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Evenals de laatste week van juli was het de 
eerste week van augustus TE HEET OM TE 
WERKEN. Onze vrijwilligers zijn allemaal 
tussen de 60 en 70 en om dan te werken 
met temperaturen van 30 graden of meer is 
niet verantwoord.

In de tweede week ging het wel, en is het 
bijenhotel verder gedemonteerd. Daar moet 
nog eens goed naar gekeken worden hoe we 
die weer in ere kunnen herstellen. Bij de 
ingang hebben VANDALEN een balk bij de 
fietsenstalling gesloopt. De restanten zijn 
opgeruimd en er zal misschien een nieuwe 
geplaatst gaan worden. Die balk was in 
slechte staat dus ook makkelijk kapot te 
krijgen. Het is maar goed dat de meeste 
struiken en bomen volgroeid zijn anders werd 
in het park veel meer vernield. Nu zijn de bo-
men te dik voor die slapjanussen. 

Nog nooit heeft DE KRUIDENTUIN er zo 
goed uitgezien als dit jaar. Regelmatig en ook 
buiten onze werktijden komt Marian even 
langs om het onkruid te verwijderen en de 
planten water te geven. Ze voelt zich een 
beetje verantwoordelijk en ze heeft er dui-
delijk plezier van. Dat komt ook mede omdat 
we er nu meer herkenbare kruiden in hebben 

staan. Daardoor kun je beter onderscheid 
maken tussen onkruid en kruidenplanten. De 
rest van het park ligt er troosteloos bij van-
wege de droogte. Het is voor ons ondoen-
lijk alles goed water te geven of we zouden 
stroom, een grote pomp en een beregening 
installatie moeten hebben. Er is immers 
water genoeg in de Zuiderplas.
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Toen de warmte was afgenomen en we weer 
iets konden doen REGENDE HET en ging 
het weer niet door, de afspraak is als het 
regent, niet komen. Maar toch hebben we 
de week daarop kunnen werken en hebben 
de bloemenweide links van de eik voor een 
deel afgemaaid. In het rechterdeel groeit nu 
Herfststijlloos . 

 

We zijn trouwens benieuwd wat er nog alle-
maal gaat groeien na deze tropische zomer. 
Zo is het park daarom steeds weer anders en 
blijft het voor de bezoeker interessant.   

In de derde week van augustus was het ge-
daan met de hitte en konden we WEER LEK-
KER AAN DE SLAG. Eerst werd het maaisel 
op de bloemenweide verder opgeruimd en 
afgevoerd. Daarna maaien langs de vijver 
waar Gargel staat. Dit voor de veiligheid om 
te voorkomen dat het tijdens de jaarlijkse 
maaibeurt wordt afgemaaid. 
Alles stond daar bijna 1 meter hoog dus 

moest de balkmaaier flink werken. Maar hij 
trok het op een gegeven moment niet meer. 
Wat bleek: rechter band was leeg en dan slipt 
het wiel op de band. Dus oppompen, maar 
dat ging niet. Na enig gepruts de band er 
afgekregen, toen bleek dat het ventiel van de 
binnen band compleet was afgescheurd. 

HERFSSTIJLLOOS

Gelukkig was er bij de Boerenbond een 
nieuwe binnenband op voorraad en kon er 
de volgende dag weer verder gemaaid 
worden. Nu bij de andere plek langs de vij-
ver waar Gargel staat.

Nico heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor 
HET BIJENHOTEL, en dat gaat er heel 
anders uitzien. Daarvoor moest er het no-
dige aan palen, draadeinden en moeren 
worden gekocht. Voor het overige hebben 
we nog materiaal in de container liggen. En 
natuurlijk de blokken hout met gaten die al 
in het oude bijenhotel zaten. Met dit ontwerp 
kan er ook ander materiaal met gaten 
worden gebruikt.

BLAUWE KNOOP



Als je zo bezig bent in het park vallen er 
soms dingen op. Een paar jaar geleden 
groeide er plotseling volop BLAUWE KNOOP 
op de heideheuvel. Nu zie je dat plantje 
overal in het park. Blijkbaar is de 
leefomgeving van ons park ideaal voor de 
blauwe  knoop. 
Zo is op een bepaalde plaats in onze bloe-
menweide de grond zeer geschikt voor or-
chissen die daar dan ook spontaan in het 
voorjaar groeien. Nu zijn er (zogenaamde) 
natuurliefhebbers die ze uitsteken en meene-
men om ze in hun eigen tuin te planten. Die 
onverlaten hebben niet door dat hun grond 
daarvoor geschikt moet zijn !!! Dus wordt 
het niks met die plantjes. 

Een ander voorbeeld is dat we langs de vij-
ver graag lisdodden (sigaren in de volks-
mond) zouden willen hebben, maar wat we 
ook proberen zoals planten en zaaien, ze 
willen daar niet groeien. Elders graaft men 
een vijvertje in de polder en spontaan gaan 
daar lisdodden groeien.  Zo zie je maar weer, 
de natuur gaat lekker zijn eigen gang en laat 
zich moeilijk dwingen.

De bloemenweide is weer verder afgemaaid 
omdat er niets meer bloeide, normaal is dat 
wel het geval, maar na deze zomer is het 
hard gegaan. Het is opmerkelijk dat onze 
bomen allemaal nog goed in het blad zitten. 
Waarschijnlijk heeft het er mee te maken dat 
ons park omringt is door water. 

Verder is er gemaaid bij de kruidentuin waar-
bij het wiel van de maaier er afliep omdat 
de borgpen was verdwenen. Met een flinke 
kromgebogen spijker in de as kon er weer 
verder gemaaid worden. 

Joop heeft deze maand een aantal keren ge-
filmd om onze vrijwilligers op te nemen die 
ook in de nieuwe film over het Heempark een 
rol spelen. 
Met een leuk intro van Jan kan er worden 
begonnen met de montage van de film die 
deze winter in PREMIÈRE gaat.     
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