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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

December 2021 
 
 

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afd. Roosendaal. 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te 
brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud 
de natuur van dichtbij beleven.  
 
 

Winter-editie 
 

     
 

     Winterwonderland 
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Van het bestuur 
 

Van de voorzitter … 
 
Van de voorzitter … 

Wel … niet … wel … niet … als IVN dat graag educatieve en leuke activiteiten organiseert voor haar 
leden is het een lastige periode. Toch gaat er een keertje een eind aan komen en dan gaan we weer 
volop groene energie van start.  

In de vorige nieuwsbrief kon ik al melden dat we dachten iemand te hebben gevonden die 
geïnteresseerd was om de activiteit kleuter in de natuur op te pakken. We hebben, iets vertraagd door 
een Coronabesmetting, met haar een introductie gesprek gehouden recent in het MEC. Na het 
uitwisselen van vragen en informatie was duidelijk dat de interesse onverminderd was en dat we samen 
(IVN & MEC) tot de conclusie kwamen dat het een goede combinatie was. Op een later moment za zij 
zich voorstellen. U leest daar ook onder welke naam deze kleuteractiviteit georganiseerd zal worden. 
 
Hoewel de activiteiten voor onze leden nu op een wat lager pitje staan zijn er zeker nog zaken waar we 
als bestuur mee bezig zijn. Recent heeft de samenwerking tussen Parkmanagement Majoppeveld en IVN 
Roosendaal geresulteerd in een ingediend programmaplan ‘Werklandschappen van de Toekomst’. In 
april 2022 zal duidelijk worden of IVN Groeifonds er haar goedkeuring aan verbindt, dan start het 
uitvoeringsdeel van het programma om Majoppeveld te vergroenen en te verduurzamen.  

Vorige week zijn we, Hans van Nassau en ik, op bezoek geweest bij het Voedselbos Vierhoeven gelegen 
aan de Nispenseweg en hebben een interessant gesprek gehad met Annemieke Doomen en Patrick ’t 
Hart. We hebben wat afspraken gemaakt dus dat gaat zeker een vervolg krijgen. Verder in deze 
nieuwsbrief leest u het gehele initiatief. 

IVN is ook lid van de MAR (Milieu Adviesraad Roosendaal). Ik zit daar als gedelegeerde vanuit IVN in. De 
samenwerking met de gemeente Roosendaal, aan de voorkant van bestemmingsplannen en 
omgevingsvisies, gaat in vergelijking tot wat jaren geleden een stuk beter. We kunnen structureel 
meedenken en gevraagd (of ongevraagd) advies uitbrengen en maken goede afspraken om e.e.a. ook te 
blijven volgen met de benodigde evaluatiemomenten. 

Resteert mij om u allen alvast prettige feestdagen toe te wensen, een Kerst met veel warmte en een 
2022 vol waargemaakte voornemens. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief toegewenst! 
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Colofon 
 

Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 

Bestuursleden    

Naam Functie Telefoon e-mail 

Cor Gabriëls Voorzitter 0165-555257 bestuur@ivnroosendaal.nl 

Leon van Dorst Penningmeester 0165-533134  

Adrie Holtzer Secretaris 0644672091  

Hans van Nassau Lid 0623802757 

Jac Heijmans Lid 0165-544728 

   

Hans van Nassau en 
Johan Vromans 

Redactie Nieuwsbrief 0165-556781 
0623802757 

redactie@ivn.roosendaal.nl 

 
Website: www.ivn.nl/afdeling/roosendaal 
Website jeugdnatuurgroep: https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal 
Blog Piet van Oeffelen Brabants Landschap: 
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14 
 
Bent u geïnteresseerd in informatie over andere IVN-afdelingen in de buurt bezoek dan eens de 
websites via onderstaande links: 
https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge-breda-eo 
https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom 
https://www.ivn.nl/afdeling/dintel-enmarkenlanden 
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Geplande activiteiten IVN en KNNV 
 

