
1 
 

Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

September 2016 
 
 

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.  
 
 
 
 

Herfst 

 
     © Rinus Govaerts©© 
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Van het bestuur 
 
Wie gaat de uitdaging aan ?? 
 
In de Algemene Ledenvergadering van februari heeft onze voorzitter en tevens penningmeester Piet 
Theulings aangekondigd dat hij in 2017 bij de ledenvergadering zijn functies wil neerleggen. Begrijpelijk 
gezien zijn lange bestuursperiode, maar toch jammer dat we Piet moeten gaan missen. 
 
Het bestuur is daarom op zoek naar geschikte kandidaten om beide functies ingevuld te krijgen. We 
hebben gemeend hiervoor zo snel mogelijk  actie te moeten nemen. Enerzijds om kandidaten mee  te 
laten lopen in het huidige bestuur, anderzijds om leden zo  veel mogelijk ruimte te geven om zich 
kandidaat te stellen.  
 
Zoals gezegd zoeken we twee kandidaten voor de functies van voorzitter en penningmeester. Om met 
de laatste te beginnen dient deze kandidaat uiteraard kennis en ervaring te hebben met financiën. 
Verder is bestuurlijke ervaring geen must maar wel een pré. Om voor de functie van voorzitter een 
profiel op te stellen is een stuk lastiger. Leidinggevende capaciteiten zijn van groot belang evenals 
bestuurlijke ervaring. De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling Roosendaal in het regionaal overleg en 
in de landelijke raad. Verder lijkt elk IVN-lid vanwege zijn/haar belangstelling voor de natuur al 
behoorlijk gekwalificeerd. 
 
INDIEN U VOOR EEN VAN BEIDE FUNCTIES BELANGSTELLING HEEFT DAN HOREN WIJ DAT GRAAG 
U kunt dit kenbaar maken in een persoonlijk contact of via de mail bij bestuur@ivnroosendaal.nl. 
____________________________________________________________________________________ 
 
MAR Fonds 
 
De Milieu Advies Raad heeft een fonds ingesteld waaruit initiatieven op het gebied van milieu, 
duurzaamheid en groen een bijdrage kunnen ontvangen ter  verwezenlijking ervan! 
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient een schriftelijk verzoek  aan de MAR te worden 
gericht, met daarin een omschrijving van het initiatief of project en de gewenste bijdrage , aan de 
secretaris van de MAR: resiebeulen@ziggo.nl  
 
Een commissie van de MAR zal de aanvragen beoordelen en de resp. MAR bijdrage vaststellen. 
Dus heeft U of kent U een leuk initiatief of project waarvan U denkt dat het voor een bijdrage, b.v. in de 
vorm van een opstart bijdrage, in aanmerking komt, laat het de MAR weten. 
 
Meer info m.b.t. het MAR fonds kunt U krijgen bij de IVN vertegenwoordigers in de MAR:  
P. Theulings en A. Maat. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Stand van zaken IVN ledendag 
 
Voor de IVN ledendag op 15 oktober hebben zich in totaal 33 personen aangemeld. Alle personen 
krijgen via e-mail op een later tijdstip nadere informatie. Degenen, die de eigen bijdrage nog niet 
hebben overgemaakt kunnen dit alsnog doen op rekening nummer NL32RABO0174340974  ten name 
van IVN Roosendaal onder vermelding van eigen bijdrage ledendag 15 oktober.  
 
IVN leden en huisgenootleden betalen een eigen bijdrage van € 3,—per persoon. Van introducees wordt 
een eigen bijdrage van € 11,—per persoon gevraagd. 
 
Wij hopen op mooi weer en een gezellige dag. 
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Resultaten lezersenquête 
 
In totaal zijn 22 ingevulde formulieren ontvangen. Hieronder een verkorte weergave van de resultaten:   
 

- Er namen 12 mannen en 10 vrouwen deel; 
- Eén daarvan valt in de leeftijdscategorie 26-40 jaar, 7 zijn tussen 41 en 60 jaar, de rest is ouder; 
- De lengte van de artikelen vinden 21 personen prima, één vindt ze te lang; 
- Gemiddeld wordt de nieuwsbrief 15 minuten tot een uur gelezen, waarvan 9 zeggen dat ze alles 

hebben gelezen; 
- Gemiddeld rapportcijfer is bijna een 8; 
- Onderwerpen worden over het algemeen interessant en relevant gevonden; 
- De beoordeling van het geheel varieert van voldoende tot vaak goed en sommige zelfs zeer 

goed.  
 
