
 

 

Programma voor de maanden dec, jan, febr 

 

Kijk altijd voordat u wilt deelnemen aan een activiteit 

op onze website www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree 

voor de meest actuele informatie!! 

 

 

Zo. 11 dec. Winterwandeling.  

  We starten om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de 

blokhut van Jong Nederland aan de Koeberg 1 te Baarlo. 

We maken een wandeling van 6 km en daarna is er warme 

chocomel met wat lekkers. 

 

Zo. 22 jan. Vogelexcursie in het Meerlebroek. We vertrekken om 8.30 

uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo. Kijk op 

onze website: www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree voor 

meer informatie. 

 

Di. 28 febr. Lezing van Gerard Compiet: “Spechten, houthakkers van 

het bos”. De lezing begint om 20.00 uur bij Aan ’t Paedje, 

Zuivelstraat 3a in Baarlo.  

  De zaal is open vanaf 19.45 uur.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Ós Greun Blaedje 
 

Dec. 2022 

 
 www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree 
Website:  www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree 
e-mail adres:  IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com 
 

 
 
Voor € 20,- per jaar bent u lid.  
U kunt dan meedoen met alle  
activiteiten en u ontvangt maandelijks ons  
krantje met info en het programma.  
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Kerst- en Nieuwjaarswens van het Bestuur 

 

 
 

Het Bestuur van IVN Baarlo-Maasbree wenst alle leden fijne feestdagen en 

een gezond 2023 toe!  

We begroeten u graag tijdens onze activiteiten.   

We hebben voor 2023 weer een interessant en leerzaam programma voor u 

samengesteld!! 

 

Piet, Els, Anne-Mieke, Suzanne en Laurie  

 

 

Winterwandeling 2022 
 

Op zondag 11 december vindt de traditionele winterwandeling plaats van 

IVN Baarlo-Maasbree. We starten om 14.00 uur vanaf de blokhut van Jong 

Nederland aan de Koeberg in Baarlo voor een wandeling door het prachtige 

buitengebied van ons dorp. De wandeling is ongeveer 6 km lang. Na afloop 

is er warme chocomel en zijn er lekkere wafeltjes. 

Het is een mooie gelegenheid om gezellig samen het jaar af te sluiten. 

Bent u slecht ter been, maar wilt u wel aansluiten na afloop? 

Dat is geen probleem, geef even een seintje aan elsvanknippenberg@live.nl 

 

Uitslag Raboclubsupport is bekend!  
 

Op vrijdag 14 oktober werd bekend welk bedrag IVN Baarlo-Maasbree 

ontvangt vanuit de RaboclubSupport campagne. 

Dit jaar zijn er 41 stemmen uitgebracht op onze vereniging en is het 

geweldig bedrag van € 252,58 bijgeschreven op onze rekening. 

 

Iedereen die op IVN Baarlo-Maasbree heeft gestemd willen we hartelijk 

bedanken en natuurlijk ook een woord van dank aan Rabobank Noord-

Limburg! 

 

 

 

 

 

 

Inloopbijeenkomst over de Kwistbeek op 8 december 2022  
 

De werkzaamheden voor het verbeteren van Gebied Kwistbeek zijn bijna 

gereed. Maar natuurlijk is het ook van groot belang de nieuwe situatie in 

stand te houden. Daarom is er een Beheer- Onderhouds- en Monitoringsplan 

(BOM) gemaakt.  
 

Op donderdag 8 december 2022 is er een inloopbijeenkomst van 16.30 uur 

tot 20.30 uur.  
 

De locatie is ‘Helden van Helden’ op de Baarloseweg 8A in Helden. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn er deskundigen aanwezig die uw eventuele 

vragen kunnen beantwoorden, met name over het Beheer- Onderhouds- en 

Monitoringsplan. In dit plan van Waterschap Limburg staat het beheer, 

onderhoud en monitoring van Gebied Kwistbeek beschreven. Naast het 

bewaken van het streefbeeld zijn in het plan opgehaalde afspraken in 

samenwerking met de inwoners vastgelegd. 
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De winter is begonnen voor de wintervlinders 
 

Hoewel er nog maar weinig echt koude nachten zijn geweest, komen nu toch 

de wintervlinders tevoorschijn. Zij worden actief in de loop van november en 

vaak pas na de eerste nachtvorst. Het zijn nachtvlinders met een bijzondere 

levenswijze, maar ze komen wel heel veel voor. Als je weet hoe je ze moet 

zoeken, kun je er honderden op een avond vinden. 