Datum Tijdstip Activiteit Van Locatie/ 
vertrekpunt 

Wie 

15-1 14.00 Gipsafdrukken Jeugdnatuurgroep 
IVN 

MEC Corry 
Vroegrijk 

23-1 9.00 Dierensporen KNNV Molenbeekpad Joke Stoop 

25-1 13.30 Kleine Meer IVN senioren Lodge Jac en Hans 

6-2 9.00 Natuurontwikkeling 
Kleine Meer 

KNNV Lodge 9.00 
Abdijlaan 40 
Huijbergen, Werkschuur 
Natuurmonumenten 
9.30 

Guus 
Dekkers 

19-2 14.00 Slangen Jeugdnatuurgroep 
IVN 

MEC Corry 
Vroegrijk 

22-2 13.30 Wandeling Fort de 
Roovere Halsteren 

IVN senioren Lodge Jac en Hans 

6-3 9.00 Voorjaar op de 
Oude Buissche 
Heide 

KNNV Lodge 9.00 
Roosendaalsebaan 11, 
Achtmaal, nabij de 
Angorahoeve 9.30 

Marike de 
Haan 

19-3 14.00 Natuurspeurtocht Jeugdnatuurgroep 
IVN 

Visdonk Corry 
Vroegrijk 

27-3 8.30 Beheer Dintelse 
Gorzen 

KNNV Lodge 8.30  
Vlietdijk Dinteloord. 
Doorrijden tot de 
parkeerplaats. 9.00 

Joke Stoop 

29-3 13.30 Natuurwandeling 
landgoed Ravenhof 
Putte 

IVN senioren Lodge Jac en Hans 

10-4 8.30 Noordpolder 
Ossendrecht 

KNNV Lodge 8.30 
De Maareberg 6, Calven 
9.00 

Marike de 
Haan 

16-4 14.00 Gierzwaluwen Jeugdnatuurgroep 
IVN 

MEC Corry 
Vroegrijk 

26-4 11.00 Fietstocht 
Arboretum 
Kalmthout 

IVN senioren MEC Jac en Hans 

14-5 14.00 Bezoek Heeltuin Jeugdnatuurgroep 
IVN 

De Heeltuin, Bosstraat 
28, 4704 RL 
Roosendaal 

Corry 
Vroegrijk 

31-5 13.30 Bezoek Landgoed 
de Hertgang 

IVN senioren Lodge Jac en Hans 

28-6 13.30 Fietstocht  
boerderijtuin Schijf 

IVN senioren MEC Jac en Hans 
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Vogels 
 

De koereiger. 

We zien steeds vaker witte vogels in ons landschap. We hebben het dan over de grote- en kleine 
zilverreiger, lepelaar en…. de koereiger. Blauwe reigers kennen we natuurlijk allemaal maar vanuit het 
zuiden kregen ze gezelschap van witte soortgenoten. De grote- en de kleine zilverreiger. De afgelopen 
jaren kwamen daar de koereiger bij.  
 
De grote witte zilverreiger is zoals z’n naam al doet vermoeden, de grootste in zijn soort. 30 jaren 
geleden werden ze voor het eerst in Nederland waargenomen en in 1992 werden de eerste 
broedgevallen gemeld. Kenmerkend voor deze spierwitte vogel is z’n rustige majestueuze vlucht. Een 
volwassen zilverreiger heeft In de zomer een zwarte snavel en in de winter ’n gele. Vaak zitten ze in 
groepen bij elkaar en zoeken ze kolonies jagende  aalscholvers op om op die manier ontsnappende 
visjes te verschalken. 
 
De kleine zilverreiger is nerveuzer in zijn gedrag vaak zie je ze in ondiep water achter kleine visjes 
aanrennen. Het eerste broedgeval in ons land was in 1979. Sindsdien is het aantal enorm toegenomen. 
Ze nestelen vaak in kolonies in bomen, samen met soortgenoten. Veel kleine zilverreigers trekken in het 
najaar naar Afrika maar steeds vaker overwinteren ze in ons land. De kleine zilverreiger valt het meest 
op door z’n zwarte poten met opvallend gele tenen. 

En dan de koereiger, hij doet zijn naam eer aan doordat hij vaak in weilanden met vee te vinden is. 
Vanuit Zuid Europa, maar ook vanuit Duitse dierentuinen, zijn koereigers hier terecht gekomen. Ze zijn 
minder aan water gebonden en vinden voldoende voedsel in onze weilanden. In kleine groepen rennen 
ze nerveus achter insecten aan en regelmatig zoeken ze de rug van een koe op om uit te rusten. In het 
zomerkleed valt de koereiger op door zijn oranjegele kruin- borst en rug. Het afgelopen jaar ben ik in 
het zuid-westen van Brabant regelmatig koereigers tegengekomen. 

Alle foto’s zijn dan ook daar gemaakt. 
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Jeugdnatuurgroep 
 

15 januari 2022 
 
Gipsafdrukken van natuurlijke materialen 14.00 u. – 16.00 u.     
We hebben van tevoren al dingen uit de natuur verzameld en gedroogd. Denk aan schelpjes, 
propjes, beukennootjes enz. enz. Hiervan gaan we een kunstwerk van gips maken. Kom naar 
deze uitdagende activiteit, wie is een echte kunstenaar? Geef je snel op, want vol is vol. (Leden 
gaan voor.) 
 