De volgende suggesties/opmerkingen zijn gedaan: 
 

- Sommige artikelen zijn te lang 
- Overzicht activiteiten prima 
- Het telefoonnummer van de gids (contactpersoon) vermelden bij de betreffende 

wandeling 
- Activiteitenoverzicht graag op één pagina zonder foto's 
- Wellicht kan het voor de meeste mensen wel iets compacter 
- Foto's  plaatsen van natuurgebieden in de omgeving. 

 
De redactie beraadt zich erover hoe ze deze suggesties zal verwerken. 
   
Het bestuur en de redactie danken al degenen die hebben deelgenomen. Onder de deelnemers zijn vijf 
verrassingen verloot. De volgende deelnemers kunnen een verrassing tegemoet zien: 
Wim Berkhout, Leo van den Berkmortel, Annie Bovee, Astrid Brouwers, Jack Hopstaken. 
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Colofon 
 
Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 
Bestuursleden    
Naam Functie  e-mail 
Piet Theulings voorzitter/penningmeester a.i.   

 
bestuur@ivnroosendaal.nl 

Gerrie van Osch Secretaris  
Hans van Nassau Lid  
Jac Heijmans Lid  
Coby Vromans Lid  
Coby en Johan Vromans 
Hans van Nassau 

Redactie Nieuwsbrief  redactie@ivn.roosendaal.nl 

 
Website: www.ivn.nl/afdeling/roosendaal 
Website jeugdnatuurgroep: https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal 
Website kleuternatuurgroep: https://www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal 
Blog Piet van Oeffelen Brabants Landschap: 
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14 
 
Inhoudsopgave 
 
Onderwerp Pagina 
Van het bestuur 2-3 
Colofon / Inhoudsopgave 4 
Activiteitenoverzicht  IVN/KNNV Roosendaal september-december 2016 5 
Workshop Zoogdieren 6 
Planning jeugdnatuurgroep september-oktober 2016 en planning 2016/2017 
(onder voorbehoud) 

7 

Planning kleuternatuurgroep september-oktober 2016 8 
Planning seniorenactiviteiten september-december 2016 8-9 
Op bezoek bij…… 10 
Memorie van een IVN-natuurgids 11 
Wilde planten en de woonomgeving 12-13 
Terugblikken 14-18 
Werkgroepen en contactpersonen 19 
Overige informatie 19 
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Activiteitenoverzicht  IVN/KNNV Roosendaal  september t/m december 2016 
 
Alle wandelingen starten vanaf het parkeerterrein bij de Lodge 
Alle fietstochten starten bij het MEC 
 
Datum   Start   Werkgroep   Bestemming/locatie Onderwerp   Contactpersoon 
4-9-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN De Vloeiweide Doorstappen Johan Vermunt 
6-9-2016 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  
13-9-2016 19.30 KNNV MEC Instuifavond  
14-9-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
18-9-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Volksabdij Insecten Vera Vandenbulcke 
20-9-2016 19.30 IVN/KNNV Kalmthoutseheide Lezing in MEC Ignace Ledegem 
24-9-2016 14.00  Jeugdnatuurgroep Zie planning Jeugdnatuurgroep Europese dag van de 

Paddenstoel 
Corry Vroegrijk 

27-9-2016 13.00 
 

Seniorenactiviteit 
IVN 

Wallen van Willemstad Wandeling 
 

Jac Heijmans en Hans 
van Nassau 

27-9-2016 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  
2-10-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Kalmthoutse Heide Herfst Jack Huips 
4-10-2016 19.30 KNNV MEC Lezing van 

Natuurmonumenten 
Martin Mos 

8-10-2016 14.00 Jeugdnatuurgroep MEC Vruchten en Zaden Corry Vroegrijk 
11-10-2016 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  
12-10-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
16-10-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Schorren en slikken St.Annaland  George Koenders en Ad 

Hellemons 
16-10-2016 13.30 IVN Familiespeurtocht Wandeling/speurtocht Leonie van Hooijdonk 
18-10-2016 19.30 IVN/KNNV MEC 

 
Lezing over roofvogels Ton Bakker 

23-10-2016 14.00 IVN/KNNV Rucphense bossen Wandeling vanaf het 
Ossekopke 

Carla v.d. Burgt en Ad 
Hellemons 

25-10-2016 13.00 MEC Seniorenactiviteit 
IVN 

’t Appeltje Bergen op Zoom Paddenstoelen 
wandeling 

Jac Heijmans en Hans 
van Nassau 

25-10-2016 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  
30-10-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Buitenlust Paddenstoelen Marike de Haan 

 
1-11-2016 19.30 

 
IVN/KNNV MEC Duurzame woning J. 

