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ER BEGON AL AARDIG WAT BLAD TE 
VALLEN dus waren de paden niet goed 
meer zichtbaar, ook de ingang lag vol. 
Aan de slag dus om blad te ruimen al zal 
er nog veel meer blad gaan komen. Het 
zogenaamde rollator pad langs de bloe-
menweide was trouwens ook stiekem aan 
het dichtgroeien. Dus moest er geschof-
feld worden om het oprukkende gras te 
verwijderen.

Tijdens de jaarlijkse maaibeurt was niet 
precies alles gemaaid omdat de maaier 
erg breed is. Die van ons is wat smaller 
zodat we de plekken waar nog iets stond  
hebben nagelopen met onze maaier met 
als resultaat 3 volle kruiwagens maaisel.

Cor had wat BLOEMBOLLEN gekocht, 
geen tulpen of hyacinten natuurlijk, want 
die horen niet in ons park. Wel kieviets-
bloemen en zomerklokjes. Die heeft hij 
geplant op plaatsen waar die al in het 

HET PARK WAS ENKELE DAGEN GOUDGEEL GEKLEURD



voorjaar ook al aanwezig waren. 
Hopelijk gaan ze vermeerderen zodat we 
ze meer gaan zien. We hopen ook dat de 
bezoekers er af blijven en ze niet uitste-
ken en meenemen. 
Er komen namelijk ook bezoekers in het 
park niet om te genieten maar om te kij-
ken wat ze kunnen gebruiken !! 
Zo zijn de orchissen in het voorjaar uit 
de bloemenweide verdwenen, niet te ge-
loven dat natuurliefhebbers zoiets doen.  

Voor de winter worden de NESTKASTEN 
altijd NAGEKEKEN EN SCHOONGE-
MAAKT. Een heel karwei omdat ze ruim 
3,5 meter hoog hangen en je met de lad-
der het hele park af moet lopen. 
Sommige waren nog keurig schoon op 
wat poep na maar ook waren er toch ook 
wel gebruikt. 
In een kast lag zelfs nog een eitje. 
In een uilenkast vonden we zowaar ook 
een nest, maar die is verder niet ge-
bruikt. Waarschijnlijk is de verkering 
tussen het uilenpaar uitgeraakt. 

Jan en Rein zijn in DE CONTAINER aan 
de slag gegaan om alles te inventariseren 
en half lege dozen en bakken na te kijken. 

Zo weten we wat we hebben en krijgen we meer 
ruimte.   

We hadden KLAPSTOELEN die we zo af en toe 
nodig hadden als we met veel medewerkers zijn. 
Die waren geleend en de eigenaar heeft ze te-
ruggehaald. Dus moesten er nieuwe komen, en 
die kwamen er, spiksplinternieuw voor maar 8 
euro per stuk. 

Cor had een goed idee om de RAMENWAGEN 
TE VOORZIEN VAN STEVIG TUIN GAAS om 
daar blad mee te vervoeren. Het oorspronkelijke 
idee was dit met zogenaamde Big Bags te doen, 
maar dat heeft als nadeel dat die door 2 mensen 
opengehouden moet worden en een derde kan 
dan het blad er in doen. 
Met tuingaas van 60 cm hoog klaarden Nico en 

Piet de klus in no time. Het gaas is welis-
waar wat slapjes, maar het voldoet toch 
aardig. Omdat het oppervlak groter is 
kunnen er ook makkelijk afgevallen tak-
ken in, dat was met de kruiwagen altijd 
erg hinderlijk.

Omdat de AFRASTERING ROND DE 
VLINDERTUIN telkens werd vernield 
door vandalen hebben we maar besloten 

 

om het te verwijderen. Die was er om de 
konijnen buiten te houden. Nu is dat niet 
meer nodig omdat er nog maar weinig 
konijnen in het park zijn. Dat komt omdat 
er steeds meer braamstruiken zijn ver-
wijderd waaronder ze zich schuil konden 
houden. 

SJEF MET DE GEVULDE RAMENWAGEN



Er vliegen regelmatig BUIZERDS boven 
het park op zoek naar een mals konij-
nenboutje. Het viel nog niet mee om 
de afrastering te verwijderen omdat we 
destijds het gaas een flink stuk hadden 
ingegraven. 
Rein had ervaring met gaas uit de grond 
verwijderen omdat hij een volkstuin 
heeft, als je maar de goede richting trekt 
lukt het wel. 
Nu valt er weer minder te vernielen in 
het park. Het gaas hebben we meege-
geven aan de ophaaldienst van de ge-
meente die regelmatig langskomt voor 
de afvalbakken.

In het HAKHOUT is weer flink wat op-
schoot van jonge Esdoorns. Wim is er 
met een snoeischaar en een schop op 
af gegaan om dat te bestrijden. Er staat 
zoveel dat hij zich daarmee nog een paar 
weken kan bezighouden.
De ingang en de paden waren weer vol 
met blad zodat er wederom met de bla-
zer rondgelopen moest worden om die 
zichtbaar te houden. 
Bovendien als het blad gaat rotten en 
platgetrapt word krijg je het niet zomaar 
weg.    

Ankie schoffelt altijd trouw de paden om ze vrij 
van onkruid te houden, het zogenaamde rolla-
tor pad is nu al bijna voor de helft onder handen 
genomen.   

In november was er ook een BESTUURS-
VERGADERING VAN DE STICHTING 
(Jan, Rein en Joop). Omdat Tineke voort-
aan onze website beheerd was ze ook 
uitgenodigd voor dit agendapunt om te 
bespreken wat er gedaan moet worden 
om de site Up-to-date te houden. 
Met Joop gaat Tineke de website door-
nemen vooral om verouderd materiaal te 
verwijderen. Verder zal Rein een samen-
vatting van de belangrijkste besluiten van 
de vergadering maken waarna dit op de 
website zal worden geplaatst. 

