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Zeg het met bloemen………...de Reuzenbalsemien. 
 

De  reuzenbalsemien of springbalsemien is een eenjarig plant die 

tot 2,5 meter hoog wordt.  
De plant heeft opvallende 2,5 - 4,5 cm grote bloemen, die van juli 
tot september bloeien met een lila, roze of lichtgele tot witte kleur. 
De bloemen staan met twee tot veertien bloemen in trossen in de 
oksels van de bovenste bladeren. 

Rond 1850 werd de soort vanuit Noord-India geïntroduceerd in 
Europa. Vanaf 1915 is de plant in Europa als invasieve soort gaan 
verwilderen, men treft hem nu door geheel West-Europa aan. 
Sinds 2017 is de soort opgenomen op de lijst van invasieve 
soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie. 
Dit houdt onder andere in dat de plant niet meer geïmporteerd, 
gekweekt, vervoerd of verkocht mag worden in alle Europese 
lidstaten.  

De plant groeit graag langs of in de buurt van water. Langs sloten, greppels en beken kan men hem 
aantreffen. Wel moet de bodem stikstofrijk en basisch zijn.  
De verspreiding van de zaden vindt mechanisch plaats, wanneer de rijpe vrucht wordt aangeraakt, 
rollen de vijf delen hiervan zich op en schieten zo de zaden weg. Tegelijkertijd valt de vrucht van de 
plant af. De zaden kunnen tot 7 meter ver wegschieten. Eén plant kan tussen de 2.500 en 4.000 
zaden produceren. Wanneer ze in het water terecht komen, kunnen de zaden zich via beken en 
rivieren over grote afstanden verspreiden. 

Bestuiving vindt plaats door hommels, honingbijen en andere 
bestuivende insecten. Reuzenbalsemien wordt in Europa 
beschouwd als een ongewenste soort. Omdat de plant als snel 
groeiende eenjarige beektaluds kan domineren en in de herfst 
volledig afsterft, laat ze kale erosiegevoelige plekken na.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopavond.  
De Konigsbeemd is in deze periode 
geopend op  13, 20 en 27 maart en op 10, 17 
en 24 april. Nadere invulling van deze 
avond in overleg met de aanwezigen. 
 

Werkgroep natuurbeheer 
4 maart en 1 april 
 

Bestuursvergadering 
6 maart en 3 april    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tros_(bloeiwijze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrucht_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hommels


 

 

Snuffelmarkt IVN Hoensbroek 2023. 

 

Zondag 02 april in de Koningsbeemd. 

Vorig jaar hebben we na een lange stop wegens corona onze snuffelmarkt 

gehouden. In de voorgaande jaren deden we dit altijd in het najaar, maar 
april is zo goed bevallen dat we dit jaar de snuffelmarkt ook weer in de 
maand april gaan houden.   
Wilt u deze dag helpen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Henny Hoekstra  06-13760755 

  

Heeft u nog bruikbare spullen voor de verkoop dan kunnen deze worden aangeleverd op de 
maandagavond (vanaf 19.30 tot 21.00 uur ) of op zaterdag 4  mrt en 1 april.  
Moeten er spullen worden opgehaald, of heeft u vragen over het aanleveren, neem dan even 
contact op met Daan Westerhof  06-10309529 of Lei Frolichs   045-8502605. 
Mocht de snuffelmarkt onverhoopt niet doorgaan dan zullen wij u hier apart bericht over geven. 

 
De “Woensdag wandelgroep”  
 

Woensdag 8 en 22 maart en woensdag 12 en 26 april. 
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur  

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in maart en april. 

Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U wat meer 
informatie, neem gerust contact op met een van deze dames. 
 

Lenie Quadackers:  06-57250142 
Steffie Broekhuis :   06-22337350 

 
IVN Hoensbroek doet NL Doet.  
 

Zaterdag 11 maart, Koningsbeemd om 10:00 uur. 
 