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt 
worden voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 
 
Kosten: €2,00 en vanaf 1 januari opgeven per mail: jngroosendaal@gmail.com 
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 
 
19 februari 2022 
 

Slangen 14.00 u. – 16.00 u.     
Deze activiteit gaat over slangen. We kunnen deze middag 
veel te weten komen over deze reptielen. Heb jij al eens een 
slangenhuidje vastgehouden? Nee, dan kan dat deze middag 
als je dat wil. Geef je snel op voor deze nieuwe en 
interessante activiteit is, want vol is vol. (Leden gaan voor.) 
 
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee 
akkoord dat de foto’s die gemaakt worden voor 
promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 

 
Kosten: €2,00 en vanaf 5 februari opgeven per mail: jngroosendaal@gmail.com 
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 
 
19 maart 2022  
 
Natuurspeurtocht 14.00 u. – 16.00 u.     
Hebben jullie er zin in om mee te doen aan onze 
lentespel- en puzzelmiddag in het bos? We hebben erg 
leuke spelletjes voor jullie in petto. Wat denk je van een 
zoekpuzzel in het bos, een tik- en dartspel, enz. Geef je 
op tijd op, want vol is vol. (Leden gaan voor.) 

Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee 
akkoord dat de foto’s die gemaakt worden voor 
promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 
 
Kosten: €2,00 en vanaf 5 maart opgeven per mail: 
jngroosendaal@gmail.com 
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 
 
 

 

mailto:jngroosendaal@gmail.com
mailto:jngroosendaal@gmail.com
mailto:jngroosendaal@gmail.com
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16 april 2022  
 
Gierzwaluwen 14.00 u. – 16.00 u.   
   

De gierzwaluw is de enige uit zijn familie die in Nederland voorkomt. 
Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Tijdens de 
broedtijd zitten ze op hun nesten. Oude gebouwen zijn in trek bij de 
gierzwaluwen. Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Geef je snel op, 
want vol is vol. (Leden gaan voor.) 

Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat 
de foto’s die gemaakt worden voor promotiemateriaal gebuikt kunnen 
worden. 
 
Kosten: €2,00 en vanaf 2 april opgeven per mail 
jngroosendaal@gmail.com  
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 

 

14 mei 2022  

De Heeltuin 14.00 u. – 16.00 u. (onder voorbehoud) 
 
We gaan op excursie naar de Heeltuin, dit is een 
bijzondere tuin vol geneeskrachtige kruiden en planten. 
Ook gaan we daar zelf een zalfje maken. Spannend, kom 
je ook? Doe dit snel want, want er kunnen maar een 
beperkt aantal kinderen meedoen. 
Deze activiteit is alleen voor leden. 
 
Bij inschrijving gaat je ouder/voogd ermee akkoord, dat 
foto’s gemaakt tijdens de activiteit gebruikt kunnen 
worden voor promotiemateriaal 
 
Kosten: €2,00.  
Geef je vanaf 1 mei op per mail: 
jngroosendaal@gmail.com.  

Plaats: De Heeltuin, Bosstraat 28, 4704 RL Roosendaal 
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11 juni 2022 

Slootjesdag 14.00 u. – 16.00 u. 

Zaterdag 11 juni vindt de jaarlijkse slootjesdag plaats. Wij doen 
er dit jaar weer aan mee. Waar dat precies plaats gaat vinden, 
krijgen jullie t.z.t te horen, want wij gaan tevoren eerst kijken 
wat een goede plek is, waar jullie met je schepnet aan de slag 
kunnen. Hebben jullie er zin in, geef je dan gauw op, want vol 
is vol. (Leden gaan voor.) 

  
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee 
akkoord dat de foto’s die gemaakt worden voor 
promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 

 
Kosten: € 2,-- en geef je vanaf 1 juni op per mail: jngroosendaal@gmail.com Vertrekpunt: de 
plaats wordt tijdig bekend gemaakt. 

 

Voedselbos 
 

Onlangs hebben we kennis gemaakt met de initiatiefnemers van een aan te leggen voedselbos in 
Roosendaal. Hieronder leest u meer over dit mooie initiatief. 