van Pul 
Hans van Nassau 

5-11-2016 nnb Jeugdnatuurgroep MEC Natuurwerkdag Corry Vroegrijk 
8-11-2016 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  
13-11-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Rozenven  Guus Dekkers 
15-11-2016 19.30 KNNV MEC Praktijkavond 

uilenballen 
Joke Stoop 

22-11-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
27-11-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Mattemburgh Mossen Petra v.d. Wiel 
29-11-2016 13.00 MEC Seniorenactiviteit 

IVN 
Buisse Heide Fietstocht Jac Heijmans en Hans 

van Nassau 
29-11-2016 19.30 KNNV MEC Lezing: ecologie Ernst-Jan van Haaften 
6-12-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
10-12-2016 nnb Jeugdnatuurgroep MEC Sterren kijken Corry Vroegrijk 
11-12-2016 13.00 Lodge IVN/KNNV Moretusbos Putte Wandeling Jac Heijmans 
13-12-2016 19.30 KNNV MEC Vlinders Grenspark en 

Macedonië 
Guus Dekkers 

20-12-2016 19.30 IVN MEC Filmavond René Roeken 
26-12-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Kalmthoutse Heide  Guus Dekkers 
27-12-2016 13.00 Lodge Seniorenactiviteit 

IVN 
Huijbergen Kortenhoef Winterwandeling Jac Heijmans en Hans 

van Nassau 
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Planning jeugdnatuurgroep 2016/2017 (onder voorbehoud) 
 
24 september 2016, 14.00–16.00 uur (onder voorbehoud): Eerste Europese Dag van de 
Paddenstoel  
 

Wij nemen als jeugdnatuurgroep deel aan de Eerste Europese 
Dag van de Paddenstoel.  Deze middag wordt mede verzorgd 
door een paddenstoelenexpert. Het is van het weer afhankelijk of 
we naar buiten gaan of allerlei interessante activiteiten binnen 
doen. 
 
Kosten: €1,50 en vóór vrijdag 23 september opgeven per 
mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl 
Vertrekpunt: parkeerplaats hoek Rozenvendreef en Zundertseweg 
(onder voorbehoud) 
 

 
8 oktober 2016, 14.00–16.00 uur: Vruchten en zaden 
 
De herfst is een prachtig seizoen met veel interessante dingen 
in de natuur. Deze keer gaan we met vruchten en zaden aan 
de slag en kom je hier een heleboel over te weten. Hoe deze 
middag er precies uit gaat zien, is nog een verrassing. 
 
Kosten: €1,50 en vóór vrijdag 7 oktober opgeven per 
mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl 
Vertrekpunt : Brasserie T-huis Visdonk 
 
 
 
Planning 2016-2017 (onder voorbehoud) 
datum Activiteit 
24 september Eerste Europese Dag van de Paddenstoel 
8 oktober Vruchten en zaden 
5 november Natuurwerkdag 
10 december Sterren kijken 
14 januari Vogelverrassing 
11 februari Winterslaap 
11 maart Vogels 
8 april Paastocht  
13 mei Insecten 
10 juni / 17 juni (is landelijk, maar de 
datum is nog niet bekend) 

Slootjesdag 
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Planning kleuternatuurgroep september/oktober 2016 
 
14 september 2016, 14.00–16.00 uur: Het heeft een pluimstaart … 
 
De kleuternatuurmiddag van september gaat over eekhoorns. In de herfst leggen eekhoorns een 
wintervoorraad aan en wij gaan ze een handje helpen. Ook gaan we proberen om te balanceren als een 
eekhoorn en gaan we proberen om een eekhoorn na te tekenen. Het belooft een leuke en leerzame 
middag te worden. Kom je ook? 
 
Geef je dan voor maandag 12 september op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com  
Kosten: € 1,50 per kind 
 
12 oktober 2016, 14.00–16.00 uur: Beleef de herfst 
 
De herfst is in volle gang en daarom gaan wij op zoek naar al het moois dat de herfst te bieden heeft. 
Paddenstoelen, kleurige bladeren, eikels, kastanjes en wie weet wat we nog meer tegenkomen… Het 
belooft een leuke en leerzame middag te worden. Kom je ook? 
 
Geef je dan voor maandag 10 oktober op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com 
Kosten: € 1,50 per kind 
 
Meer informatie over kleuternatuur vindt u op www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal of 
www.ivn.nl/afdeling/roosendaal 
 
Planning Seniorenactiviteiten september t/m december 2016 
 

Wallen van Willemstad 

Op dinsdag 27 september is er een wandeling over de wallen van 
Willemstad. 
Een mooie wandeling over de Wallen waarbij niet alleen over de 
schitterende natuur en de vele vergezichten wordt verteld, maar 
ook zal de kleurrijke geschiedenis van Willemstad worden 
toegelicht. 
We vertrekken om 13.00 uur met de auto vanaf het 
parkeerterrein bij de Lodge. Meerijden is mogelijk tegen een 
kleine kilometervergoeding. 
 

