Jaarverslag Heempark 2017
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In overleg en op verzoek van de gemeente is in januari al het dode hout in de
toppen van de bomen door een hoveniers bedrijf gesnoeid. Dit vormde een
gevaar voor de bezoekers van het park. Omdat de grond hard bevroren was
kon er met een hoogwerker worden gewerkt. Er is tevens een omgewaaide
populier die al jaren in de toppen van andere bomen hing kort gezaagd.
Iedere woensdag en donderdag middag is er door 11 vrijwilligers in totaal
ca.1000 uur gewerkt.
Er zijn ca. 200 uur extra besteed door vrijwilligers met het geven van lezingen,
excursies, waarnemen en vergaderen.
Er werd een lente-zomer-herfst en winter excursie gegeven.
Aan verschillende groepen, organisaties en scholen werden er aparte
excursies verzorgd.
In totaal zijn er ca.10.000 bezoekers in het park geweest waarvan een aantal
meerdere keren om het park in de verschillende seizoenen te zien.
Met de actie NL doet heeft een klas van het Pierson College een dag in ons
park gewerkt. Deze keer was dit aangemeld bij het Oranje fonds die onze klus
heeft gehonoreerd met een financiële bijdrage. Dit werd gebruikt voor
aanschaf van plantgoed langs de heideheuvel. Tevens konden we hiermee de
harde werkers trakteren als dank voor hun inzet.
In de kruidentuin is er in plaats van Buxus Ilex bij gepland en is er een
vrijwilliger gevonden die voortaan bij te houden.
Er zijn verschillende groepen natuurkenners (IVN e.d.) in het park geweest om
waarnemingen te doen.
Met onze vrijwilligers hebben we dit jaar een bezoek gebracht aan de
Heemtuin in Rucphen. Daarmee is de kennis van het beheren verbeterd.
Tevens werd duidelijk dat de gemeente ’s-Hertogenbosch voor heel weinig
kosten een mooi Heempark heeft !!!
Het totaal zijn er nu 917 soorten dieren en planten in het park waargenomen.
De ca.40 aanwezige nestkasten zijn schoongemaakt, gerepareerd of
vervangen.
In de loop van 2017 heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld die goed in
het team past. De heer Ben van Bennekom een van de vrijwilligers met een
lange staat van dienst heeft besloten zich als vrijwilliger terug te trekken
Mede dankzij de vaste bijdrage van de gemeente zijn we in staat goed
mechanisch handgereedschap aan te schaffen welke voorheen werd geleend
van een van de vrijwilligers.
Het tuingereedschap is deels vervangen en nieuw aangeschaft.
Er is dit jaar ondermeer een zogenaamde ramenwagen aangeschaft waarmee
de inhoud van 3 kruiwagens bladeren / gemaaid gras tegelijk afgevoerd kan
worden. Er zitten brede dubbele wielen op waardoor deze makkelijk rijdt. Onze
vrijwilligers die ook niet meer de jongsten zijn, zijn er blij mee.
De afgekalfde oevers aan de zuidwest kant zijn verder verstevigd door middel
van palen in het water en opvulling met takken en blad , waardoor de
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gemeente weinig heeft hoeven afvoeren afgelopen jaar. Er staan nu langs
een deel van de oever palen en door het jaar zal het worden gevuld met
takken, blad en maaisel.
Om de biodiversiteit te bevorderen zal komend jaar het maaiplan worden
aangepast.
De bosranden zijn volgens plan verder uitgedund door met name opgeschoten
esdoorns te verwijderen wat zal leiden tot meer lichtval op de bodem ten
gunste van de struik- en kruidenlaag..
Nog steeds wordt het maaisel en een deel van het gevallen blad uit het park
verwijderd om daarmee de bodem te verschralen en daarmee de
soortenrijkdom te vergroten, zo’n 1500 kruiwagens per jaar.
Uit de vijver is deels riet en eendenkroos verwijderd om verlanding te
voorkomen.
In de winter worden de vogels gevoerd om de vogelstand op peil te
houden.Het resultaat wordt o.a. zichtbaar tijdens de jaarlijkse landelijke
vogeltelling waar de vrijwilligers en bezoekers eind januari aan deelnemen.
Er is een beheerplan gemaakt dat aan dit jaarverslag wordt toegevoegd.
Ook is er een begroting voor 2018 gemaakt waarin voor het eerst een
reservering is opgenomen. Dit om onverwachte extra kosten voor reparatie of
vervanging van machines op te vangen.