Beste buren van ons voedselbos,  

Misschien hebben jullie het al in de krant gelezen: er wordt direct grenzend aan Langdonk een 
voedselbos gemaakt. Op een stuk grond van 5 hectare aan de Nispenseweg, tegenover het pompstation 
van Brabant Water wordt het voedselbos aangelegd. Verder ligt er aan de Vierhoevenstraat nog een 
perceel van 3 hectare waar momenteel bomen worden gekapt. 
Een voedselbos is een andere manier van voedselproductie. Bij de bekende landbouw heb je meestal 
éénjarige gewassen, waarvoor mest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn en waar je ieder jaar weer moet 
zaaien. Een voedselbos plant je één keer en gaat vele tientallen jaren mee. Mest en bestrijdingsmiddelen 
zijn niet nodig, het voedselbos groeit eigenlijk vanzelf. En het mooie is dat de oogst steeds groter wordt: 
de bomen groeien en leveren in de loop van de jaren steeds meer fruit en noten. Een extra pluspunt is 
dat het goed is voor de natuur, de vogels, insecten, de bodemkwaliteit, de luchtkwaliteit en het water. 
En er ontstaat er een nieuw, mooi, groen stukje Roosendaal waar veel mensen van kunnen genieten.  

mailto:jngroosendaal@gmail.com
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De komende maanden werken wij aan het ontwerp van het voedselbos. We maken een keuze voor de 
soorten fruit, noten, paddenstoelen en 
kruiden die we willen verbouwen en we 
maken een plan voor de inrichting van het 
terrein. Dat er veel bomen geplant worden, 
dat is wel duidelijk, op ons perceel passen 
zo’n 16.000 bomen en struiken. Belangrijk is 
natuurlijk dat onze producten straks verkocht 
worden, dus wie zijn onze klanten? Dat is 
een belangrijke vraag.  

Je zal langzaamaan op de percelen wat zien 
gebeuren. Aan de rand van het perceel zijn 
al bomen en struiken geplant, die zijn nu nog 
klein, maar samen vormen zij de windsingel: 
een haag die de jonge bomen en struiken 
beschermt tegen wind en plagen. En de 

grond is in april ingezaaid met haver, bloemen en kruiden die de bodem verbeteren en hopelijk deze 
zomer al een mooie aanblik geven. In het najaar van 2021 beginnen we met het aanplanten van het 
grootste deel van de bomen. Het is wel een project waar je geduld voor moet hebben. Na het 
aanplanten duurt het zo’n 4 jaar voor we wat kunnen oogsten en een volwassen voedselbos is er pas na 
15 jaar.  
 
Wij willen jullie met dit bericht graag op de hoogte brengen van ons project. Wil je meer weten of wil je 
contact met ons? Kijk dan op onze website: www.voedselbosvierhoeven.nl en volg ons op Instagram 
(voedselbos vierhoeven).  

Hartelijke groet,  

De initiatiefnemers: Patrick ’t Hart, Annemieke Doomen, Mariëlle van Overveld 

 

Seniorenactiviteiten 
 
De uitstapjes in 2021 
 
Vooraf het volgende. 
Voor al onze uitstapjes is het gewenst om goede kleding en schoeisel te dragen. Tijdens wandelingen 
kan het vrij modderig zijn, het kan regenen of hard waaien, dus juiste kleding is belangrijk. 

Ten tweede zijn we altijd afhankelijk van het weer. Als het slecht weer is kan een wandeling of fietstocht 
niet doorgaan. We hebben besloten dat je op de bewuste dag tot uiterlijk 12.00 uur kunt bellen met de 
vraag of alles doorgaat of niet. Hiervoor kun je de volgende telefoonnummers gebruiken: 

Jac Heijmans 06 25203357 of Hans van Nassau 06 23802757 

Dinsdag 26 oktober Wandeling landgoed Visdonk          

Gelukkig kon deze wandeling gewoon doorgaan zoals we gewend zijn in tegendeel tot de wandeling die 
gepald stond voor november. Deze is vanwege aaangescherpte coronamaatregelen afgelast. 

Maar op 26 oktober hadden we prachtig wandelweer en de groep bestond uit 18 personen. Heerlijk om 
weer met z’n allen op pad te gaan richting Rozenven. Vanwege het feit dat we nogal wat paddenstoelen 
onderweg hebben ontdekt lag het tempo vrij laag waardoor we het rondje rondom het Rozenven deze 
keer niet hebben gedaan. Maar dat mocht de pret niet drukken. Op elke wandeling zijn er leermomenten 

http://www.voedselbosvierhoeven.nl/
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en voor mij was dit het volgende. Vanwege de volle bezetting van de herdenkbossen is besloten om 
langs de verschillende lanen ook herdenkbomen te plaatsen. Een mooie oplossing maar je moet het wel 
weten. Nu lijkt het of er gewoon nieuwe bomen zijn geplaatst, maar hde nieuwe aanplant zijn allemaal 
gedenkbomen. 

Na afloop hebben we nog iets lekkers genomen op het terras van de brasserie. 

