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We werden op woensdag 7 april ’s morgens 
wakker met buiten een laag sneeuw van 5 
cm. Het smolt weliswaar snel weg in de loop 
van de dag, maar dan nog was het  te nat 
om te werken. Dat werd dus een “verloren” 
werkmiddag. 
Wel kregen we allemaal als verrassing een 
attentie in de brievenbus van de gemeente! 
Dat was voor ons 60-jarig bestaan en een 
dankjewel voor de inspanningen die we doen 
om het park in goede staat te houden. De 
gemeente waar het park van is beseft dat 
het zonder ons niet zou zijn zoals het nu is. 

De tweede middag was het beter. Nico en 
Sjef hebben een afzetting aangebracht rond 
het perkje bij de ingang zodat daar niet 
meer doorheen gelopen kan worden. Dat 
deden ze met planken die Joop had gehaald. 
Anky die jaren vrijwilligster is geweest en 
was gestopt omdat ze last had van haar 
heup was er ook weer. Ze is geopereerd en 

weer helemaal de oude. Vandaar dat ze zin 
had weer te komen werken. 
Wij zijn er blij mee. Vanuit haar ervaring 

weet ze precies wat ze kan doen zoals jonge 
Esdoorn en Braam verwijderen. Dat werk zal 
altijd blijven anders groeit het park dicht. 



Ruud is verder gegaan met jonge scheuten 
verwijderen van de Berenklauw die er nog 
steeds waren. 

Rinus van de Vrie van de gemeente kwam 
ook even langs. Hij vindt het park in deze 
tijd op z’n mooist omdat er nu van alles op 
begint te komen. Ook kwam hij afscheid 
nemen omdat hij niet langer onze contact-
persoon zal zijn voor de gemeente. 
Hij krijgt een andere functie die te maken 
heeft met het Groenbeleid in de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Rinus is bijzonder tevreden 
met ons vanwege de mooie staat van het 
park. Hij ziet ons een beetje als voorbeeld 
hoe goed een burgerinitiatief kan werken. 
We zijn benieuwd naar de samenwerking 
met zijn opvolger. We zijn die middag ook 
verder gegaan met Braam te verwijderen die 
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tussen de Boshyacinten groeit. Die komen 
eerdaags uit en dan zal het daar blauw wor-
den van de bloemen. Naast de vijver bloeien 
nu ook de Kievitsbloemen. Je kunt precies 
zien waar die staan omdat er regelmatig be-
zoekers met hun knieën in het gras zitten om 
er foto’s van te maken. Ik zag Tineke zelfs 
languit liggen voor een mooi camerastand-
punt. Die foto zal ongetwijfeld te zien zijn in 
dit verslag. 
Tineke had trouwens ook een primeur. Ze 
kon aan een wildcamera komen en had die 
een nacht opgehangen bij een plek waar een 
hol is en pootafdrukken te zien waren. Het 
was direct al een succes, maar wel een 
beetje vreemd. Om 8 uur ’s avonds waren er 
Konijnen te zien maar om 3 uur ’s nachts liep 
daar een Vosje. Zou die in het zelfde hol 
zitten? Hebben we dan te maken met een 
vegetarisch Vosje? Afijn, een paar nachten 
later heeft ze de camera weer opgehangen 
maar het Vosje liet zich niet meer zien, de 
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Konijnen wel. Waarschijnlijk woont het dier 
daar niet maar wordt het aangetrokken door 
de geur van de Konijnen en komt het af en 
toe kijken of er wat te smikkelen valt.  

 
Omdat er al een tijdje een koude noorden-
wind waait groeit het nog niet zo in het park. 
Desondanks was iedereen aanwezig om te 
werken. De meesten gingen verder met 
Braam verwijderen. Vooral de grote struiken 
zijn aangepakt omdat die nu flinke scheuten 
gaan vormen om hun leefgebied uit te brei-
den. Tryntsje en Joop hebben nog flink wat 
blad opgeruimd op de grote open plek bij de 
Beuken. Nu groeit er nooit zoveel in de buurt 
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van Beuken. Echter omdat er nu nog weinig 
blad ligt hopen we dat er toch iets op gaat 
komen.   
De laatste werkmiddag van deze maand was 
het 19 graden, een heerlijk weertje om te 
werken. De helft is verder gegaan met blad 
opruimen langs het zogenaamde rollator pad. 
De andere helft is op de knieën gegaan om 
Esdoorn zaailingen uit te trekken. Dat ging 
makkelijk omdat de grond lekker droog was. 
Regelmatig wordt dat gedaan om te voor-

komen dat straks het hele park vol staat 
met Esdoorns. Bovendien krijgen de andere 
plantjes zo een kans. In plaats van de wild-
stand zoals bij de jachtopzieners houden wij 
de plantenstand bij om in evenwicht te hou-
den. Overal in het park zijn nu de opkomen-
de Lelietjes der Dalen te zien. Ook zagen 
we nog een witte Kievitsbloem, dat schijnt 
heel zeldzaam te zijn. De Koningsvaren bij 
de vijver is zich nu ook aan het uitrollen: 
altijd een mooi natuurverschijnsel. We zijn 
benieuwd wat er de komende weken op gaat 
komen.   
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