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Nieuwsbrief augustus 2019 

Agenda: 
 

Zaterdag 7 september – 14.00 uur: Excursie Welberg te Steenbergen 
Zaterdag 2 november – 09.00 uur: Natuurwerkdag 
Vrijdag 15 november – 19.30 uur: Algemene ledenvergadering 
 

 
Excursie Steenbergen 

  

Zoals eerder aangekondigd zijn we op zaterdagmiddag 7 september welkom op het mooie stukje 
natuur van Marja en Ben Santbergen: de Wilde Weelde. Ze hebben een drietal hectare poldergrond 
omgevormd tot een mooi stukje natuur met veel water. Marja en Ben willen ons graag rondleiden 
over hun mooie terrein: zie https://www.marleenvantilburg.nl/projects/wilde-weelde-welberg-
steenbergen-welberg/ voor meer informatie. 
We worden daar ontvangen tussen 14.00 en 14.30 uur waarna een rondwandeling zal volgen van 
ongeveer anderhalf uur. En aangezien er veel water aanwezig is in deze polder, is het raadzaam om 
laarzen mee te nemen. 
Graag verneem ik vooraf wie er mee gaat zodat Marja en Ben met de versnaperingen rekening 
kunnen houden. Graag bij mij Harrie Tak aanmelden: hcm.tak@hetnet.nl / 06-48102613. 
 

Het adres is: Oud Kromwielsweg 3, 4651 TL Steenbergen. 
 

Bijenrotonde 
 

Recentelijk was er de nodige opwinding over de vernieling van een bloemenvak van de 
bijenrotonde. Aanvankelijk dachten we aan vandalisme, maar het bleek om een menselijke 
vergissing van een aannemer te gaan. Die dacht dat het Jacobskruiskruid was in plaats van 
boerenwormkruid. Volgende keer maar foto van Jacobskruid meenemen? 
 

       

Voor                                                                                                                   Na 
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‘t Gaegelpad 

 

Van Mans de Jong ontvingen we de volgende berichten: 
 

6 augustus 
Vandaag heb ik bij waterberging Oude Vaart/ Jasperheide een bloeiend exemplaar van de grote 
pimpernel aangetroffen. 
Zover ik het kan overzien is dit de enige groeiplaats van de soort binnen de gemeente Rucphen, de 
Heemtuin daargelaten. 
 

14 augustus 
Bij de waterberging Oude Vaart/Jasperheide trof ik tijdens het inventariseren een oranje 
luzernevlinder, een kolibrievlinder en een 10 tal nieuwe distelvlinders en een 12 tal Icarusblauwtjes 
aan. 
 

    
 
Grote pimpernel                                                                                                Pyamaschildwants                                                                       
 
16 augustus 
Gisteren voor het eerst bij Oude vaart Jasperheide een pyjamaschildwants aangetroffen. 
Deze soort komt van oorsprong voor in Zuid Europa. Eerste waarneming op de Heemtuin in 1998. 
 
 
                                                                   Vrijwillig landschapsbeheer 

 

De vrijdaggroep blijft in de weer met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en zwerfvuil aan de 
Gastelsebaan. Verder werd de bijenrotonde onderhouden (zie hiervoor) en de Japanse duizendknoop 
aan de Gebrande Hoefstraat – Keijtenburgstraat verwijderd (zie hieronder). 
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