Programma voor de maanden dec. en januari
Zo. 29 dec.

Zo. 19 jan.

Winterwandeling met aansluitend
koffie/thee en een stukje vlaai.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf de P-plaats bij de
Rabobank. De wandeling start om 13.30 uur vanaf “De
Bekkerie” in de Boekend. We lopen een gedeelte van de
Koelbroekroute van ongeveer 5 km, daarna is er
koffie/thee met vlaai.
U kunt zich opgeven bij Els 077 4772315.
Vogelwandeling met Jan Peeters naar het Vlakbroek. We
vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank.

Woe. 22 jan. Herinnering aan Gerda. Op deze avond staan we stil bij het
overlijden van ons dierbare lid Gerda van de Schoor, alweer
een jaar geleden. We beginnen de avond om 19.30 uur in
Aan ’t Paedje in Baarlo.

Blanke champignonparasolzwam
Foto Gerard Dings

Website:
e-mail adres:

www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
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.
Bestuur:
Piet Mölling
Els van Knippenberg
Wil Holtackers
Anne-Mieke van Deynen

077-3547179
077-4772315
077-4771957
077-3820904

Ós Greun Blaedje
December 2019

Kerst- en Nieuwjaarswens van het Bestuur

Spek de Kas Actie Jumbo

Het Bestuur van IVN Baarlo-Maasbree
wenst alle leden fijne feestdagen en
een gezond 2020 toe!
We begroeten u graag tijdens onze
activiteiten.
We hebben voor 2020 weer
een interessant en leerzaam
programma voor u samengesteld!!

Op zondag 10 november was de bekendmaking van de uitslag van de Spek
de Kas Actie van Jumbo Maasbree. IVN Baarlo-Maasbree heeft in totaal
een bedrag van Euro 192,95 opgehaald. Ook dit bedrag wordt ingezet voor
het behoud van de natuur in onze omgeving.
Alle mensen die hun vouchers aan IVN Baarlo-Maasbree hebben
gedoneerd, willen we langs deze weg heel hartelijk bedanken!

Een herfstwandeling bij de Hinsbeckerhöhen
Piet, Els, Wil, Anne-Mieke

Contributie 2020!!!!
In 2020 bedraagt de afdracht aan de overkoepelende IVN organisatie
€ 12,00 per lid. Dat betekent dat we van de € 20,00 contributie die u betaalt,
€ 12,00 moeten afdragen. De peildatum is 1 januari 2020, als u dan nog in de
ledenlijst staat, moeten we sowieso de afdracht betalen. De factuur
contributie komt als bijlage bij het ledenblad van januari. Maar als u zich wilt
afmelden als lid van IVN Baarlo-Maasbree, dan dient dit voor 1 januari 2020
te gebeuren!

