
MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR  DE HEEMTUIN RUCPHEN  

Op 12 augustus ging de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet samen op excursie naar de Heemtuin in 

Rucphen. De ruim 2 hectare grote wilde bloementuin is aangelegd door medewerkers van de Sociale 

Werkvoorziening in Roosendaal . Deze prachtige heemtuin toont de bezoeker een afspiegeling van 

de natuur en het landschap in Brabant van vroeger. Het is het landschap uit de geboortestreek van 

Vincent van Gogh. De verschillende biotopen met daarin maar liefst 400 soorten wilde bloemen 

trekken natuurlijk ook heel wat vlinders aan. 

Eind zeventiger/begin tachtiger jaren van de vorige eeuw werd gestart met het rooien van minder 

vitaal zeedennenbos en sterk verwaarloosde Amerikaanse eiken. Er werd toen ook een 

randbeplanting aangebracht en een afrastering. De bomen en struiken van de randbeplanting zijn nu 

uitgegroeid tot een prachtig bosbiotoop, waar het bont zandoogje zo graag leeft: donker met lichte 

(zonnige) plekjes, precies zoals de vlinder zelf er ook uitziet.  

 

We wandelen over “Ut Klokkebaajepadje” en “Ut Laast de Beekstrotje”, waar we naast klokkebaaje 

ook de salomonszegel met een hele rij zwarte bessen verstopt onder de tak van bladeren en de 

knallend oranje-rode bessen van de gevlekte aronskelk vinden.  

 In 1986 werd in het middengedeelte ’t Venneke aangelegd,  er werden poelen gegraven en de 

moerassen krijgen vorm. We zien hier nu vele libellen rondzweven, zoekend naar voedsel. Ook 

worden op de waterplanten de eitjes afgezet. Grote bossen gagel geuren heerlijk als je erlangs 

wandelt.  



 

De kattenstaarten trekken menig witje aan; hoewel ze niet geuren bieden deze bloemen veel nectar. 

Tevens is de kattenstaart één van de waardplanten voor het boomblauwtje, die zien we hier een 

plekje zoeken om eitjes af te zetten. De onderkant van de vleugels van dit blauwtje is zilvergrijs met 

kleine zwarte stipjes. Vroeger werd hij ook wel zilverblauwtje genoemd. De bovenkant is 

hemelsblauw met een zwarte rand, smal bij het mannetje, breed bij het vrouwtje. Andere 

waardplanten van deze vlinder zijn vuilboom (vandaar de naam), struikheide, klimop en hulst. 

Ook het koninginnenkruid groeit graag op deze vochtige grond en is vandaag dé nectarkroeg bij 

uitstek, menig vlinder vindt hier een rijk voorziene dis. Wat we aantreffen? Tientallen citroenvlinders, 

atalanta’s, dagpauwogen en kleine vossen smullen van een heerlijk vlindermaal. 

 



In “Ut Moeras” en “de Sijpeltjes” vinden we vele planten, sommige uitgebloeid zoals de grote 

ratelaar en de beenbreek, maar ook nu nog bloeide planten als de echte koekoeksbloem, grote 

pimpernel en de blauwe knoop, ook een echte vlinderlokker.     

 

Een andere biotoop in de heemtuin is het heidegebied. Een groot deel van de beplanting is 

geschonken door Brabants Landschap: op het Padvindersven is 250 kubieke meter heiplaggen 

handmatig geplagd en de gemeente mocht “om niet” de plaggen hebben. Op de vochtige heide zien 

we o.a. dopheide, klokjesgentiaan, valkruid, wollegras en zonnedauw. Op de droge heide staat de 

struikheide nu volop in bloei en trekt vele bijen, hommels en vlinders aan, zoals de kleine 

vuurvlinder, het hooibeestje en het icarusblauwtje. 

    



En ook een groepje Ken en Genieters! 

 

Het landschap van vroeger kende natuurlijk ook cultuurgebied, en ook dat is in de heemtuin 

aanwezig. Zo is er een blauwgraslandje zoals dat langs de Maas voorkwam, een kalkgraslandje, een 

korenakker en een hoogstamboomgaard, met daaronder het “Vlinderweike”. Het koren is pas 

gemaaid en staat in schoven te drogen. Maar er zijn nog plekjes gespaard, waar we de korenbloem, 

klaproos en kamille tussen het graan kunnen bespeuren. Oranje zandoogje en bruin zandoogje 

snoepen hier nog van de akkerdistels en het jakobskruiskruid die langs de randen nog in bloei staan. 

  



 

Via het Kapellenpadje en het Kapellenweitje, waar we nogmaals worden vergast op grote bossen 

koninginnenkruid met verschillende kapellen (zoals vlinders vroeger genoemd werden) gaan we naar 

Ut Gebouwke, waar we nog een kop koffie drinken en dan weer huiswaarts keren. 

 

 

 