De grote en kleine wintervlinder zijn zeer algemeen en komen vrijwel overal 

in het land voor. Ze zijn wel gebonden aan bomen en dan vooral eiken, dus 

in echt open landschappen zul je ze maar weinig tegenkomen. Op de hogere 

zandgronden zijn ze ook veel talrijker dan in de klei- en veengebieden, maar 

ook daar komen ze voor. Het zijn nachtvlinders. Ze worden ongeveer een uur 

na zonsondergang actief, dus dat is zo half november vanaf een uur of zes ’s 

avonds. 

De kleine wintervlinder is de meest voorkomende wintervinder. Ze zitten 

vaak ook met veel bij elkaar. Er zijn waarnemingen van meer dan 

driehonderd kleine wintervlinders die op de een boomstam zaten. Die grote 

aantallen hebben meestal betrekking op mannetjes. Deze zijn erg opvallend 

en zitten vaak in groepen bij elkaar op de onderste meters van een stam. Ze 

wachten daar op de vrouwtjes. Deze zijn verpopt in de strooisellaag, dus 

tussen de afgevallen bladeren en komen nu, in het begin van de winter, uit de 

pop en kruipen naar boven toe de boomstam in. Kruipen, want de vrouwtjes 

van wintervlinders kunnen niet vliegen. Ze hebben alleen nog maar kleine 

vleugelstompjes over. Terwijl ze zo naar kruipen, komen ze de mannetjes 

tegen en wordt er gepaard. Na de paring kruipt het vrouwtje verder omhoog 

en zet haar eitjes af in de 

boomkruin. 

De andere wintervlinders hebben 

een vergelijkbare ontwikkeling.  

De grote wintervlinder komt ook 

verspreid door het hele land voor, 

maar deze nachtvlinder vind je  

niet vaak in flinke aantallen  

bijeen, behalve als ze worden 

aangelokt met een lichtbron.  

De derde wintervlinder, de 

berkenwintervlinder, is het minst 

talrijk. Deze is sterk gebonden aan de hogere zandgronden en is vooral veel 

gezien op de Utrechtse Heuvelrug en de zuidelijke Veluwe. 

Om wintervlinders te zien te krijgen, moet je de komende weken ’s avonds 

op pad. Vanaf een uurtje na zonsondergang bomen afzoeken met de 

zaklamp is de beste methode. De mannetjes, die opvallende vleugels 

hebben, vind je vrij snel. Maar het is de sport om, tussen al die mannetjes, 

ook de ongevleugelde vrouwtjes te ontdekken. 
 

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting 

 

 

Vliegenzwam 
 

Toen ik laatst in een bosje kwam, 

zag ik daar een pracht van een vliegenzwam. 

Het felle rood van zijn hoed, 

leek nóg roder, dan dat van bloed. 
 

Op die hoed zag ik vele witte wratjes; 

Aan de onderkant - ’t leken net latjes - 

telde ik: één, twee, o zo vele plaatjes. 

Zaten daarin nu al die kleine “zaadjes”? 
 

Om zijn steel zag ik een mooie kraag, 

en toen ik hem volgde naar omlaag, 

ontdekte ik dat hij onderaan,  

met een knol in de grond moest staan. 
 

Vliegenzwam jij parel van het bos, 

staat daar te pronken in het groene mos. 

De herfst dankt zijn charme vooral aan jóu; 

O, waarom verdwijn je telkens weer zo gauw? 
 

Gerard Dings 
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De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door 

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij 

de Tuinvogeltelling weten deze organisaties hoe vogels in de winter onze 

tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen ze vogels beter helpen en 

beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig! 

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half 

uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar 

over uw tuin? Die tellen niet mee.  

Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar 

tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde 

vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die 

u tegelijk hebt gezien.  

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

 

 
 

 

Paddenstoelen in het Raayerbos 23 oktober 2022 
 

Het is dit jaar een vreemd paddenstoelenseizoen geweest; na de droge 

zomer waarin er weinig paddenstoelen te zien waren, volgden overvloedige 

regenbuien. Na deze regen was er een ware explosie van paddenstoelen. De 

vochtigheid is vooral voor het ondergrondse gedeelte van de paddenstoelen; 

het mycelium, een zegen geweest. Maar voor de vruchtlichamen; de 

paddenstoelen zelf, zijn de heftige buien funest. Ze verbleken en verliezen 

snel hun stevigheid en storten in elkaar. Desalniettemin valt er ook vandaag 

nog genoeg te genieten. 