Winterwandeling
Op zondag 29 december is de jaarlijkse winterwandeling.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank.
De wandeling start om 13.30 uur vanaf “De Bekkerie” in de Boekend.
We lopen een gedeelte van de Koelbroekroute van ongeveer 5 kilometer,
daarna is er koffie/thee met een stukje vlaai. Wilt u niet wandelen maar wel
gezellig samen koffie drinken? Dan kunt u om 15.00 uur aansluiten bij de
wandelaars bij “De Bekkerie”. Ook dan dient u zich even aan te melden,
indien nodig zorgen wij voor vervoer. Het bestuur wenst iedereen een
gezellige middag toe!
U kunt zich opgeven bij Els 077 4772315.
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Op zondag 17 november liet het weer ons zeker niet in de steek. Het was
wel frisjes, want het had gevroren, maar al wandelend viel de kou mee en
op een gegeven moment kwam er zelfs een voorzichtig zonnetje te
voorschijn. We waren met een groep van 10 personen en na 10 minuutjes
rijden, waren we bij de parkeerplaats aan de rand van Hinsbeck.
We bevinden ons hier in een geologisch interessant en afwisselend gedeelte
van het Nederrijnse Laagland. Een van de natuurlijke regio’s in Duitsland
die ligt aan weerszijden van de rivier de Rijn ten noorden van de stad
Düsseldorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
De Hinsbecker Höhen zijn een onderdeel van de Süchtelner Höhen, een
ongeveer 20 kilometer lange verhoging in het landschap tussen Viersen en
Herongen. Langs het wandelpad waren nog veel paddenstoelen te
bewonderen. We zagen onder andere: Rechte Koraalzwam, Nevelzwam,
Elfenschermpje, Parasolzwam, Vaalpaarse Schijnridderzwam, Echte
Tonderzwam, Heksenboleet, Geelwitte Russula, Geweizwammetje,
Gewone Zwavelkop,
Draadknotszwam,
Helmmycena,
Glimmerinktzwam,
Geschubde Inktzwam,
Dennenvlamhoed,
Elfenbankje, Franjehoed,
Roodbruine Schijnridderzwam
(vroeger Roodbruine
Trechterzwam).
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Na een tijdje doemde de uitkijktoren voor ons op, we besloten echter om
deze vandaag niet te beklimmen; door de vorst van de afgelopen nacht waren
de treden glad en glibberig.
Even later kwamen we bij het Gagelhangmoor waar we vanaf een vlonder
over een moerasachtig gebiedje vol met gagel uitkeken. Hier in de buurt zijn
ook de vlaskuilen te vinden, waarin men vroeger het vlas legde, zodat het
kon gaan rotten.
Vroeger werd het vlas na het oogsten eerst op het veld gedroogd. Daarvoor
moest het meerdere malen gekeerd worden. Na het drogen werd het vlas
gerepeld (ontdaan van zaden) en in vlaskuilen gelegd zodat de pectine, die de
vezels bijeenhoudt, kon afbreken. Vervolgens kon men er juten zakken van
maken. Ook linnen is een soort textiel dat gemaakt wordt uit vlas.
De bladeren van de vele beuken kleurden het bos en we genoten van deze
prachtige herfstwandeling.
Rond 11.15 uur waren we terug bij de auto’s en gingen we weer richting
Baarlo.
Els
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Verslag paddenstoelenexcursie
Na veel regenachtige dagen gaan Els en ik op dinsdag 8 oktober met onze
gids Gerard naar het Koelbroek in de Boekend om te kijken of dit
natuurgebiedje geschikt is voor de paddenstoelen excursie van komende
zondag. We worden verrast door de vele zwammen die we daar zien en zijn
benieuwd welke we zondag nog zullen aantreffen.
Zondag 13 oktober gaan we met een groepje van twaalf mensen naar het
Koelbroek. Het is een prachtige morgen en de zon schijnt. Een beetje
dreigende wolk laat wat regen vallen, maar je wordt er niet echt nat van.
Er is jammer genoeg gemaaid en de
prachtige stalkaars is verdwenen.
Gelukkig zijn er verderop een paar
dapperen blijven staan.
Maar we komen voor de
paddenstoelen… en die staan er.
We zien de Blanke
champignonparasolzwam,
Witsteelfranjehoed, Honingzwam,
Krulzoom, Berkenboleet,
Eikenbladzwam, Stinkparasolzwam
en de Vaalhoed. Deze laatste ruikt
radijsachtig en smaakt bitter.
De Paarse schijnridderzwam is een
zeer algemeen voorkomende
paddenstoel en heeft een hoed van 612 cm. Die is glad en gewelfd en
paarslila van kleur, die later overgaat
naar violetbruin. Onder de hoed hangen dicht opeen de lamellen, die net als
de hoed paarslila zijn en verkleuren naar rozebruin. De steel is 2 tot 9 cm
lang en witvezelig paars. In droge omstandigheden is de kleur lichter.
De voet kan sterk verbreed zijn. Deze soort verspreidt een aangename
geparfumeerde geur die ook in de zoetige smaak terugkomt. De soort is
vooral van september tot november alleen, of in groepen of in
heksenkringen te vinden en het is een saprofyt.
Ook de Parelstuifzwam, Roodporiehoutzwam, Geschubde inktzwam,
slijmzwam, Eekhoorntjesbrood en de Kastanjeboleet maken hun
opwachting. Het verschil tussen de laatste twee is, dat de poriën van de
Kastanjeboleet verkleuren als je er op drukt.
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En ja, hij staat er nog: de Pijpknotszwam.
Dinsdag ontdekt door Els en in nog een
prima staat, maar nu staat hij er wat zielig
bij. Het is trouwens een toevalstreffer om je
oog op deze zeldzame zwam te laten vallen.
Maar wel leuk!
De Pijpknotszwam is een schimmel die leeft
op dode stammen, takken en twijgen van
loofbomen zoals de els en berk.
Zijn zondagse naam is Macrotyphula
fistulosa en fistulosa betekent buisvormige
en zo ziet hij er ook uit. De soort is te vinden
in de maanden september en oktober en
komt voor in Europa en Noord-Amerika.
De pijpknotszwam is niet eetbaar.
Op ons pad zien we Zwavelkopjes, de Plooivoetstuifzwam,
Heksenschermpje, Kleine bundelzwam of ook wel Stobbezwam, Geel/witte
russula. De Groene anijstrechterzwam heeft een gladde hoed en is groenig
van kleur. Jonge exemplaren hebben een bultje en hij ruikt naar anijs.
De geur van de Stinkparasolzwam is (natuurlijk) onaangenaam scherp.
Bij het voorlopen kwamen we gelijkgestemden tegen die ons vertelden dat ze
het hazenoor gevonden hadden. Maar Gerard heeft het opgezocht en het was
een ander dier,
nl. het varkensoor!!