Paddenstoelenwandeling in het Lievensbergbos in 
Bergen op Zoom 

Op dinsdag 25 oktober organiseren we een seizoens-
wandeling, die in het teken van paddenstoelen zal staan. 
Een mooi gebied hiervoor ligt bij het Appeltje in Bergen op 
Zoom, gelegen n het Lievensbergbos 
 
Natuurlijk hopen we op mooie paddenstoelen zoals op het 
plaatje, maar er is geen garantie. Wat dat betreft laat de 
natuur zich niet dwingen. 
We vertrekken om 13.00 uur per auto vanaf het 
parkeerterrein bij de Lodge. Meerijden is mogelijk tegen een 
kleine kilometervergoeding. 
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Fietstocht naar en over de Oude Buisse Heide 
 
Op dinsdag 29 november fietsen we naar de Buisse Heide waar 
we ook langs het huis van Henriëtte Roland Holst komen. We 
nemen een kijkje bij de oude theekoepel waar deze beroemde 
dichteres vaak van het uitzicht genoot.  
 
Onderweg maken we een korte stop voor een consumptie 
waarna we huiswaarts rijden. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het MEC, 
Dennescheerdersdreef 11. 

 
Winterwandeling Kortenhoeff bij Huijbergen 
 
Op de laatste dinsdag van dit jaar, 27 december maken we 
een winterwandeling in het gebied Kortenhoeff bij 
Huijbergen. Lekker uitwaaien na de Kerstdagen. We volgen 
daar de blauwe route van ongeveer 6 kilometer. Een prachtig 
en afwisselend natuurgebied met droge en natte stukken. Na 
afloop is er nog gelegenheid voor een consumptie in een 
nabije gelegenheid. 
We vertrekken per auto om 13.00 uur vanaf het 
parkeerterrein van de Lodge. Meerijden is mogelijk tegen 
een kleine kilometervergoeding. 
 
 
 
Voor nadere informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij Hans van Nassau, telefoon 06-23802757 
of Jac Heijmans telefoon 06-25203357 
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Memorie van een IVN-natuurgids 
 
Verrassende excursie. Het leek een hele mooie dag te worden op zondag 24 juli. De temperatuur was 
goed en ‘Nora’ de zon, zou ook vandaag weer warme stralen strooien op deze ontluikende morgen. Ik 
had vandaag een hele mooie natuurwandeling in gedachten. Na het ontbijt zorgde ik eerst voor de ‘vrije 
vogels’ in mijn tuin: mussen, duiven en een merel. Ik kon moeilijk beslissen waar ik naar toe zou gaan. 
Uiteindelijk besloot ik naar de natuurpoort de volksabdij van O.L.Vrouw Ter Duinen te rijden, waar IVN 
De Groene Zoom een wandeling zou verzorgen op de Brabantse Wal.  
 
Na aankomst werden de deelnemers welkom geheten door de gids Fred Severing. Bij een meters hoog 
houten kruis deed hij de inleiding van de historie van de Abdij. Tijdens de tweede wereldoorlog zaten 
hier zowel Duitsers als onderduikers. Het was een boeiende inleiding, dat bleek wel uit aandacht van de 
20 deelnemers. Na een kwartier gingen we op pad en passeerden wij een nieuw gebouw, waar 
onderwijs werd gegeven. We liepen verder langs smalle bospaadjes en gingen links langs een 
uitgesleten droge afvoersloot, die bij veel regen het water afvoert naar de benedenstroom van de 
Brabantse Wal. Het was ook langs deze sloot, dat de woekerende balsemienen hun bloemen toonden en 
waar het zaad in de zaaddozen zich via een mini lancering lieten verspreiden. Aan de linkerkant keken 
we uit over een stuk ruige grond waar Natuurmonumenten waarschijnlijk wilde bloemen de boventoon 
laat voeren en waar vlinders en bijen geen last ondervinden van agressieve dodelijke bestrijdings-
middelen.  
 
Na wat prikkende bramenstengels over het smalle pad kwamen we op een voormalige trambaan.  
De tram vervoerde vroeger mensen naar de omliggende plaatsen. Links zagen we op de wal vele 
lelietjes van dalen in de berm, de woekerende Japanse duizendknoop en ook nog een cultuurplant: de 
bonte dovenetel. Even later kregen wij bij verrassing een prachtig uitzicht over de Brabantse Wal. De 
windturbines langs het Schelde Rijnkanaal en de kerncentrale van Doel waren vanaf hier goed te zien. 
Maar vooral ook het verval van hoog naar laag (stijlrand) was hier te bewonderen.  
 