Voorafgaand aan de wandeling krijgen we uitleg over de wereld van de 

paddenstoelen. Een paddenstoel is de vrucht is van een schimmel en onder 

de grond zit een netwerk van dunne draden: het mycelium. In de 

paddenstoel vormen zich sporen, deze sporen worden meestal gevormd op 

de plaatjes, of in de buisjes onder de hoed van de paddenstoel.  

Een paddenstoel maakt ontelbare sporen, deze sporen zijn microscopisch 

klein en dus niet met het blote oog te zien. Maar omdat één paddenstoel er 

miljoenen tegelijkertijd produceert, kan je ze bij sommige soorten wel zien 

als een stofwolkje, zoals we later vandaag merken bij de Gekraagde 

aardster. Een rijpe paddenstoel geeft dus elke minuut duizenden sporen af 

die door de wind of op een andere manier bijvoorbeeld door insecten 

worden verspreid.  
 

Er zijn verschillende types paddenstoelen, zoals plaatjeszwammen, 

buisjeszwammen (boleten), stekelzwammen, trilzwammen zakjeszwammen 

en buikzwammen (bovisten). 

We krijgen ook uitleg over de functie van paddenstoelen in de natuur. Er 

zijn parasieten, dit zijn paddenstoelen die leven ten koste van hun gastheer. 

Er zijn paddenstoelen die zich voeden met afstervend hout en afgevallen 

blaadjes, dit zijn de opruimers van het bos, die we de saprofyten noemen. Er 

zijn ook paddenstoelen die samen leven (in symbiose) met de haarworteltjes 

van bomen. De schimmel helpt de boom met de opname van water en 

voedingszouten en krijgt daarvoor suikers en zetmeel die door de boom 

geproduceerd zijn terug. 

Na deze interessante uitleg gaan we met 16 personen vol goede moed op 

zoek. 

Als eerste zien we het Gewoon elfenbankje op een stukje hout, we zien hier 

nog meer paddenstoelen die op hout groeien zoals de Gewone zwavelkop, 

de Spelzwoerdzwam en het Waaiertje (Schizophyllum commune). De 

Schizophyllum betekent gesplitste lamel. 
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Deze naam dankt de paddenstoel aan een speciale eigenschap. Bij droogte 

sluiten de lamellen zich om bij vocht weer open te gaan, ze open en sluiten 

dus als een waaier. Op deze wijze beschermt de paddenstoel de op de 

lamellen aanwezige sporen.  
 

Langs het wandelpad is veel te vinden; we zien de Langsteelfranjehoed, het 

Gewoon donsvoetje en veel Nevelzwammen. 

Een stukje verder zien we twee verse exemplaren van de Gekraagde aardster, 

die behoort tot de buikzwammen. Aardsterren zijn in het midden bolvormig 

en in dit bolletje zitten de sporen, bij rijpheid ontstaat er een opening aan de 

bovenkant waar de sporenwolkjes uit ontsnappen. Als we zachtjes op het 

bolletje drukken, zien we dat er een donker wolkje uit ontsnapt. 

Ook de Mycena pura oftewel het Gewoon elfenscherpje en de Mycena rosea 

het Heksenschermpje staan hier tussen de brandnetels te pronken. 

Ook staan er Stinkparasolzwammen, ze zijn niet meer zo heel vers, maar we 

ruiken nog hun onaangename geur. Langs het pad staat ook de Oranjerode 

Stropharia, een mooie paddenstoel met een felrode kleur en enkele Groene 

anijstrechterzwammen. 

Een stukje verder staat een Parelamaniet, een prachtige paddenstoel uit de 

familie van de Amanieten. 

We lopen verder en op een dode berk staan enkele Echte tonderzwammen. 

De Tonderzwam of Tondelzwam werd vroeger gebruikt als tondel voor het 

maken van vuur. De zwam werd eerst in reepjes gesneden en gekookt in 

paardenurine en gedroogd. Door de paardenurine vat de tondel nog sneller 

vlam bij het maken van een vuurtje. De tondel werd bewaard in een 

tondeldoos samen met enkele vuurstenen. Al vanaf de prehistorie werd met 

deze natuurlijke vuurstenen vuur geslagen. Bij een goede slag sprongen de 

vonken ervan af. Vielen de vonken op de tondel, dan begon deze te smeulen 

en met voorzichtig aanblazen, ontstond een vlammetje. 

Even later verlaten we het schelpenpad en slaan we rechtsaf een bospad in 

en hier struikelen we zowat over de dennenkegels met de 

Muizenstaartzwammetjes. 

We vinden ook enkele exemplaren van het Oorlepelzwammetje, een grappig 

klein zwammetje, met een viltig behaard hoedje en donkerbruine steel. Aan 

de onderzijde van het hoedje zitten geen plaatjes, maar stekeltjes. Vandaar 

ook dat het Oorlepelzwammetje  tot de stekelzwammen behoort. 

