonblazen ontdekten we aan 
de rand bij de Hazelaars de eerste scheutjes 
van de Sneeuwklokjes. Altijd leuk om te zien, 
er groeit eigenlijk wel het hele jaar iets in het 
park en valt er altijd wel wat te ontdekken.   
Op de laatste dag van deze maand kwam de 
firma Ploegmakers onze vijver schoon ma-
ken. Dat hadden ze snel voor elkaar met een 
kleine dragline op rupsbanden die zo de vij-
ver inreed. Aan de machine was een kooi met 
messen bevestigd die het Riet op de bodem 
afmaaide. De vijver is nog nooit zo schoon 
geweest ! Daarna is alles direct  afgevoerd 
naar de gemeente. In het verleden hebben 
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we zelf alles opgeruimd,  maar dat is on-
doenlijk omdat al het plantenafval door het 
water erg zwaar is. We zijn benieuwd hoe 
het er volgend jaar uit zal gaan zien. Verder 
is een groot deel van de bloemenweide afge-
plagd omdat we het opnieuw willen inzaaien. 
Daar kwamen nog veel stenen onder van-
daan. Vroeger heeft daar ergens een plan-
tenmuur gestaan. Die is afgebroken door 
jeugd die; - omdat het park was afgesloten- 
ongestoord hun gang kon gaan.  
Het afgeplagde gras wordt over een paar 
dagen afgevoerd, dat kon even niet wegens 
een misverstand tussen de gemeente en de 
grondbank. Later wordt dit deel nog glad 
gefreesd. Zo is er veel zwaar werk voor ons 
gedaan, en maar goed ook. Wij zijn ook niet 
meer de jongsten !  
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