Plotseling …… riep er iemand uit het bos en zwaaide naar onze 
gids. Het bleek een teken te zijn om daar naar toe te komen. Even 
raakten wij (natuurliefhebbers) in verwarring toen wij een compleet 
‘veldrestaurant’ zagen aan de rand van het bos. Niet te geloven en 
allemaal voor ons. Vol trots vertelden de vrijwilligers en IVN’ners 
van De Groene Zoom, dat hun vereniging 30 jaar bestond en dit 
ook met ons wilden vieren. Dat was niet tegen dovemans oren 
gezegd. Wij lieten de heerlijke koeken, de verschillende drankjes en 
verdere snuisterijen goed smaken. Na een half uur hervatte de gids 
de wandeling, na natuurlijk eerst de mensen van het 
‘veldrestaurant’ bedankt te hebben. Na wat bospaadjes kwamen wij 

bij een nieuw uitgegraven ven, waar het water als een kwelplaats opborrelde. Maar niets was minder 
waar, het water werd kunstmatig via een grondleiding daar naar toe gepompt? Was het misschien 
overtollig schoon spoelwater van Evides? In ieder geval was het goed weggestopt op deze manier. Er 
zwommen talloze kleine visjes tegen de stroom in. Waarschijnlijk is dit toegevoerde water zuurstofrijker 
dan het stilstaande venwater.  
Na de hervatting van de wandeling liepen wij over een zandrug waarbij gekeken werd naar zandputjes, 
waarin mierenleeuwen zaten. Die zijn niet gevaarlijk voor mensen. Nu waren we weer vlakbij het 
vertrekpunt en inmiddels  was het ook behoorlijk warm. Fred, onze gids, sloot de wandeling af en 
grapte, dat hij maar ’n kwartiertje over de tijd was, want dat het uurtje koffiedrinken niet bij de 
wandeling hoorde. Wij feliciteren IVN De Groene Zoom met hun 30 jarig jubileum en spreken de hoop 
uit, dat zij nog vele jaren werkzaam zullen zijn in die mooie en onvervangbare ‘moeder natuur’, zodat 
vooral de jongeren, straks  hun werk zullen voortzetten………………. 
Memorie van een IVN natuurgids,  
Eirda Nedroog 
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Wilde planten en de woonomgeving 
 
Wilde plant in de woonomgeving: Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 
 
Veel mensen hebben moeite om gele composieten uit elkaar te houden en een 
naam te geven. Dat geldt absoluut niet voor het boerenwormkruid. Deze soort 
is een van de eerste die beginners al meteen kunnen herkennen. Vooral de 
grootte is een goed kenmerk; vaak meer dan een meter hoog met vele 
tientallen bloemhoofdjes. Die bloemhoofdjes lijken op gele knoopjes met 
daarin bijna alleen buisbloempjes. En dan heb je nog de bladeren - fijn, 
veernervig gedeeld en driehoekig van omtrek – die lijken op varenbladeren. 
Met andere woorden het kan haast niet missen (foto).  
 

Leuk dat deze soort ook zo veel te zien is; in bijna iedere droge berm of 
overhoekje komt hij tegenwoordig voor. Hij vormt daar samen met duizendblad 
en bijvoet een vegetatietype of –associatie (foto). Dat wil zeggen dat het niet zo 
maar pioniers zijn die na een paar jaar zijn verdwenen maar dat ze het 
tientallen jaren met elkaar kunnen uithouden zonder dat de samenstelling 
noemenswaardig verandert. Weeda (et.al.) merkt op dat plantsoenendienst of 
wegbeheer heel wat geld kan uitsparen door deze wormkruid-associatie gewoon 
te laten staan. Er grasveld van maken of sierstruiken planten is veel duurder en 
intensiever. 
 

 
De grote sierwaarde van boerenwormkruid, ook voor het grote publiek, 
wordt regelmatig bewezen doordat de bloeiende planten in bloemenzaken 
verwerkt worden tot boeketten. Naast de sierwaarde heeft de bloem ook 
een sterke aantrekkingskracht tot allerlei insecten. De gele kleur is 
onweerstaanbaar voor (zweef)vliegen die van de nectar en het stuifmeel 
eten. Dat doen ook vlinders, kevers, wantsen, bijen, wespen en nog veel 
meer (foto).  
 

 
Toen ik aan dit stukje begon te werken, wilde ik nog wat foto’s maken en terwijl ik 
een half uurtje bezig was, vond ik maar liefst vijf verschillende soorten micro-
vlinders waaronder het gloriemotje (foto). Ik was hiervoor naar de Vlinderidylle 
gegaan bij de Volksabdij in Ossendrecht. Een paar jaar geleden heeft de 
Vlinderstichting daar 30 soorten nectarplanten ingezaaid.  
 