We merken dat het hier in het bos veel vochtiger is dan op het wandelpad en 

we genieten ook van de mosjes die zich ondanks de droogte van de 

afgelopen zomer, na de regenbuien hebben hersteld. 

Tussen het mos staat Kastanjeboleet, enkele exemplaren zijn door de 

overvloedige regenbuien aangetast en wit uitgeslagen. 

We zien ook veel Dennenvlamhoeden en Helmmycena’s, die laatste 

paddenstoel is te herkennen aan de dwarsadertjes tussen de lamellen. Als we 

met het vergrootglas kijken dan kunnen we ze ontdekken. We zien een 

mooie wissel van de das en verderop staat de Zwartpurperen russula. In 

Nederland komen ongeveer 100 soorten russula’s voor. Het zijn mooie 

stevige paddenstoelen met een steel die je kunt breken als een krijtje. 

Even later gaan we een klein paadje in, waar veel verschillende soorten 

mosje staan, het lijkt hier wel een groen tapijt. We zien de Gewone 

krulzoom met zijn gekrulde, ingerolde rand. 

Verderop staat een Phallus impudicus, een Grote stinkzwam, deze 

paddenstoel groeit uit een duivelsei. Als de stinkzwam uit het ei is 

gekomen, snoepen de insecten van het slijm dat op de hoed zit. Op deze 

manier worden de sporen verspreid. 7 8 

 

 



Er staan ook Gewone fopzwammen en Levermelkzwammen. 

Aan het einde van het paadje tussen de Adelaarsvaren zien we enkele 

Vliegenzwammen. Het is altijd weer een feest om deze paddenstoel tegen te 

komen en er worden natuurlijk foto’s gemaakt. De Vliegenzwam vind je 

vooral in de buurt van berk, beuk, eik en fijnspar en dat is niet voor niets. De 

schimmeldraden onder de grond werken samen met de wortels van deze 

bomen, ze groeien om de haarvaten van de wortels heen. Zo helpen ze de 

boom bij de opname van water en voedingszouten en ontvangen ze suikers 

hiervoor terug. Boom en zwam kunnen niet zonder elkaar!  

We slaan weer linksaf en zien op een stuk hout de Roze raspzwam, die aan de 

onderzijde fel oranje gekleurd is. 

We zien ook enkele mooie Witsteelfranjehoedjes en op een viersprong staat 

de Bleke oesterzwam die we eveneens uitgebreid bewonderen. Daarna lopen 

we door naar een ander gedeelte van het bos, waar we op een omgevallen 

boom enkele prachtige exemplaren van de Teervlekkenzwam kunnen 

bewonderen. Het blijkt dat met name houtzwammen kunnen ‘zweten’ bij een 

hoge luchtvochtigheid, op die manier kunnen ze het overschot aan water 

kwijt. Het resultaat zijn dan grote druppels vocht de zogenaamde 

guttatiedruppels, aan de rand van de paddenstoel en in dit geval met heel 

opvallende kleuren. Ook zien we hier tussen het mos veel kleine 

paddenstoeltjes staan waaronder het Oranjegeel trechtertje. 

We verlaten dit prachtige stukje bos en lopen verder, even later zien we op de 

afgevallen bladeren van de Amerikaanse eik heel veel 

Draadknotszwammetjes staan. Het is altijd een uitdaging om tussen de vele 

dennennaalden deze paddenstoelen te vinden, maar het is gelukt! De 

Draadknotszwam is een saprofyt, hij ruimt als het ware de bladeren op. 

Na een tijdje verlaten we het bos en komen we weer bij het schelpenpad, aan 

de andere kant van de weg zijn ook nog enkele leuke vondsten te zien zoals 

de Valse kopergroenzwam en een Gele knolamaniet, van deze laatste is de 

giftigheid toe te schrijven aan de aanwezigheid van het gif alfa-amanitine. 

Het blijkt dat de hoeveelheid gif in deze paddenstoel zeer beperkt is. Alleen 

bij het nuttigen van grote hoeveelheden kunnen symptomen van vergiftiging 

optreden. Het grootste gevaar schuilt echter in het feit dat deze soort zeer 

makkelijk verward kan worden met de veel giftigere Groene knolamaniet. 

Elk jaar overlijden er mensen die in de veronderstelling waren dat ze een 

eetbare paddenstoel hadden gevonden. 

Op het einde van onze wandeling zien we wel honderd Hazenpootjes op 

houtsnippers staan. We bekijken deze vondst nauwkeurig en zien dat deze 

paddenstoel in jonge vorm erg lijkt op een hazenpootje, vandaar de naam. 

