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Eindelijk zijn we weer bij elkaar. Op een mooie zonnige dag in de Stadsweide kunnen we weer eens 

gaan determineren. Jeanne Tychon heeft zich definitief afgemeld als lid vanwege andere bezigheden. 

Maar we hebben ook een nieuw gezicht vandaag in ons midden en dat is Riny Dörenberg. 

Het valt nog niet mee om al die namen van planten weer op papier te krijgen. Willemiek en ik zijn 

gaan voorlopen op een hete dag, de temperatuur was  31°C en normaal waait hier altijd een fris 

briesje over het water, maar vandaag zijn het niet meer dan lauwe windstroompjes. We noteerden 

toen al enkele bijzonderheden, waar we ook de komende zaterdag meer aandacht aan willen  



 

schenken. Glad walstro en geel walstro bijvoorbeeld.  De verschillende distels, waaronder blauwe 

zeedistel,  en planten van de waterkant, rietgras en valeriaan. 

Michiel is met mij meegereden en toont aan iedereen meteen de bijzonderheden die hij bij zich 

heeft: Duits viltkruid, kleine ratelaar, brede lathyrus. 

Wat een contrast hier aan het water, de industriële zijde met enorme ijzeren cilinders op een 

duwbak, het outletcentrum aan de overkant en dan aan onze zijde, wuivend riet en gele plomp. Een 

visser op een klapstoeltje is de vissen gunstig aan het stemmen voor de wedstrijd van morgen.  Math 

noteert vandaag ook de vogels en de vlinders.  

 



400 meter lopen  levert heel veel soorten op. Kaasjeskruid, na determinatie klein kaasjeskruid. We 

leren over kafjes en kiel  en over het verschil tussen Engels raaigras en frans raaigras. Die grassen 

blijven zo moeilijk. Ik lees de kenmerken van sommige planten voor en de anderen bekijken met de 

loep of deze ook kloppen. Harig, stekelig, of juist glad. Voelen ruiken en kijken, de zintuigen moeten 

aan het werk. Het is leerzaam om hier weer mee bezig te zijn. Voor Riny heb ik een zoekkaart 

bermbeheer. Daar staan de 25 meest voorkomende planten die in de berm groeien op. Kan ze 

onderweg op haar wandeltochten nog eens oefenen. 

Na afloop wacht het terras van Meneerkes, hun slogan: “ sfeer vol aan de Maas” klopt precies. We 

hebben gereserveerd met 9 personen en eindigen met koffie en vlaai. Heel  feestelijk. 

Hermien en Willemiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Met dank aan Willemiek en Math voor het noteren van de soortenlijsten.  Math heeft de soorten in 

een excel bestand gezet. Foto´s van Willemiek, Math en Hermien 

Van tevoren heb ik in het boek Natuurlijk Roermond nog wat gegevens opgezocht over Meneerkens. 

Auteurs zijn Math de Ponti en Wouter Jansen. 

                

Mijnheerkens, reeds in de 17e eeuw was Mijnheerkens een herberg. Er was toen een schitterend 

panorama op de stad. De naam is afgeleid van `t Heerke: Hendrik Willems, hij was kennelijk een 

ijdeltuit. Hij kwam uit het buitenland, namelijk uit Herkenbosch, dat destijds hoorde bij het 

Hertogdom Gulik. Hij had een herberg aan het Speebeekje. 

 

Oude Roer: 

Een kronkelwaard, reliëfrijk landschap van stroomruggen en dalen,  dat hier ontstaan is door het 

meanderen van de Maas en de Roer. Het gebied tussen de oude Roer en de Terrasrand wordt Roro 

genoemd, deze naam is afgeleid van Roerohé (toponiem voor overstromingsgebied van de Roer). Het 

gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

 

  

De aanplant van populieren was voor het hout, klompen, pellets en pulphout. Onder populieren 

komt veel stikstof vrij doordat bladeren niet vergaan. Er heeft in het verleden ook klei afgraving 

plaats gevonden. Door verschraling als gevolg van begrazing door runderen zal de soortenrijkdom 



toenemen. Er mag niet teveel opslag van struiken en bomen plaatsvinden omdat dit de waterstand 

bij overstromingen extra kan verhogen. “De stille” is een waterplas van 4 ha. afgraving van zand en 

grind. De gehele stadsweide is verontreinigd met zware metalen als zink, cadmium, koper en lood. 

Afkomstig uit de bovenloop van de Maas. De Maas voerde ook kalk mee.  Rond de plas : kruisdistel, 

rapunzelklokje, wilde marjolein,  kattendoorn, gele waterkers, gele lis, kaardebol, hondsroos,  wilde 

reseda, zeepkruid, beemdkroon, zacht vetkruid, kleinbloemige salie en rode ogentroost (half 

parasiet). We zijn niet tot aan de waterplas gekomen, maar het is de moeite waard om toch eens 

door te lopen om naar deze planten te gaan zoeken. 

Hermien Hendrikx 

 

 

 

  

  