Het is ongelooflijk
hoeveel Vliegenzwammen er op
dit kleine stukje
staan. Het zijn er
misschien wel
honderd en je ziet ze in alle stadia en grootte. Ook zijn broertje de
Parelamaniet is aanwezig. Wie ook aanwezig is, is de Franjeporiezwam.
Vanouds was deze zwam in het westen van Nederland vrij algemeen, maar
ontbrak hij in de bossen op de arme zandgronden in het oosten.
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De laatste twintig jaar heeft hij zich echter gestaag uitgebreid: van Drenthe
tot Brabant. De reden voor deze uitbreiding is tweeledig.
Allereerst zijn de eertijds zo schrale hogere zandgronden in Oost-Europa
door vermesting voedselrijker geworden.
Ten tweede: De opwarming van ons klimaat is gunstig voor de
Franjeporiezwam, want het is een warmte minnende soort die ook in de ons
omringende landen vooral in de zomeravonden tevoorschijn komt en het na
september alweer voor gezien houdt.
De Franjeporiezwam is een zogenaamde gaatjeszwam. In plaats van
lamellen heeft hij aan de onderzijde poriën waarin de sporen tot
ontwikkeling komen. Hij leeft van de afbraak van dood hout en groeit op
dode takken, stammen en stronken van loofbomen.
Zijn naam ontleent deze zwam aan de wat schubbige hoedbekleding die
langs de hoedrand overgaat in fijne franje. Het is een vrij kleine soort met
hoeden die meestal niet groter zijn dan een centimeter of acht. De
Franjeporiezwam heeft als een merkwaardige eigenschap dat hij soms
zwarte vuist-tot voetbalgrote knollen vormt. Deze bevinden zich in de
bodem, direct onder de tak, stam of stronk waar deze zwam op groeit. Zo’n
knol bestaat uit een dichte knoedel zwamdraden, vermengd met ingesloten
wortels, stenen en aarde. Wanneer een knol wordt uitgegraven, kan hij nog
heel lang daarna ieder jaar weer Franjeporiezwammen produceren.
Tot slot zagen we de Gele knolamoniet, Hertenzwam, Trechterzwam,
Botercollybia en de Rodekoolzwam. Het steeltje van die laatste ruikt naar
ouderwets zoethout.
In een holte van een wilg zien we een groepje inktzwammen.
Wie we niet meer terugzagen waren Judasoor, Stekelzwam, Meniezwam,
Stuifzwammetjes, Draadknotszwammetjes, Elfenschermpje, Helmmycena,
Slijmige blekerik, Stinkzwam, Wit oorzwammetje, Valse hanekam,
Muizenstaartje, Oesterzwam, Bundelcollybia.
Evenals de Prachtvlamhoed die, in tegenstelling tot de andere vlamhoeden,
op loof groeit. De andere vlamhoeden groeien op dennen.
En tot slot de Kaneelkleurige melkzwam. Deze zwam is kaneelkleurig en
rimpelig. Hij stinkt als een oud washandje en in België zeggen ze dat hij
naar oud frituurvet stinkt.
Het was al met al weer een mooie leerzame ochtend. Veel gelopen hebben
we niet, maar wel des te meer gezien.
Gerard bedankt.
Anne-Mieke
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