Verslag excursies PlantenWerkGroep IVN Voerendaal 2018
Een jaar met “ups-and-downs”, een veelbelovend voorseizoen met een enorm aantal orchideeën. Toen de
zomer echter van start ging, veranderde het. In de zomer hebben we zeer veel droge locaties bezocht. Het is
zelfs voorgekomen dat er excursies niet doorgingen want met 34°C is het niet echt leuk meer.
12 april kasteelpark Elsloo; onze eerste “expeditie” in 2018 ging zoals gewoonlijk naar Elsloo. Het was bewolkt
met later zon en daardoor liep de temperatuur op. Er is op het landgoed heel wat veranderd, het water heeft de
ruimte gekregen en de bevers vinden dat een hemel op aarde. Alle vroege voorjaarsbloeiers kwamen we tegen
zoals slanke sleutelbloem, maarts viooltje, goudveil, dotterbloem.

17 mei Weustenrade/Geleenbeek; de zon tussen de stapelwolken. Vorig jaar waren we in augustus op deze
locatie en toen was onze plantenlijst veel langer. Conclusie: niet meer zo vroeg in het seizoen

31 mei Vrakelberg; een hete middag met opbollende wolken. De orchideeën stonden volop in bloei, je was bijna
bang om een voet te verplaatsen. Vonden we vorig jaar sporadisch een bijenorchis, dit maal waren we over het
aantal uitermate verrast.

14 juni Putberg; vol verwachting trokken we naar deze ‘berg’. Hoeveel orchideeën zullen we dit jaar vinden en
hoeveel bijenorchissen? Wel dat viel lelijk tegen. Na een uitgebreide zoektocht vonden we slechts 1
muggenorchis. Kwam dat omdat het gras tot ons middel kwam?

28 juni Wahlwiller akkers; neen, deze locatie stond niet op ons programma. De (dinsdag) wandelgroep was op
aanraden van Pierre G. er heen gelopen. Volgens hem was dit een schoolvoorbeeld van een bloemrijk
akkerperceel. Zo is het gekomen dat wij (als PWG) daar een kijkje zijn gaan nemen We werden beslist niet
teleurgesteld en deze locatie staat volgend jaar zeker weer op het programma.

5 juli Meers; Tja, de droogte had echt toe geslagen. Vorig jaar hadden we een zeer lange lijst met planten , nu
moesten we het met een vrij korte (slechts 39 st.) doen. Het enige voordeel er hier aan de Maas een
verfrissende briesje stond. Ook het verkoelend drankje na afloop was zeer welkom.

2 augustus Gronselerdel; over het weer gaan we het maar niet meer hebben, het was bloedheet daar in de holle
weg. We vonden gelukkig weer de Hokjespeul en het Ruig klokje. Ook konden we veel rozengallen bewonderen.
Na afloop lekker aan de koffie en zelfgebakken pruimenvlaai bij Wiel en Maria.

16 augustus Struingebied Itteren/Borgharen; daar de herfst-schroeforchis haar koppetje nog niet boven het veld
had uitgestoken, moesten we op zoek naar een alternatief en dat werd dit struingebied bij Borgharen. De moeite
waard om er nog eens een te gaan.

23 augustus de Piepert; Op het OLV-plein werd besloten om naar de Piepert te rijden. Het gebied is vochtig en
schaduwrijk, precies wat er nodig was op deze hete middag. De opbrengst aan planten viel niet tegen.

20 september de Hut; waren we op 16 augustus nog te vroeg voor de herfstschroeforchis nu kwamen we te
laat. Dankzij de stokjes konden we de plantjes hier en daar nog terug vinden.
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