 

 
Veel soorten hebben het niet overleefd maar het bloemenveld kleurt op 
dit moment geel van het boerenwormkruid (foto). Ook dagvlinders 
vinden het blijkbaar een aantrekkelijke bloem. 
Volgens de boeken is boerenwormkruid een cultuurvolger. Mogelijk dat 
daar ook het eerste deel van de naam vandaan komt. Bij boerderijen 
vind je vaak stukjes grond die extra bemest zijn door het aanwezige vee 
en daar profiteren de planten van. Zo is de soort vanuit het Midden-
Oosten met de eerste landbouwers meegetrokken naar West-Europa. 
Een andere verklaring is misschien het toenmalige gebruik van de 
bladeren tegen insecten in huis. De plant bevat etherische oliën die veel 
insecten waaronder mieren onaantrekkelijk vinden.  
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Het tweede deel van de naam heeft vermoedelijk betrekking op de gifstof thujon die in de plant 
aanwezig is en die dodelijk is voor parasitaire wormen. Trouwens, ook de mens en zijn huisdieren 
kunnen niet goed tegen thujon. Vee laat de plant onaangeroerd staan in wei.  
In de Verenigde Staten is de verkoop van boerenwormkruid hierom verboden. In de biologische 
moestuin geplant tussen de rijen worteltjes helpt het tegen de wortelvlieg.  Een nauwe verwant van 
boerenwormkruid is Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium) dat bekend is om de productie van het 
natuurlijke insecticide pyrethrine.  
 
Ondanks de giftigheid zijn er toch weer heel wat beesten die zich gespecialiseerd hebben tot het eten 
van wortel, stengel, blad en bloem. Ook hier hebben we weer de nodige rupsen (minstens 16 soorten in 
Nederland alleen al) die zich zo geëvolueerd hebben. In West-Brabant ben ik tot nu toe de 
streepbandmot en de wormkruidkokermot tegengekomen. Misschien u ook wel. Tot ver in september en 
zelfs oktober kunnen we nog van deze eenvoudige schoonheid genieten. Zelf hoop ik nog veel leuke 
beestjes te vinden op deze plant of ze nu van de nectar of van de rest van de plant genieten. 
 
Literatuur:  
- Nederlandse Oecologische Flora, Weeda et. al. 
- www.floravannederland.nl 
- nl.wikipedia.org  
- www.plantaardigheden.nl 
- www.microlepidoptera.nl  
 
Guus Dekkers, augustus 2016 
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Terugblikken 
	
Terugblik jeugdnatuurgroep 
 
Vlinderexcursie 
Zaterdag 21 mei, kwamen de jongens, meisjes, begeleiders van de jeugdnatuurgroep en onze 
excursiebegeleider Guus samen bij Kinderboerderij Minnebeek. Het was prachtig weer en er waren 8 
kinderen op deze interessante middag afgekomen. 
Er werd gestart met een vlinder te tekenen, al deze tekeningen werden door Guus ingenomen. 
Vervolgens gingen we op zoek naar vlinders en al wat vliegt. De gehakkelde aurelia kwamen we al snel 
tegen, iets langer duurde het voordat we de citroenvlinder zagen, een aantal witjes en een paar 
zandoogjes. Vlinders kunnen pas goed actief zijn als het zo een 30 graden Celsius is. 

Veel talrijker dan de vlinders waren de juffers. We 
hebben onder andere de weidebeekjuffer, azuurjuffer, 
vuurjuffer waargenomen. Verder hebben we nog een 
heleboel andere insecten geobserveerd: bladhaantje, 
strontvlieg, akkerhommel, snuitkever enz. Van het 
bladhaantje hebben we ook de eitjes en de larven 
gezien. De kinderen vonden het heel interessant. 
De tijd was omgevlogen en we moesten terug naar de 
parkeerplaats waar de ouders hun kinderen weer 
ophaalden, maar niet voordat er weer een vlinder 
getekend was, nu ze deze prachtige insecten in de 
natuur hadden kunnen bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurcarrousel 
 

Voor  de laatste natuurmiddag van dit seizoen hadden 
we natuurspelletjes gepland. Deze activiteiten vielen 
prima te combineren met het Wilde Soorten Weekend 
van de KNNV en IVN. Er werd veel aandacht besteed 
aan  het promoten van dit weekend; het stond in 
diverse kranten en er waren op alle mogelijke plaatsen 
posters opgehangen en folders uitgedeeld. Jammer 
genoeg waren de weergoden ons niet goed gezind. 
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Zaterdag 18 juni mochten we 11 kinderen verwelkomen, zij gingen in het speelbos waar ze in eigen 
tempo de opdrachten konden doen. 
Een windmolentje maken was een accuraat werkje, je moest precies op het lijntje knippen en het papier 
op de goede manier vouwen. Met hulp van Kees lukte dat prima, alle molentjes draaiden in de wind. 
De jongens en meisjes gingen ook op zoek naar natuurlijke materialen om een schilderij te maken. Wat 
waren ze creatief, ze vonden mooie bloemen en blaadjes die ze tot een prachtig schilderij verwerkten. 
Als finishing touch werden nog de open plekjes met gekleurd zout opgevuld. 
 
