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1 maart Jaap van de Linden meldde dat in de rietkraag langs Homerus-pad een 

Cetti’s Zanger zat te zingen. Volgens de laatste telmethode mogen we die tellen.  

Alles wat vanuit Heempark wordt waargenomen, dus ook overvliegende vogels 

mogen we tellen. Sneeuwklokjes doen het weer erg goed. Krokussen komen op. 

 

   
Op de oude Zoete Kers 
Schors Mycene, diameter 
hoed 9 mm. 

Bij nestkast schoonmaak 
door Cor en Sjef verlaten 
Hoornaar-nest gevonden 

Bij de aanleg moeras-
brug niet op zoveel 
hemelwater gerekend. 

Verder hebben Piet en Joop in het gedeelte naast de kruidentuin alle hout 

geruimd. Daar is nog wat meer gezaagd en nu valt er meer licht op de bodem. 

Tijdens NL doet moet alles bladvrij gemaakt worden zodat er weer van alles kan 

gaan groeien. 

Cor en Sjef hebben de nestkasten verder schoon gemaakt. Er zijn ook 2 nieuwe 

kasten opgehangen.  

De oude waren kapot, we hebben in de bomen ook last van vandalisme.(specht) 

2 maart  Niet gewerkt vanwege weer, Joop bracht posters rond en ik werkte aan 

presentatie voor Boswijk in Vught. 

10 maart  NL-doet Wouter Vrouwenvelder was er weer met zijn 3 vwo klas 

Piersoncollege, goed weer en merendeel van de leerlingen enthousiast. Blad en 

hout ruimen en rand Heideheuvel van nieuwe aanplant voorzien. 



 
Begin koffie pauze 

 

 
Pad verbeterd         Aronskelk tegen de verdrukking in   Zomerklokje vroeg wakker 
 



14 maart Lezing gegeven in Boswijk.  Powerpoint werkte niet. Anderhalf uur vol 

gepraat en de bezoekers vonden het niet vervelend.

 
15 maart Joop, Cor, Ruud en Sjef hebben de hei, gaspeldoorn en verschillende 

bomen gepoot. Er bloeide  

   
Bosanemoon Maagdenpalm Speenkruid 

16 maart Joop blies blad, Piet en Cor pootten hei. Anky reed blad naar buiten. De 

wijkagent kwam zich voorstellen. 

  
Slanke sleutelbloem Koffiedrinken met wijkagent. 

 



22 maart                   NATIONALE BOOMPLANTDAG 
DUURT BIJ ONS AL EEN WEEK.  

AANGEPLANT DE LAATSTE WEEK Nieuw met vette letter  *herintroductie 

Waterwilg Hazelaar Gele Kornoelje 

Rode Kornoelje Sleedoorn Vogelkers 

Zoete Kers Brem Vlier 
Bosrank Lijsterbes Hondsroos * 

Spaanse Aak Gelderse Roos * Meidoorn eenstijlig 
Zuurbes Duindoorn Sporkehout 
Rode Kamperfoelie Wilde Kamperfoelie Liguster 

Kardinaalsmuts Stekelbrem Hulst 

Struikheide Wilde peer Wilde Appel 

 
Ondertussen van alles in bloei 

   
SLEEDOORN LONGKRUID ALBINO MAARTSVIOOLTJE 

   
BOSANEMOON MAARTS VIOOLTJE SLANKE SLEUTELBLOEM 

 
23 maart Weer mooi weer. Klein ongelukje, band steekwagen ontploft. Na het hard 

oppompen enige tijd in de volle zon gestaan. Joop, Cor, Ankie en Piet hard gewerkt 
met blad verwijderen en dik hout afvoeren. Rondleiding gegeven en daarbij alle 
bloeiers laten zien. 

   
EREPRIJS HERFSTTIJLOOS PREDATIE EENDENEI 

 
 
 
 



 
 
29 maart Wantsentelling voorbereiding. Veel blad geharkt en Longkruid uit de tuin 

van Cor aangepoot. Baki heeft perkje bij de voordeur aangevuld. Dotterbloemen in 

bloei. 

30 maart Heel veel aangeplant en blad geruimd. Rienus de Vrie kwam tijdens de 

theepauze langs. Stand van zaken Bossche Broek/Zuiderplas doorgenomen. Hij 

komt 13 april met een stel vakgenoten voor een rondleiding. Gal op brandnetel 

gevonden. Ik kom niet verder dan Brandnetelroest, een schimmel.  

 

 
Op de Bossche Vaartgraaf zwemmen al weer Schrijvertjes. 
 
FOTO VAN DE MAAND GEEN INZENDING 
 

 

U heeft een kleurenprinter en een goede hangplek? Druk onderstaand affiche af 

en maak een selfie met poster op de hangplek. Stuur selfie naar 

heemparkdenbosch@gmail.com , U en uw familie hebben dan recht op een 

familie-rondleiding voor max. 15 personen. 
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L E N T E – E X C U R S I E                     

16 APRIL 14.00 uur 

Hopelijk precies op tijd om de Voorjaarsbloeiers te bekijken.                         
We mogen aannemen dat Bosanemoon, Boshyacint, Speenkruid, 
Lelietje-van-dalen, Daslook en Hondsdraf in bloei staan.                          

Hopelijk zijn de Sneeuwklokjes dan nog niet uitgebloeid.  Omdat de 
bomen nog enigszins kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem 
dus een kijker mee. Warme kleding en stevige schoenen aanbevolen. 

 

       Bosanemoon                     Boshyacint              Speenkruid 

U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van 
tevoren contact opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen 
zorgen. Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint- 
Jans Lyceum, daar de brug over en links aanhouden. Voor meer 
informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding 
op een ander tijdstip:                                                                                                            
Ben van Bennekom: 073-6149520  heemparkdenbosch@gmail.com 

Bezoek onze website www.heempark-s-hertogenbosch.nl  

Met de auto: Parkeren Homeruslaan, kom een 
kwartier vroeger naar het Park om 
parkeerkaartje op te halen. 

Volgende excursie 16 juli om 14.00 uur 
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