Plantenwerkgroep IVN Roermond. Vrijdag 20-8-2021
Meinweg: startpunt Venhof
10 Personen doen vandaag mee. Willemiek heeft de route bepaald. Oorspronkelijk stonden
ook korstmossen voor op de agenda. Daar kan geen sprake van zijn. Veel is verbrand.
Schildmos, gevorkt heidestaartje en groen bekermos komen we wel nog tegen.
We gaan de corridor bekijken die het leger gemaakt heeft om de grote brand die er gewoed
heeft te kunnen stoppen. Willemiek vertelt over de dag van de brand, die hier in een razend
tempo aangewakkerd door de harde wind, snel dichterbij kwam. Over de vrees dat het vuur
over de IJzeren Rijn zou slaan, de bedreiging van Venhof en de evacuatie van de paarden,
ook van haar eigen paard Venja. Later is zelfs heel Herkenbosch geëvacueerd. De rode gloed
in het bos. Heel beangstigend.
Veel pioniersvegetatie hier. Het blijft een afschuwelijk gezicht om de geblakerde zwarte
stammen te zien. Er blijkt echter een bijzondere paddenstoel te groeien onder de verbrande
dennenboom. De Oliebolzwam, deze viel mij meteen op tijdens het voorlopen. Zo´n vorm
had ik nog nooit gezien. Dit is natuurlijk fantastisch om te delen met de groep. De
oliebolzwam parasiteert op de wortels van een dennenboom. Maar alleen op brandplekken.

oliebolzwam

Math heeft een nieuwe Heukels gekocht, erg prijzig, maar deze heeft een betere indeling. In
het begin is het nog lastig zoeken, de bladen zijn wat steviger. Misschien toch ook eens naar
kijken als ik in de boekhandel ben.
Ik lees bij twijfel voor, en de anderen controleren met de loep of de kenmerken kloppen.
Onze Michiel is er vandaag niet, dat is wel een gemis. Anita vindt een rugstreep padje, het is
maar 2 cm groot maar met een onmiskenbaar geel streepje op zijn ruggetje. Ook een klein
kikkertje en een gewone pad, vinden we in het zand.
We hebben een mooie avond met veel vondsten, maar het licht is snel weg. Een reden voor
Willemiek en mij om volgend jaar wat meer plantenwerkgroep ochtenden in te plannen en
alleen in mei en juni op de vrijdagavonden te gaan. Tijdens de koffie na bespreken we dit,
maar eigenlijk heeft niemand hier bezwaar tegen.
De speciaal voor het IVN bomenfestival ontwikkelde bomenkaart laat ik zien. Het is een
prachtige uitgave geworden. Ik bestel 15 exemplaren voor de leden van de
plantenwerkgroep. Het lijkt mij een goede besteding van het jaarlijks budget.
Tenslotte zitten wij in de schemer aan een lange tafel bij de Venhof aan de koffie. Het was
een leerzame avond. Sjoerd is tevreden, want hij heeft weer wat soorten aan zijn 1000
soorten challenge kunnen toevoegen. Mede dankzij onze hulp natuurlijk. De volgende keer
gaan we naar de Hompesche Molen, mits het hoog water gezakt is. Corona en andere
natuurrampen zorgen ervoor dat we steeds gebieden moeten omgooien of annuleren.
Gelukkig hebben we veel prachtige natuur in Midden-Limburg.
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