Op het PUBLICATIEBORD in het park 
komt een mededeling aan de bezoekers 
om te reageren via het E-mail adres: 
secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl 
als ze ook een maandverslag willen ont-
vangen. Ook zijn waarnemingen en 
suggesties erg welkom.
 
De paden zijn voor de 2de keer schoon-
gemaakt van gevallen blad, dat moeten 
we bijhouden anders wordt het platge-
trapt en is het moeilijker te verwijderen. 
Toch was nog lang niet al het blad van de 
bomen, dus gaat er nog wel wat komen.

COR EN JOOP IN OVERLEG



Toen Cor een keer tussendoor in het park 
kwam om te voeren kon hij de contai-
ner niet openen. Er was er een STUKJE 
HOUT IN EEN HANGSLOT geduwd. Hij 
is toen naar huis gegaan om een naald 
en een pincet te halen. Daarmee kreeg 
hij het slot gelukkig open. Verder was de 
kooi die op de eik hangt om de vetbollen 
tegen eksters te beschermen weg. Mis-
schien vinden we die nog ooit terug tus-
sen de struiken. Er is zo nu en dan toch 
nog vandalisme in het park.

Jan en Rein hebben DE CONTAINER 
verder opgeruimd en weer wat dozen 
leeggemaakt, daardoor kunnen de te 
repareren nestkasten op het schap liggen 
en is de vloer weer vrij.

Cor heeft een begin gemaakt met plan-
ten uit DE KRUIDENTUIN in het park te 
planten. Het zijn bijzondere kruidenplan-
ten die meer ruimte nodig hebben. In de 
kruidentuin komen nu uitsluitend keu-
kenkruiden die voor de bezoekers meer 
herkenbaar zijn en ook te gebruiken. 
Dus als een bezoeker straks wat van de 
maggiplant nodig heeft voor in de soep 
kan die bij ons terecht. 

Jan gaat de kruiden kopen en door iemand laten 
opkweken, Marian kan ze dan in het voorjaar 
planten en verder verzorgen, zo heeft ze haar 
eigen stukje Heempark. 

MIDDEN NOVEMBER was het nog niet echt 
koud en het zonnetje scheen dus waren er 8 
vrijwilligers aanwezig om de paden vrij (al voor 
de derde keer) van gevallen blad te maken. We 
willen niet dat onze bezoekers tot hun enkels in 
het blad lopen. De dag daarop begon het na een 
half uur flink te regenen dus gooiden Rein, Ankie 
en Joop er snel de pannen op. 

• Besloten is de website aan te passen zodat ook waarnemingen van bezoekers en eventuele op- of 
aanmerkingen over het beheer ende uitvoering kunnen worden gecommuniceerd. Ook de lay-out 
van het maandverslag zal veranderingen ondergaan.

• Het bestuur vindt het belangrijk dat behalve het beheer van het park ook de instandhouding en de 
vermeerdering van biodiversiteit de hoogste prioriteit heeft.  

• Het pad langs de Zuiderplas zal ontwikkeld worden. Het gras op de heideheuvel moet plaatsmaken 
voor heideplanten en de kruidentuin wordt keukenkruidentuin.

• De besluiten van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer hebben in verband met de  
waterpeilverhoging in Het Bossche Broek en de Zuiderplas ook invloed op het Heempark op de  
bomen aan de rand van de Zuiderplas. Vooral onze voorzitter, Jan Aantjes, houdt de vinger aan de 
pols.

Uit de bestuursvergadering van van Het Heempark van 14 november 2017.



Joop ontdekte een mooie paarse pad-
denstoel en Tineke maakte er een mooie 
foto van. 
De gazen kooi die van de eik was ver-
dwenen lag daar ook tussen de struiken.

Nico had bij een autobedrijf die bestel-
wagens van binnen betimmeren mooi 
PLAATMATERIAAL zien liggen in een 
container. Die kon hij wel gebruiken en 
dacht ook meteen aan het Heempark. 
Hij heeft er wat van meegenomen en 
Joop heeft het bij hem opgehaald en 
naar het park gebracht. Daar zijn mooie 
nestkastjes van te maken. 
Tevens kan de voorkant van de ramen-
wagen daarmee bekleed worden, dan 
is die beter leeg te maken, nu blijft het 
blad vaak achter het gaas hangen.

Ieder voorjaar komt er een KLAS VAN HET 
PIERSON COLLEGE een dag in ons park werken 
in het kader van NL doet. Als je die klus aanmeld 
kun je ook een bijdrage krijgen van het Oranje 
fonds voor plantgoed en een traktatie voor de 
harder werkers. Dus heeft Joop daarvoor een 
aanvraag gedaan. 
Vanuit de Pierson school hebben we de toezeg-
ging gekregen dat er weer een klas in ons park 
komt werken. Ze gaan dan het blad onder de 
bomen verwijderen, takken opruimen en paden 
ophogen. Altijd een tijdrovende klus maar met 
zo’n klas schiet dat lekker op.

De laatste week van november was de 
temperatuur flink gedaald dus moest er 
hard worden gewerkt om warm te blijven. 
Dat konden we omdat de heideheuvel aan 
de beurt was om het gevallen blad daar 
te verwijderen, al het blad was van de 
bomen op de heuvel. Na 2 dagen door-
werken is de helft al gedaan. Het wordt 
dus weer groener in het park. 

ELK JAARGETIJDE HEEFT ZO ZIJN CHARMES

PIET EN NICO