We hopen van ganser harte dat we de volgende wandelingen en fietstochten in 2022 wel 
door kunnen gaan 

Dinsdag 25 januari: wandeling Kleine Meer. 13.30 uur 

Zoals we gewend zijn als we verder weg gaan wandelen, vertrekken we met de auto om 13.30 uur 
vanaf het parkeerterrein bij de Lodge. Kleine Meer hebben we al vaker bezocht maar elk jaargetij ziet de 
natuur er weer anders uit. Wat het weer ons eind januari 2022 biedt is een kwestie van afwachten. 

Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding voor de chauffeur. 

Dinsdag 22 februari: Fort de Roovere in Halsteren. 13.30 uur 

Deze keer gaan we een mooie wandeling maken van circa 4 km bij Fort de Roovere in Halsteren. Daar 
zien we de Mozesbrug en kunnen we de Pompejus beklimmen. Boven aangekomen is het genieten van 
een schitterend uitzicht. 

Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding voor de chauffeur. 

Dinsdag 29 maart: wandeling Ravenhof in Putte. 13.30 uur 

Dit landgoed met zijn grote variatie aan natuur en gebouwen blijft aantrekkelijk om te bezoeken. Het 
kasteel en het theehuis zijn voorbeelden van de historie van het landgoed. Na afloop kunnen we in het 
restaurant bij het kasteel nog genieten van een lekkere consumptie. Overigens is het kasteel ook te 
bezoeken maar dat is voor ieder op een ander moment. 

Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding voor de chauffeur. 

Dinsdag 26 april: fietstocht naar het Arboretum in Kalmthout. 11.00 uur 

Enkele jaren geleden hebben we deze tocht ook gemaakt, maar het is weer tijd om naar Kalmthout af te 
reizen. Het Arboretum behoeft geen verdere uitleg.  

Het is een behoorlijke fietstocht en dat betekent dat we op een afwijkend tijdstip vertrekken vanaf het 
MEC en wel om 11.00 uur. Het is misschien verstandig om drinken en een versnapering mee te nemen. 
In Kalmthout aangekomen is er gelegenheid om in het restaurant iets te eten maar je kunt natuurlijk 
ook een lunchpakket meenemen. 

Dinsdag 31 mei: bezoek aan de Hertgang in Halsteren. 13.30 uur  

Wat goed is mag worden herhaald. Dit geldt zeker voor het landgoed de Hertgang. 
De laatste keer van ons bezoek was in het najaar, vandaar dat we op advies 
overigens van de eigenaar nu gekozen hebben voor het voorjaar, waarin de 
voorjaarsbloeiers hun volle glorie laten zien. 

Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding. 
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Dinsdag 28 juni: tuinboerderij in Schijf. 13.30 uur 

Geheel nieuw is het bezoek aan deze boerderijtuin. We vertrekken per fiets vanaf het MEC. Deze tuin 
staat een groot gedeelte van het jaar open voor publiek. Indien mogelijk willen we gebruik maken van 
een gids die ons al het moois van de tuin laat zien. 

 

Oproep 
 
Kopij voor de nieuwsbrief digitaal aanleveren via redactie@ivnroosendaal.nl : uiterlijk 2 weken vóór het 
uitkomen van de Nieuwsbrief (1 maart/1 juni/1 september/1 december) 
Wijzigingen van uw email adres s.v.p. tijdig doorgeven zodat u de digitale nieuwsbrief blijft ontvangen.  
 

Werkgroepen en contactpersonen 
 

Werkgroepen    

Jeugdnatuurgroep Corry Vroegrijk 0165-552898 corryvroegrijk@kpnmail.nl 

    

Cursussen vacature  cursussen@ivnroosendaal.nl 

    

Seniorenactiviteiten Hans van Nassau 
Jac Heijmans 

0623802757 
0165-544728 

van.nassau@home.nl 
jacineke@home.nl 

Thema-avonden  
 

Jac Heijmans 
Hans van Nassau 

0165-544728 
0623802757 

jacineke@home.nl 
van.nassau@home.nl 

Wandelingen Vacature  activiteiten@ivnroosendaal.nl 

    

Website         Ad Hellemons 0165-569749 ad.hellemons@gmail.com 

    

    

Contactpersonen    

     

    

Vogels Cees van Overveld 0165-550146 fotoverveld@kpnplanet.nl 

 

Overige informatie 
 
Adres IVN: 
 
MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal 
Lidmaatschap:  € 24,= per jaar. Huisgenootleden € 12,00. 
Contributie wordt door IVN Amsterdam geïnd. Opzegging lidmaatschap voor 1 november van  
het lopende jaar.  
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