Ook IVN Hoensbroek organiseert activiteiten in het kader van 

de nationale vrijwilligers dag NL Doet!  De werkzaamheden 
zullen verricht worden op het zintuigenvoetpad en het 
natuurleerpad.  
 

Het zintuigenvoetpad loopt vanaf het verenigingsgebouw 
naar het natuurterrein. Het zintuigenvoetpad ligt tussen veel 
bomen en verschillende struiken. In de bomen bevinden zich 
nestkasten.  Dit zintuigenvoetpad gaat verdeeld worden in percelen met boomschors, kiezel, keien, 
zand en houten stapblokken.  . 
 

Het natuurleerpad bevind zich op het natuurterrein.  Het natuurleerpad dat door het 
natuurterrein loopt willen wij voorzien van een afwiseling met grind, kiezel, boomschors en zand. 
Een stuk grond, grenzend aan het pad wordt ingezaaid met een mengeling van voorjaars en 
zomerbloeiers. De vlinders, bijen en andere insecten worden hierdoor aangetrokken.   
 
Helpende handen zijn deze dag welkom !!  
We verzamelen om 10.00 uur bij de Koningsbeemd en werken tot halverwege de middag.  
Voor koffie en vlaai en een lekkere lunch wordt uiteraard gezorgd.  
 

Info bij Lei Frolichs   06-44112237 



 

 

Wandeling langs de Geul. 

 

Zondag 26 maart om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.  
 

De Geul is geen onbekende in ons wandelprogramma en 

veel mooie plekjes langs de Geul hebben wij al eens bezocht 
met een wandeling of excursie. Tijdens deze  wandeling 
volgen we de Geul op het laatste stukje van het traject door 
Belgie tussen de plaatsen Moresnet en Sippenaken.  
Halfverweg  Moresnet en Sippenaken ligt in het Geuldal de 
plaats Plombières. Hier bevindt zich een voormalige Lood- 
en zinkmijn. Deze  mijn en de daaruit voortvloeiende 
metallurgische activiteit hebben tot verontreiniging met 

zware metalen geleid, (ook in de Geul) waardoor de zinkflora “zinkviooltje” zich kon vestigen.  
 
Info: Peter Geurts   06-54952469 of  Gabi Üffing   06-85171102 

 
Voorjaarswandeling Savelsbos.   

 

Zondag 16 april om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.  
 

We starten de wandeling  richting de Riesenberg, deze naam 

is een verbastering van Wiegersberg dat  wijngaardberg 
betekend.   In de Romeinse tijd vond hier in Limburg op 
grote schaal wijnbouw plaats.  Onderweg passeren we ook 
de Trichterberg groeve. Eén van de vele mergelgroeves in dit 
gebied. Natuurlijk is het Savelsbos ook bekend om zijn 
prachtige voorjaarsflora zoals Daslook, Amandelwolfsmelk, 
Bosanemoon, Wilde irissen, de Eenbes en nog meerdere 
voorjaarsbloeiende planten.   
Ook bekend van het Savelsbos is de Oude Vuursteenmijn die 

onlangs gerestaureerd is wegens gevaar voor instorting. Via een gids kan men deze mijn bezoeken.  
We passeren ook de beroemde Henkeput. Dit is een put van twaalf meter diep die waarschijnlijk 
gebruikt werd om lijken en tallozen kadavers te lozen. Kortom een interessante wandeling met veel 
groen en heuvels, witgepleisterde vakwerkhuizen, wegkruizen, hellingbossen, groeves, hoogstam 
boomgaarden, klaterende beekjes en zacht golvende dalen.  
 
Info: Gerard Janssen 06-12473073 of Johan Quadackers 06-29425776  

 
Onder het maaiveld. 

Film 'Onder het Maaiveld' toont de ongeziene wereld onder onze voeten. 