Ook het bezoek aan de diverse bomen in het speelbos 
was veelzijdig. De kinderen ontdekten de verschillende 
schorsen van de bomen, aan de schors van de boom kun 
je dus ook een boom herkennen. Dit ervoeren de 
kinderen zelf door het spel met de blinddoek. Vanaf een 
begin punt werden ze naar een boom geleid die ze 
konden betasten, terug bij het begin punt gekomen, en 
een paar keer in het rond gedraaid om de oriëntatie kwijt 
te raken, moesten ze hun boom weer opzoeken. Ook was 
er gelegenheid om een afdruk van de schors te maken 
en om wat kennis op te doen over deze bomen. Na deze 
opdracht werden de kinderen beloond met een ringetje 
met een vleermuis. 

Tot slot waren er nog de waterdiertjes bij de poel bij de 
konijnberg. Er werd enthousiast in het water geschept, 
de vondst in bakjes gedaan. Daarna gingen de jongelui 
met een zoekkaart, die ze mee naar huis mochten 
nemen,  aan de slag om de geschepte beestjes op naam 
te brengen. Tot slot werd alles netjes teruggezet in de 
poel. 
Als afsluiting stond de kinderen nog een verrassing te 
wachten; ze mochten zelf hun naam op hun diploma 
natuuronderzoeker schrijven en kregen een bon voor 
een ijsje in de brasserie. De kinderen hebben genoten 
en ondanks de regen was het toch een mooie middag. 

 
Corry Vroegrijk 
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Terugblik kleuternatuurmiddag 
 
Bloemen zoeken tijdens tweede kleuternatuurmiddag 
Op woensdagmiddag 15 juni organiseerden we voor de tweede keer een Kleuternatuurmiddag. Maar 
liefst 21 kinderen kwamen samen met hun vader, moeder, opa en/of oma naar het MEC toe, voor een 
middag over bloemen. 

We begonnen met een toepasselijk verhaaltje van Jip en 
Janneke over bloemen plukken. Omdat het ondertussen 
buiten droog was geworden, konden we vervolgens zelf 
op zoek gaan naar bloemen. De kinderen zochten 
zoveel mogelijk verschillende soorten bloemen, die vaak 
verstopt stonden tussen het hoge gras, en plakten ze op 
een kaart. Zo maakten ze hun eigen bloemen-
schilderijtje. Na terugkomst bij het MEC, ging de helft 
van de groep binnen bloemen onderzoeken: 
bloemengeurtjes ruiken en bloemen bekijken met een 
vergrootglas. De andere helft van de groep ging buiten 
zaadbommetjes maken. Dat was lekker kliederen! 

Na al dat harde werken was het tijd voor een pauze. Na een glaasje ranja met een eierkoek erbij, 
rouleerden de groepen en werden er weer zaadbommetjes gemaakt en bloemen onderzocht.  
Na afloop speelden we buiten nog een spelletje levend memorie: op zoek naar het kind met hetzelfde 
bloemenplaatje.  
Tot slot hebben we nog even nagepraat over wat we deze middag gezien, gehoord en gedaan hadden. 
Over het algemeen vonden de kinderen het maken van zaadbommetjes het allerleukste. Het was 
wederom een geslaagde kleuternatuurmiddag, voor kinderen, (groot)ouders en begeleiders! 
 
Vlinders verwonderen tijdens kleuternatuurmiddag in juli 
 
Op woensdagmiddag 13 juli mochten we 22 
enthousiaste deelnemertjes verwelkomen tijdens de 
derde kleuternatuurmiddag, die deze keer over 
vlinders ging. 
 
