Jaaroverzicht excursies
PlantenWerkGroep 2019
Elk jaar wordt er met veel enthousiasme aan een lijst gewerkt waarop de locatie aangegeven
worden welke volgens ons een bezoekje waard zijn. Dit jaar was het niet anders.
4 april. Landgoed Elsloo.
Elk jaar ons eerst doel. Ook nu weer stond het bos vol met de vroege voorjaarsbloeiers zoals
anemoon, daslook, speenkruid, slanke sleutelbloem en paarbladig goudveil.
18 april. Savelsbos.
Volop zon, prima temperatuur en de fruitbomen op de flanken van het Savelsbos stonden vol
in bloei. In het bos zelf o.a witte- en gele anemoon, daslook en lelietjes-der-dalen.
2 mei. Eyserbos.
Een nieuwe locatie dus was onze gedachte “wat gaan we hier vinden” Wel, we werden niet
teleurgesteld, een lang lijst met gevonden planten. Toch was onze conclusie dat het
misschien beter zou zijn om iets later in het seizoen een bezoek aan dit gebied te brengen
omdat dan o.a. het slangenkruid in bloei staat.
12 mei. Weustenrade/omgeving oliemolen.
Hollandse luchten, een temperatuur te laag voor de maand mei, een aantrekkende wind en
een teleurstellend korte lijst met gevonden planten. Lag dit aan onze kennis of kwam dit door
de daar grazende schaapskudde?
4 juni. Kasteel Puth.
Margriet Bijvoet had aan de PWG een uitnodiging gestuurd om met haar een bezoek te
brengen aan de tuin van kasteel Puth, dit in het kader van haar opleiding tot natuurgids. Door
15 personen werd grondig gezocht met als resultaat een zeer lange lijst, waarop niet alleen
planten vermeld stonden maar ook vlinders, paddenstoelen, vogels en een enkele amfibie.
13,17 en 21 juni. Vrakelberg.
Dit jaar hebben we in diverse samenstelling 3 x een bezoek gebracht aan ‘onze’ berg. Een
overdaad aan orchideeën (onze gasten van het IVN Heuvelland keken hun ogen uit). Ook
het perceel links van het SBB-natuurgebied was een plaatje met al die rode klaprozen.
20 juni. Tuin familie Muijrers/Kunderberg.
Het werd een fantastisch leuk bezoek. Bij aankomst bij de tuin van Piet en José begon het te
regenen. Echter geen nood, er was een tuinhuis met een groot afdak waar lekker zittende
tuinstoelen klaar stonden evenals de koffie, thee en zelfgebakken vlaai. Wat wil een
plantenwerkgroeplid nog meer. Toen het droog geworden was, werd een uitgebreide
rondgang door deze ‘jonge’ maar geweldige tuin gemaakt. Na dit bezoek werd door een
aantal leden nog een bezoek gebracht aan de nabijgelegen Kunderberg. Tot ons grote
genoegen stond de Wilde Weit er dit seizoen zeer florissant bij.
11 juni. Eyserbos.
Eigenlijk stond de Roode Beek op het program maar er werd besloten hier toch maar
vanwege de hoge temperatuur niet naartoe te rijden en vertrokken we nogmaals richting Eys
om er hetzelfde rondje te lopen als op 2 mei. Onze conclusie van toen bleek juist te zijn
want de lijst met gevonden planten werd zeer lang.
18 juli. Boschke an der Banenberg.
Eindelijk weer een ‘gewone’ zomerdag met een buitje van ca. 5 minuutjes. Lekker dicht bij
huis, midden in de kern van Voerendaal. Twee jaar geleden door de Gemeente Voerendaal
stevig onder handen genomen. We vonden een keur aan bloeiende planten, José nam zelfs
een zeer fraai veldboeket mee naar ‘Vallekeberg’.
1 augustus. Ingendael.
Op deze fraaie warme zomerdag niet naar Itteren/Borgharen maar gekozen voor Ingendael.
Gezien de regelmatig voorkomende schaduwplekken en de uitgebreide lijst met gevonden
planten bleek het geen slechte keuze te zijn geweest.
Al met al een seizoen met lange plantenlijsten, ondanks de zomer met hoge temperaturen en
weinig hemelwater.
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