Buiten de al genoemde paddenstoelen hebben we ook nog gezien: Oranje 

dwergmycena, Scherpe kamrussula, Geelbruine spleetvezelkop, 

Waaierbuisjeszwam, Honingzwam, Kleine bostrechterzwam, Blauwe 

kaaszwam, Grijze buisjeszwam, Berkenzwam, Paarse korstzwam, 

Vermiljoenzwam, Graskleefsteelmycena, Dooiergeel mestzwammetje, 

Geweizwam, Pijpknotszwam, Geschubde inktzwam, Parelstuifzwam, 

Plooivlieswaaiertje. Na een heerlijke ochtend komen we voldaan terug bij het 

startpunt van onze wandeling en constateren dat we ruim 50 soorten op naam 

hebben kunnen brengen. 

 

Een woord van dank aan onze gidsen van vandaag! 

 

 
 

 

Verslag: Els   

Foto’s: Laurie en Suzanne 
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Rondje Wittsee zondag 13 november 
 

Rond 9.00 uur staan 10 belangstellenden te trappelen om op pad te gaan. 

Het is nog rustig bij de Wittsee en we nemen alle tijd om de natuur om ons 

heen te ontdekken. 

Voor de tijd van het jaar is het prachtig weer; het is nog wat fris als we 

vertrekken maar al snel wordt het heel aangenaam en stijgt de temperatuur. 

Het is bepaald geen straf om op deze manier de zondagochtend door te 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We horen de Huismussen kwetteren en we zien de Aalscholver en een Blauwe 

reiger in de verte, uit het struikgewas klinkt de roep van een Fazant. Als we de 

vogels observeren door de telescoop kunnen we volop genieten van hun 

verenkleed. 

We horen de Winterkoning, Roodborst, Vink, Merel en de Ekster. 

In het water zitten Meerkoetjes, Nijlganzen en er vliegen Houtduiven over. 

Vanuit de struiken horen we de Koolmees en de Pimpelmees en een Grote 

bonte specht. 

Een eenzame Spreeuw zit op een kale tak en laat zich door de telescoop 

bewonderen. Als we verder lopen langs het water zien we een Waterhoentje en 

twee Fuutjes die aan het foerageren zijn. 

We lopen richting de vogelkijkhut en we horen een Waterral; het geluid van 

een speenvarken klinkt enkele keren vanaf de waterkant, een Waterral zien is 

een ander verhaal; dat is heel moeilijk. Op het water van de vennetjes zitten 

Wintertaling (te herkennen aan de groene spiegel), Wilde eend (te herkennen 

aan de blauwe spiegel) en Krakeend (te herkennen aan de witte spiegel). 

We zien ook een Dodaars, de kleinste Fuut uit onze omgeving.  

In de verte vliegt een Buizerd en even later zien we een Watersnip in het riet 

duiken, horen we de IJsvogel en zien we enkele Puttertjes. 

Vanuit de vogelkijkhut zien we Grauwe ganzen en Kolganzen en een statige 

Grote Zilverreiger. 

Een Ree laat zich zien aan de waterkant, maar dat is maar voor heel even, 

want langs de oever is het druk met wandelaars en joggers, het dier is na 

enkele seconden weer verdwenen in het riet. 

Na een tijdje verlaten we de 

kijkhut en lopen over het 

bruggetje over de Nette. We 

zien geen vraatsporen van de 

Bever, wel een 

beverglijbaan als teken van 

zijn aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

We komen nu in een kleinschalig landschap met beukenbossen, weilanden 

en rijen knotwilgen. We horen Sijsjes, Goudvink en Boomklever. 

Een mooie Atalanta poseert voor ons langs het pad en even verder bij de 

NABU Naturschutzhof zien we een Appelvink in een spar, helaas krijgen 

we hem niet in de telescoop, want hij vliegt na enkele seconden weg. 

Even later gaan we rechtsaf over de dijk tussen de Grosser de Wittsee en de 

Kleiner Wittsee en we zien in de verte nog enkele Kuifeenden en op het 

laatste stuk van onze wandeling zien we enkele Gaaien die opvliegen vanuit 

de eiken. 

We genieten volop  tot aan 

het einde van onze 

wandeling; we hebben 

vanmorgen 35 vogelsoorten 

op naam gebracht. 
 

Hartelijk dank aan Jan Huijs 

en Jan Peeters, onze gidsen 

van vandaag. 
 

Tekst: Els,  

foto’s Suzanne en Laurie  12 

 

 

 


