‘s-Hertogenbosch Zuid
nog heel wat blad omlaag komen de komende
weken, maar dat kunnen we wel aan.
De fotoschuilplaats is door Nico verder verstevigd om bestand te zijn tegen vandalisme.
Hij heeft ook de Uilenkast nagekeken en
geconstateerd dat er helaas niemand in heeft
gewoond of gebroed. Er hebben ooit
Steenuiltjes in het park gebroed, waarschijnlijk omdat er toen meer muizen waren.

Het weer op de eerste werkmiddag was uitstekend en gelukkig was het de dagen ervoor
droog zodat we met gemak het gevallen
blad op de paden konden opruimen. Natuurlijk bij de ingang maar nu ook het Bospad dat
door Peter met maaien wat breder was gemaakt. Dat is nodig omdat het anders dicht

gaat groeien.
Het is opvallend dat er in ons park nog veel
blad aan de bomen zit. Waarschijnlijk omdat
er rondom water is en de temperatuur in de
nacht niet zo sterk afkoelt dan elders. Ook
omdat het park wat lager ligt. Daarom is er
een soort Micro klimaat bij ons. Er zal dus

De tweede werkmiddag kregen we bezoek
van Lucien Leerssen de nieuwe
wijkregiseur van Zuid, Graafsepoort,
Muntel en De Vliert. Omdat ons park van de
gemeente is, is hij daar ook verantwoordelijk
voor. Rein en Joop hebben kennis gemaakt
met hem en een kleine rondleiding gegeven.
Tevens uitgelegd welke afspraken er zijn met
de gemeente. Als er wensen zijn of er iets
speciaals uitgevoerd moet worden, zoeken we
contact met de gemeente Zo is het een wens
van ons om hier en daar betonnen U bankjes
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maken. Ook hebben we al wat blad van het
gras gehaald. We kregen daarbij hulp van 2
kinderen die met hun oma in ons park waren.
We hebben ze beloond met 2 koeken, wel
verdient! Verder hebben we 7 jonge
Esdoorns verwijderd die tussen het
hakhout groeiden. Als je er op tijd bij bent is
het niet zoveel moeite. Het viel nog niet mee
de bomen tussen het Hop uit te krijgen dat
uitbundig tussen de struiken groeide.
Zodoende begon het naar Bier te ruiken net
zoals het ruikt in de buurt van de
Heineken-fabriek als ze daar aan het
brouwen zijn. Het hakhout ziet er nu uit zoals
het hoort zonder uitstekende bomen.

te plaatsen zodat bezoekers even
kunnen pauzeren om van de natuur te
genieten. Hooguit 3 x 2 stuks op verschillende
plaatsen om vandalisme van hangjeugd te
voorkomen. Verder zouden we hier en daar
hufterproof naambordjes bij struiken en
bomen willen plaatsen. Net zoiets als die bij
de Oosterplas staan. Lucien heeft hier nota
van genomen en laat ons weten wat er
mogelijk is.

Verder hebben we weer gevallen blad op
de paden opgeruimd en het Bospad verder
schoon gemaakt. Nico en Sjef zijn in de
container aan de slag gegaan om de opslag
van ons gereedschap te verbeteren. We zijn
benieuwd naar het resultaat.
Nog steeds is er blad gevallen omdat er nog zoveel aan de bomen zit, dus zijn we de derde
werkmiddag weer de paden bladvrij gaan
WILDE KARDINAALSMUTS
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Ondanks dat er regen was voorspeld op de
vierde werkmiddag zijn toch de meeste
vrijwilligers gekomen om al is het maar een
uurtje te werken. Omdat het in het weekend
had gevroren was het blad nu serieus gaan
vallen. Er lag dus overal genoeg om opgeruimd te worden. Ook Marian die altijd komt
helpen blad opruimen was er.
Nico was in de container verder gegaan met
het opnieuw inrichten voor ons gereedschap.
Tineke heeft foto’s ontvangen van de fotograaf Frank die regelmatig met een schuiltentje in ons park komt zitten om bijzondere
vogels te fotograferen. Hij stelt ze beschikbaar om ons verslag te verfraaien. Het moet
gezegd ze zijn fantastisch!!
Er zullen in de toekomst nog meer foto’s van
hem het verslag verfraaien.

KLEINE BONTE SPECHT
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Rein had nog een Esdoorn aangewezen die
hij graag weg wilde hebben. Peter en Joop
hebben de boom omgelegd en kort gemaakt.
Zo is er op die plek weer wat meer licht in de
toekomst. Helaas begon het te regenen dus
moesten we ermee stoppen. Het was
dubbel jammer omdat Nico op gebak
trakteerde vanwege zijn 50 jarig huwelijk.
Dat hebben we dan maar in de container
genuttigd en zijn daarna naar huis gegaan.
Ongeveer een jaar geleden heeft Keenan
Porter een Amerikaanse student ons park
bezocht vanwege zijn studie naar Heemparken in Nederland. We hebben hem toen info
gegeven over het park zoals vegetatie, het
onderhoud en het ontstaan van het park. Hij
heeft een hierover een proefschrift gemaakt.
We kregen een uitnodiging van hem om via
een video-link zijn presentatie en verdediging
te volgen op 1 december ’s nachts om 3 uur.
Erg attent maar wel een beetje vroeg. Het
leuke hieraan is dat we zelfs in Amerika bekend raken.
Van Frans van Mensfoort ontvingen we een
foto van de Bever die regelmatig in ons park
aan de bomen komt knabbelen. Zelf hebben
we die nog nooit kunnen spotten maar Frans
wel.
Op de laatste werkmiddag van deze maand
was het plantdag en iedereen was er. Jan en

Joop hadden de dag ervoor plantgoed
gehaald bij Boomkwekerij Van Esch in Boxtel.
Het geheel paste net in de auto. Jan had een
plattegrond waar enkele weken geleden op
aangetekend was waar wat moest komen. Hij
had dan ook de regie en in groepjes van 2 of
3 gingen we aan de slag om verspreid in het
park te planten. De bedoeling is wat meer
variëteit te krijgen en meer lagen in de hoogte
aan te brengen omdat de planten struiken
worden. Wat hebben we geplant? Gewone
Vlier, Lijsterbes, Hulst, Duindoorn, Sprokehout, Een en Tweestijlige Meidoorn, Gewone Vogelkers, Bos wilg, Rode Kamperfoelie,
Bosrank en Struikheide. We hebben er alles
ingekregen behalve de Heide die op de Heideheuvel moet komen. Dat komt de volgende
keer aan de beurt. Nu maar hopen dat alles
goed aanslaat zodat het park er nog fraaier
uit komt te zien.

FOTO: Frans van Mensfoort
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