We begonnen de middag met het verhaal van Rupsje 
Nooitgenoeg. Na een testje over vlindernamen, 
gingen we snel aan de slag. De kinderen kleurden 
hun eigen vlinder zo mooi mogelijk in, waarna ze 
werden uitgeknipt en op een stok geplakt. Met onze 
vlinders zijn we vervolgens buiten gaan fladderen en 
hebben we gezocht naar 'wilde' rupsen en vlinders. 
Na wat drinken (met een rietje, net als een vlinder) en een eierkoek (Rupsje Nooitgenoeg had in elke 
koek een gaatje geknaagd!) gingen we verder. De helft van de groep ging buiten de cyclus van eitje tot 
vlinder nabootsen. De andere helft van de groep mocht binnen aan tafel echte eitjes, rupsen, poppen en 
vlinders bekijken. Deze hadden we gekregen van De Vlinderstichting. Daarna wisselden de groepen om. 
Als verrassing mochten alle kinderen 2 rupsen mee naar huis nemen in een potje. Ze hebben 
verzorgingstips per email gekregen. Van een aantal kinderen kregen we inmiddels bericht gekregen dat 
hun rupsen zijn uitgegroeid tot prachtige koolwitjes. 
We sloten de middag buiten af door samen de vlinders vrij te laten. Een prachtig gezicht om de vlinders 
de vrijheid in te zien vliegen! 
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31 mei 2016 fietstocht Molenbeek 
De kranten gaven aan, dat het een bijzondere en soms 
wat spannende fietstocht zou worden. 
Daar waren 20 mensen op afgekomen. De 
weersvooruitzichten waren prima het had wel de 
afgelopen dagen zeer veel geregend. 
Dit had als voordeel, dat de beek zeer goed in het 
landschap te volgen was. De vistrappen niet, 
die lagen nu echt onder water. 
Het spannende diende zich aan bij de kleine Aa in 
Horendonk. De fietspad loopt hier vlak langs de beek. 
Zo beetje midden in was het fietspad niet meer te zien. 
Allemaal water. 
 

Gevolg was 20 paar natte voeten, 20 glunderende gezichten zo van terug naar onze jeugd. 
Niemand was in de beek terecht gekomen. 
Verder mooi weer, fraaie vergezichten met daarin het zilveren lint van de beek. 
De koffie en zo hebben we bij de Bakkersmolen gedronken, lekker buiten. 
Eind van de middag weer terug naar het MEC. 
 
Jac.       
 
Fietstocht Kalmthoutse Heide 

Op dinsdag 28 juni stond een fietstocht naar de 
Kalmthoutse Heide op het programma. Vanwege de 
behoorlijke afstand zijn we om 11.00 uur gestart in 
plaats van 13.00 uur zoals gebruikelijk. En dat was 
maar goed ook want we waren tegen zessen terug en 
ondergetekende met behoorlijk zadelpijn. 
Het was heerlijk fietsweer, goede temperatuur, half 
bewolkt met af en toe een doorbrekende zon. Met een 
groep van 14 personen op weg naar Kalmthout. Een 
mooie tocht via Nispen, langs de Quarantainestallen in 
Essen, langs de Kiekenhoeve binnendoor naar de 
Kalmthoutse Heide.  

Daar aangekomen hebben we eerst geluncht waarna een korte wandeling begon naar de vlinderroute. 
Helaas was het op enkele plekken zo nat dat een paar dames met onvoldoende schoeisel terug moesten 
keren. Geen nood, dan even aandacht voor de Vroente en de tentoonstelling over bijen. Nadat de grote 
groep weer terug was zijn we de terugtocht begonnen met een korte stop in Essen Hoek voor een 
heerlijke consumptie. 

Een heerlijke fietstocht, mede dankzij de enthousiaste leiding van Jac Heijmans. 

Hans van Nassau 
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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  corryvroegrijk@kpnmail.nl 
Beheerwerkgroep Piet van Oeffelen  pietvanoeffelen@gmail.com 
Cursussen Carla v.d. Burgt  cursussen@ivnroosendaal.nl 
Publieksactiviteiten Coby Vromans  c.vromans@home.nl 
Seniorenactiviteiten Hans van Nassau 

Jac Heijmans 
 van.nassau@home.nl 

jacineke@home.nl 
Thema-avonden      

 
Jac Heijmans 
Hans van Nassau 

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

Wandelingen vacant  activiteiten@ivnroosendaal.nl 
    
Website                           Ad Hellemons  ad.hellemons@gmail.com 
Public relations Resie Beulen  pr@ivnroosendaal.nl 
    
Contactpersonen    
Gierzwaluwen en echte 
zwaluwen  

Marjos Mourmans  marjosmourmans@planet.nl 

Groenwinkel Annemarie Willems  anwilmu@ziggo.nl 
Vogels Cees van Overveld  fotoverveld@kpnplanet.nl 
 
Overige informatie 
 
Adres IVN: 
MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal, telefoon 0165-561632 
 
Lidmaatschap:  
Lidmaatschap € 24,= per jaar. Huisgenootleden € 12,00. 
Contributie te betalen vóór 1 maart van het lopende jaar. Opzegging lidmaatschap voor 1 november van  
het lopende jaar. Rabobank rek.nr. NL32RABO0174340974 
 


