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grond zit en daar groeien de jonge scheuten

Er waren een paar palen van de omheining

zaagde Esdoorn opgeruimd. Rein heeft nog

aan. Om dat tegen te gaan moeten we de

van de kruidentuin rot, dus werden ze ver-

een paar Esdoorns ontdekt die oorspronke-

wortel uitgraven anders blijven we bezig. Let

nieuwd. De konijnen maken nu geen enkele

lijk niet gepland waren. Ze zijn zomaar van-

maar eens op als je langs een Abeel komt,

kans meer of ze moeten 70 cm hoog kunnen

uit een zaadje opgekomen, die zullen straks

overal rond de boom groeien jonge scheuten

springen.

ook geruimd gaan worden. Dat opkomen is

uit de grond.

gebeurd in de periode dat er nauwelijks onTussen de taxusbomen bij de doorgang naar

derhoud gedaan werd in het park. Je staat er

Via Nico hebben we er een nieuwe vrijwilliger

de vijver is de tweede ESDOORN verwijderd.

van te kijken hoe snel zoiets gaat.

bij: LOUIS GROOS. Hij komt uit Bergeijk en

Het was een flinke boom dus was het even

Dat gaat trouwens ook met de jonge Abeel

heeft daar de natuurtuin mee opgericht. Om-

zagen om die om en kort te krijgen.

scheuten achter de heideheuvel. Die groei-

dat zijn vrouw hier vandaan komt is hij hier

De hele middag is er gewerkt om alles af te
voeren maar toch liggen er nog wat takken
die de volgende keer kort gemaakt en naar de
oever afgevoerd moeten worden.
Rein en Jan hadden vorige keer een rondje gemaakt wat er gedaan moet worden en ze ontdekten langs de oever aan de noordkant veel
BRAAMSTUIKEN die daar aan het woekeren
waren. Die zijn nu voor een deel verwijderd
zodat daar wat anders kan gaan groeien.
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Verder is de Balsemien nu helemaal verwijderd door Ankie rond de oude Kersenboom.
Langs het Bospad is er ook verdergegaan
met Esdoorn trekken, dat blijft de aandacht
vragen.
Rein en Joop hebben een rondgang gemaakt
met een spuitbus oranje verf en daarmee
alle BOMEN GEMERKT die verwijderd moeten worden. Het meeste kunnen we zelf,
maar er zijn toch een paar flinke exemplaren
bij die door professioneel bedrijf omgezaagd
moeten worden. Daarvoor kunnen we volgens afspraak een beroep doen op Beheer
Openbare Ruimte van de Gemeente.

komen wonen. De natuur bleef hem boeien

vrij maken. Daar gingen Rein in Joop ook aan

en daarom zocht hij vrijwilligerswerk in de

de slag om jonge Abeel scheuten uit te gra-

natuur. We zijn er blij mee omdat we er een

ven. Op de foto kun je zien hoe de wortel

gemotiveerde kracht bij hebben die ook nog

onder de grond doorgroeit en er om de 40

verstand heeft van natuurbeheer. Het viel

scheuten aan groeien.

hem direct op dat we zoveel bomen hebben

AB EE L SC HE UT EN

in ons park, en daarin zijn we met hem eens.
Samen met Nico en Sjef is hij het pad achter
de heideheuvel gaan verbreden en onkruid-
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We hebben op passende wijze AFSCHEID
genomen van onze Wim. Hij is nu op een
leeftijd gekomen dat het zwaar wordt voor
hem in het park te werken. Hij kwam samen
met zijn huisgenote Ine en ze verrasten ons
met een fles wijn als dank voor al die jaren
gezellig samenwerken. Daar waren we wel
even stil van, maar we hebben het in dank
aanvaard. Jan onze voorzitter bedankte Wim
voor zijn tomeloze inzet in al die jaren dat hij
in het Heempark werkte. Dat heeft hij ongeveer 17 jaar gedaan. Samen met Cor heeft
hij het park na jaren van verwaarlozing weer
toonbaar gemaakt. Als dank kreeg Wim een
cadeaubon om een boek naar zijn keuze van
te kopen.
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Als dankjewel naar onze vrijwilligers die fysiek veel energie in het park steken maken
we de laatste jaren een toepasselijk uitstapje. De keuze was dit jaar gevallen op de BOTANISCHE TUIN VAN DE UNIVERSITEIT
VAN UTRECHT. Het bestaat al sinds 1639
om in eerste instantie medicinale planten te
bestuderen voor de Universiteit. Later is het
uitgebreid met planten uit Europa en nog
later met planten uit de tropen. We zijn daar
door een deskundige vrouwelijke gids rond-

naar huis om de dag af te sluiten met een

geleid die het wel interessant vond dat wij

gezellig etentje. We kunnen er weer even

van het Heempark ’s-Hertogenbosch waren.

tegen. Het was een mooie dag ter lering en

Ze vroeg ons dan ook van alles. We kregen

vermaak.

een zeer uitgebreide rondleiding en we verbaasden ons er over dat er midden in de
stad zo’n mooi 9 hectaren groot park is. In
het midden ligt een oud fort waartegen een
9 meter hoge rotstuin is aangelegd. Ook
over het verschralen en daarmee de diversiteit bevorderen werd uitgebreid stilgestaan.
Dat wordt steeds moeilijker vanwege de vele
stikstof in de lucht . Er was zelfs een stukje
heide op veengrond dat vochtig wordt gehouden met kraanwater omdat er zoveel stikstof
in het regenwater zit. Wij zijn in ieder geval
goed bezig constateerde zij. We zagen ook
een mooi insectenhotel met daaromheen vele
nectar gevende bloemen. De tijd was zo om
en na nog een drankje gingen we in de file

Tekst: Joop Neefs
Foto’s en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com

