Verslag plantenwerkgroep
Swalmen, 24 maart 2018
Mijn plan was om eens meer achter de schermen van de werkgroepen te kijken of mee te
lopen met een werkgroep wat zij zoal doen en betekenen binnen het IVN, afdeling
Roermond om hierover een artikeltje te maken voor het schrijvertje en voor op de
website.
Het is februari en waar ga ik heen zo vroeg nog in het jaar, een binnen activiteit, de
plantenwerkgroep.
En dan…………….
sta ik samen met de leden van de plantenwerkgroep op zaterdag 24 februari voor een
gesloten deur van het bezoekerscentrum Leudal in de kou ( -2° ) te wachten. Fijn, daar
komt Hermien Hendrikx aan, die heeft vast de sleutel, nee toch niet. Nadat ze uit de auto
is gestapt staat ze meteen met haar mobieltje te bellen, vast over de sleutel natuurlijk.
Gelukkig duurt het niet lang meer voor we naar binnen kunnen. De warmte in.
Met het bezoekerscentrum Leudal ben ik al bekend, zoals dat ook wel bij de meeste IVNleden zal zijn, zo niet dan is het echt een aanrader om hier eens heen te gaan.
De groep gaat naar boven, waar ze gebruik kunnen maken van een ruimte, er wordt wat
met tafels en stoelen geschoven, en de boeken worden uit de tassen gehaald met de
nodige loepjes. Dozen worden uitgestald met bakjes en potjes met wat groen erin, sorry,
allerlei soorten mos natuurlijk, want vandaag is het theorie determineren van mossen
aan de orde.
Paul Bergs geeft een uitleg over de hoofdindeling mossen; bebladerde mossen en
thalleuze levermossen. Willemiek ….. een echte enthousiaste kenner gaat samen met
ons de mossen ontleden en met alles wat we door onze loepjes zien, kunnen we aan de
hand van de veldgids mossen, steeds verder ontrafelen wat voor soort mos we in onze
handen hebben. Als we trek in koffie krijgen komt de eigenaresse van het restaurant
vragen wie er koffie of thee wil hebben, terugkerend met een vol blad gevulde
koffiekopjes heeft ze er een lekkernij bij, omdat we voor een gesloten deur in de kou
hebben gestaan.
Een leuke groep enthousiaste mensen, het determineren, inventariseren, het uitpluizen
en vooral genieten van de mooie kleine dingentjes zuigt mij mee in een wonderbaarlijke
ontdekkingswereld. Na afloop ga ik enthousiast naar huis, dit vind ik echt iets voor mij
om mee door te gaan. Maar ja, dit is wel een binnen activiteit geweest. Ondanks mijn
belemmering voor langdurige wandelingen besluit ik voor mijzelf ook naar de volgende
activiteit te gaan; de Turfkoelen nabij Herkenbosch, mossen in de natuur ontdekken.
Dat is dan wel een maandje wachten, de werkgroep komt namelijk een keer per maand
bij elkaar.
Zaterdag 24 maart op naar de Turfkoelen, nabij Herkenbosch om met de groep de
mossen die daar groeien te gaan herkennen. Gisteren was het nog harstikke koud, maar
vandaag lopen we in een lentezonnetje en haar stralen strijken al neer op de mooie

groepen mossen. Uiteraard zijn we met z’n allen gewapend met een loep en het boek.
We herkennen verschillende soorten, uit verschillende groepen.
Op de p-plaats treffen we het parapluutjes-mos en muur-mos aan. Er is geen lange
wandeling voor nodig om van alles aan te treffen en we zijn zo een paar uur verder met
een aardig lijstje van herkende mossen.
Gewoon klauwtjes-mos, gewoon sterren-mos, fijn ladder-mos, groot ladder-mos,
Veenmos, gewimperd-mos ( met ?tje) tand-mos, gewoon haar-mos, gewoon pluisjes-mos
en als laatste brons-mos. Aan mij de taak deze thuis nog eens na te kijken in de boeken
en in de juiste groep te plaatsen.

Tijdens de mossenwandeling gaat er een mobieltje af en worden we verrast door René
Horsten die met koffie onderweg is. Als hij aankomt gaan we terug naar de p-plaats en
hebben we de ochtend met een heerlijk kopje koffie/thee en borreltje, in het steeds
warmer wordend zonnetje, gezellig afgesloten.
Meer te weten te komen over de plantenwereld kan met deze werkgroep en hier ook iets
mee gaan doen gaat vanzelf, door elkaar, met elkaar en voor elkaar.
Ben jij ook zo nieuwsgierig, leergierig of wil je je kennis kwijt, je bent bij deze groep
hartelijk welkom, als je serieus mee wil gaan doen.
En ja, zelf sluit ik mij bij de groep aan en bedank de leden van de plantenwerkgroep voor
de fijne kennismaking.
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