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Ton Lommers is voor vele IVN-leden geen 
onbekende. Als 60 jaar is hij betrokken bij IVN en 
weet als geen ander hoe je jong en oud op 
boeiende wijze kan betrekken bij al het moois uit te 
natuur. Actieve beleving en verwondering staat 
daarbij centraal. De kans om bij hem een workshop 
wilde planten te volgen, laat je dus niet zo maar aan 
je voorbij gaan. Zaterdag 26 september was het zo 
ver en kwam Ton naar Stellendam. Helaas konden 
vanwege de corona-maatregelen maar 10 mensen 
meedoen. Een klein, maar fijn groepje dus. Locatie 
de werkschuur van Natuurmonumenten met 
voldoende natuur om ons heen.  

   
Hoe heet dat plantje ook al weer? 

Om 11.00 uur was iedereen present, voorzien van een kop koffie of thee met koek en konden we aan 
de slag. Eerst de kennismaking: “Wat heb je deze week gedaan, waar je trots op bent?” Voor sommigen 
een makkelijke vraag en anderen moesten toch even goed nadenken. Een persoonlijke startvraag of 
te wel een PSV’tje is een mooie manier om op een bijzondere manier kennis met elkaar te maken. Het 
is in ieder geval niet standaard en het doet je realiseren dat je altijd wel iets hebt gedaan waar je trots 
op mag zijn. Hoe klein of soms groot ook.  
 

 
Alle plantjes op een rij.  

 

Het weer werkte niet echt mee. De regen 
kwam met bakken naar beneden. Maar 
gelukkig was het na de PSV-ronde droog en 
konden we naar buiten toe voor de 
plantjesjacht. De opbrengst viel gelukkig alles 
mee. In de bermen en op de open vlaktes was 
nog van alles te vinden. Terug in de werkschuur 
werd bekeken wat we allemaal hadden 
verzameld. Van alle verschillende soorten werd 
een exemplaar in een reageerbuisje of vaasje 
gestopt. Het geheel zag er prachtig en kleurig 
uit.  
 

De volgende uitdaging was om alles op naam te 
brengen. Sommige planten zijn makkelijk zoals 
Fluitekruid, Paardenbloem of Watermunt, 
maar andere planten waren toch lastiger en 
moest het naslagwerk er aan te pas komen. Een 
leuke  en leerzame oefening en je merkt dat je 
met elkaar een heel eind komt. Voor de lunch 
een kom warme pompoensoep met tomaat en 
kokos van BijElles. Dat smaakte goed met de 
zelf meegenomen boterhammetjes. 
 

   
 Genieten van een kopje soep. 

 
 



  
Iedere plant heeft zo zijn eigen bijzonderheden.  

Na de lunch werden de planten besproken. 
Over planten valt zo veel te vertellen, maar 

vooral ook te zien. Ton daagde ons uit om eens 
goed naar de plant te kijken. Planten kunnen 
ook herinneringen oproepen. Bij Rozebottels 
denk ik altijd aan het huis waar ik ben 
opgegroeid. We hadden een heg van 
Rozebottels. Als deze rijp waren, was het 
heerlijk om het zoete vruchtvlees er vanaf te 
snoepen. Maar de zaadjes moest je niet 
opeten. “Daarvan krijg je jeuk in je buik”; zei 
mijn moeder. Ik denk dat menig deelnemer nog 
nooit zo goed naar een Brandnetel of 
Duizendblad heeft gekeken.

  
‘Creatief met bloemen’ was het laatste onderdeel van de workshop. Ton had allerlei materialen 
meegenomen en we konden onze creativiteit de vrije loop geven. Grappig om te zien hoe ieder daar 
zijn/haar eigen draai aan geeft. De een pakt een plant en tekent deze zo precies mogelijk na, de ander 
pakt van alles wat en maakt er een mooi boeket van of gaat met wasco-krijt aan de slag. 
 
Er werd geschilderd, getekend, geplakt en geschreven …… je kon een speld horen vallen in de 
werkschuur. In het laatste half uur lichtte een ieder zijn/haar eigen creatie kort toe en werd 
vereeuwigd op de foto.  
 
Kortom ….. het was een geweldige en leerzame dag zo in de werkschuur van Natuurmonumenten.  
 
 
 

    
Een kunstenaar aan het werk!    Opperste concentratie. 
  



 
 

 
 

 
 
Een kleine collage van creatief met planten; een resultaat om trots op de wezen! 


