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Op de eerste werkdag van deze maand 
was het erg warm maar er is toch gewerkt. 
Rein had ontdekt dat er een JENEVERBES            
op de heideheuvel aan het wegkwijnen was. 
Dat werd veroorzaakt door een flinke tak 
van de Eik ernaast die er doorheen groeide. 
Eiken scheiden kleine druppeltjes vocht af 
(zet je auto maar eens een dag onder zo’n 
boom), daar zit tannine in en daar houdt de 
Jeneverbes niet van, hij begon bruin te 
worden. Die tak is dus verwijderd en hopelijk 
hersteld de struik weer.

Verderop op de heideheuvel staan een paar 
Hazelaars met takken waarvan er een aantal 
dood zijn. Het was dus hoog nodig om die 
te verwijderen om de andere takken meer 
ruimte te geven. Het waren er meer dan we 
dachten, dus was het nog een heel karwei 
op deze warme middag, maar nu ziet het er 
weer goed uit.

ENKELE SCOOTMOBILECLUBLEDEN BRACHTEN ONS EEN BEZOEK



Voor het eerst kregen we bezoek van een 
GROEPJE MET SCOOTMOBIELS, daarvoor 
moest de poort worden geopend. Dat doen 
we met alle plezier. 
Het waren vrienden van ons park via 
Facebook dat door Tryntsje en Tineke wordt 
beheerd. Onder leiding van Tineke hebben 
ze een rondje gereden zowel over het grote 
pad als ook over het bospad. Een van hen, 
Mariken, die hier vroeger veel kwam, wilde 
de andere leden van de club het Heempark 
laten zien.
 

Er stond een EXCURSIE gepland naar het 
Heempark de Blekert in Schijndel,  he-
laas vanwege de hoge temperaturen zagen 
we daar vanaf. Het was de bedoeling daar 
met de fiets naartoe te gaan vanwege de 
Corona maatregelen, maar dat houden we 
nog tegoed voor volgend jaar. In plaats daar-
van hebben we in ons park een midzomer 
borrel gehouden met onze vrijwilligers. In de 
schaduw met een beetje wind was dat best 
te doen. Het was erg gezellig en zo konden 
we wat bijpraten en zette Jan de plannen 
uiteen over wat en waar we in het najaar 
gaan aanplanten.
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MIDZOMERBORREL MET DE VRIJWILLIGERS IN DE SCHADUW

Op de derde werkmiddag van deze maand 
hebben we al het HOUT WAT OP DE HEI-
DEHEUVEL was blijven liggen opgeruimd. 
Dat was na de vorige actie om al het dode 
hout uit de Hazelaar te verwijderen. Toch 
waren er nog wat dode of slechte takken 
overgebleven. Dat hebben we ook maar 
verwijderd. De Hazelaar ziet er nu niet meer 
uit maar hopelijk gaat het de komende sei-
zoenen weer mooi aangroeien. Hier geld het 
spreekwoord “Snoeien doet groeien“.

Tijdens de zomerstorm in juli 2011 zijn er 
flink wat bomen in het park omgewaaid. 

Het was destijds een heel karwei alles op te 
ruimen en het park weer wat toonbaar te 
maken. Daarbij hadden we een paar flinke 
boomstammen bij de container gelegd als 
extra zitplaats voor bezoekers van een 
excursie. Die stammen waren nu 9 jaar later 
bijna vergaan zodat je er niet meer veilig op 
kon zitten. Die zijn nu verwijderd door Nico 
en Ruud en voor de container is nu wat meer 
ruimte om veilig uit elkaar te zitten. Omdat 
die stammen met een doorsnede van zeker 
een halve meter na 9 jaar zo verrot zijn kun 
je dus wel stellen dat er zeker na 15 jaar 
niets meer over is van een boomstam van dit 
formaat.    

https://www.facebook.com/Heempark-Den-Bosch-Zuid-115283016540874
http://www.heemparkschijndel.nl/openingstijden
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Toen we een kleine dode boom omzaagden 
ontdekten we onder de schors de sporen van 
een bijzondere schorskever : de Letterzetter. 
Door het droge weer van de afgelopen jaren 
gedijt dit kevertje erg goed. Wanneer een 
boom is verzwakt en de sapstromen vermin-
deren slaat de kever toe. De vraatsporen 
hebben een zekere regelmaat en lijken een 
beetje op letters vandaar de naam.   

Op de heideheuvel staat de BLAUWE 
KNOOP ook weer volop in bloei en deze 
heeft zich meer verspreid zodat ze over de 
hele heuvel te vinden zijn. Tineke heeft er 
een tijdje tussen gezeten en allerlei vlinders 
gespot en met camera vastgelegd.

VUURVLINDER



Omdat een deel van de BLOEMENWEIDE 
is uitgebloeid heeft Nico dat deel afgemaaid 
en Louis, Tryntsje, Jan en Joop hebben het 

maaisel opgeruimd 
en afgevoerd. Het 
is dan net of de 
weide groter ge-
worden is. Tijdens 
het bijeen harken 
van het maaisel 
kwamen er tiental-
len jonge 

PADDEN tevoorschijn, die hebben het daar 
blijkbaar naar hun zin.  

Langs het bospad schieten veel jonge 
scheuten van de Abeel uit de grond. Ze 
ontspruiten op een wortel die onder de 
grond doorgroeit. Die wortel kan soms wel 
10 meter lang worden. En als die dan een 
gedeelte bereikt dat wel bevalt groeien daar 
dan jonge scheuten uit. Als we dus niets 
zouden onderhouden heb je over een paar 
jaar zo een heel bos met Abeelbomen. Voor 
ons wederom het bewijs dat het werk wat 
we doen heel nuttig en nodig is.   
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