
Verslag van de Plantenwerkgroep IVN Roermond. 19 december 2019.  

Thema: Coniferen. 

 

Coniferen betekent: kegel dragend. Een wijsheid van Michiel. 

En wat heeft Michiel toch weer goed gezorgd voor alles. Een grote doos met groen heeft hij 

verzameld. Keurig voorzien van een labeltje met een nummer. Op een kartonnetje heeft hij 

voor zichzelf de namen achter de nummers gezet.  

Bij de kopieerder in Roermond heb ik 15 nieuwe exemplaren laten maken van de 

determinatietabel.  

We hebben een nieuw lid. Marjo Stiphout, ze is al een keer met ons mee geweest naar de 

paddenstoelen in Roosendaal.   

Ook de leden van de nieuwe plantenwerkgroep uit Weert komen vandaag meedoen. Ze 

hebben tijdens de buitenles van november erg genoten op de “Oude Kerkhof” in Roermond, 

vertelt Hans de Leuw; ze zijn nu definitief gestart met hun eigen werkgroep. 

Eerst deel ik de nieuwe folder uit voor het komende seizoen, Willemiek en ik hebben deze 

met inachtneming van de wensen van de leden met veel plezier gemaakt. De opmaak van de 

folder heb ik van Paul overgenomen. Wij verheugen ons zeer op de mooie planten, bloemen, 

mossen, orchideeën en het park dat we gaan bekijken. Voor de composieten heb ik hulp 

gevraagd van Marly Beursgens en Harrie Hermens uit Doenrade. Ze verzorgen ook een 

basiscursus planten voor de Natuurgidsencursus die in december is begonnen.   

De gebiedjes moeten nog verdeeld worden om voor te lopen. Dat hebben we snel rond. Dan 

kunnen we starten met determineren. 



Paul zorgt gelukkig voor alle uitleg van de soorten die we vandaag op tafel krijgen. Hij leidt 

ons door de determinatietabel. De begrippen moeten we weer even oefenen. We beginnen 

met Picea abis, gewone spar. Dan een Sequoiadendron giganteum; als er kegels aanwezig 

zijn, gaat het een stuk gemakkelijker.  Dan weet je waar je uit moet komen. Dan volgt er een 

Thuja. Goed kijken naar de driehoekjes, liggen ze dakpansgewijs, en zo zijn er nog een aantal 

andere kenmerken. De loep is echt onmisbaar. De chinees is trouwens ook erg handig. 

Vergroot 60 x. Al 3 groene takken op naam gebracht. Als je de naam eenmaal hebt wordt het 

bomenboek erbij gepakt om de rest van de kenmerken van de boom of struik te lezen. Er 

volgt een Abies alba en een Japanse lariks. Ik begin trek te krijgen in koffie en die wordt 

gelukkig ook gebracht. 

             

In totaal brengen we 9 soorten op naam. Het groen gaat in een doos mee naar huis. Daar 

maak ik voor de kerst een guirlande van. Ik kan er dus nog weken van genieten. Rest mij nog 

om de plantenwerkgroep van Weert onder leiding van Hans  de Leuw, heel veel succes te 

wensen. We gaan in de toekomst zeker samen wat organiseren. 

We hebben weer een leerzame morgen gehad. 

                                        

 

Hermien Hendrikx  

Mede-coördinator plantenwerkgroep IVN Roermond 