 
Deze film gaat over een uiterst actueel 

thema en laat de fascinerende wereld 
direct onder onze voeten zien en toont het 
grote belang van een gezonde bodem. 
Het is een vrijwel dagelijks terugkerend 
onderwerp in het nieuws: onze omgang 
met de natuur en in het bijzonder de staat 
van onze bodem.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkflora


 

 

Hoe leren we verstandiger omgaan met de basis van ons bestaan? Hoe kunnen we leren van de 
natuur? Meestal denken we bij die natuur aan de zichtbare planten- en dierenwereld.  
Maar die flora en fauna is slechts het topje van de ijsberg. Onder het Maaiveld neemt de kijker 
mee op een fascinerende ondergrondse reis waar juist de kleine en microscopische wereld van onze 
bodem tot leven wordt gebracht. Verwondering en inspiratie staan daarbij centraal. 
 

GEZOND BODEMLEVEN 
Wist je dat een theelepeltje grond meer levende organismen bevat dan dat er mensen op aarde 
leven?  Het bodemleven is heel belangrijk voor ons mensen, maar toch weten we bar weinig over 
dat ondergrondse leven. Een gezond bodemleven zorgt ervoor dat de aarde water kan vasthouden 
in natte tijden en opslaan voor droge tijden, koolstof kan opslaan en water kan zuiveren.  
Ook worden voedingsstoffen in de bodem gerecycled door bodemdieren en helpen ze bij 
natuurlijke plaagbestrijding. Een vitale bodem is essentieel voor de verduurzaming van 
voedselproductie en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering.  
De film Onder het Maaiveld laat u kennismaken met die ongeziene wereld onder onze voeten. 
 
De film wordt speciaal vertoond voor een publiek van IVN-leden tegen een gereduceerde prijs 
van € 6,50.   U kunt deze korting krijgen door online een kaartje te bestellen. Zie hiervoor de 
bijlage bij dit  infoblad.  
 

NB Mocht online bestellen niet lukken dan kunt u zich ook opgeven bij: 
Peter Geurts   06-54952469 of via  Peter@n-xt.com  

 
 

 
MAART   APRIL 

MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO 

  1 2 3 4 5     1 2 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

 

  Bestuursvergadering 

  Werkgroep natuurbeheer 

  Maandag, inloopavond 

  
Wandeling, excursie, overige 
activiteiten 

  NL-Doet in Maart, Snuffelmarkt in April 

 
IVN HoensbroekHeerlerweg 141, 6433 HR,  
Hoensbroek  06-10309529  

✉ ivnhoensbroek@gmail.com  
Website: www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek 

Afmelden als lid bij de 
ledenadministratie 

Om te noteren – Activiteiten in mei en juni 
Woensdag 10 en 24 mei : Woensdag wandelgroep 
Zondag 21 mei  : Voorjaarswandeling   (Bestemming nog te bepalen) 
Woensdag 14 en 28 juni : Woensdag wandelgroep 
Vrijdag 9 juni  : Jaarvergadering 
Zaterdag 10 juni  : IVN slootjesdagen. (Onder voorbehoud) 
Woensdag 21 juni  : Midzomeravondwandeling 
Zondag 25 juni  : Ommetje en hartig hapje 

 
 
 

mailto:ivnhoensbroek@gmail.com
http://www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek


 

 

 

BIJLAGE 
 
 
 
 

Film: “Onder het maaiveld”  
   
Bestellen e-ticket  
 
 

 Ga naar:   https://filmhuisdespiegel.nl 

 Ga naar:  Programma   

 Ga naar de film: Onder het maaiveld 

 Ga naar:  Tijden & Tickets 

 Ga naar:   Aantal tickets en vul gewenst aantal tickets in 

 Ga naar:   Ticket en kies voor IVN (6,50)  

 Nu verschijnt veld “promotiecode”.  Vul hier de volgende code in  IVN032023 
 
Het kortingskaartje kan nu besteld worden. 
 
 
  

 

https://filmhuisdespiegel.nl/

