Programma voor de maanden sept t/m dec.
Za. 12 sept.

Schone Rivieren Expeditie.
We starten om 9.30 uur bij de
uitkijktoren in het Berckterveld.
Zie artikel in dit krantje voor meer informatie.

Za. 19 sept.

World Clean-up Day. Zie de poster in dit krantje.
Meldt u aan via contact@peelenmaasschoon.nl en
ontvang instructies van de dorpscoördinator.

Zo. 20 sept.

Excursie met Jan en Riek Kersten: VERVALT

Zo. 18 okt.

Paddenstoelen met Gerard

Zo. 22 nov.

Excursie/herfstwandeling

Zo. 27 dec.

Winterwandeling

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
September 2020

Schone Rivieren Expeditie

Voortgang Project Lepidoptarium

Nederland heeft een uniek rivierlandschap. Langs de rivieroevers valt veel te
ontdekken en te leren van de prachtige natuur die zich in elk seizoen anders
aan ons toont.
In de winter staat het water vaak hoog door smeltende sneeuw afkomstig van
hoger gelegen gebieden en veel neerslag. De begroeiing aan de oevers is dan
beperkt. Bij terugtrekkend water blijft veel afval achter op de oevers.
In de lente nemen vissers weer hun stekje in. De kruidlaag bloeit snel op tot
een heerlijk geurend tapijt en de zang van de broedvogels klinkt als muziek
in onze oren.
In de zomer zoeken veel mensen de oevers van de rivieren op om er te
ontspannen. Helaas laten sommige recreanten afval op de oevers achter. Een
groot probleem omdat het in de rivier kan belanden als het niet wordt
opgeruimd. Ook kan de waterstand door hevige regenval zo stijgen, dat het
afval wordt meegenomen naar zee. In de herfst sterven de kruidenrijke
planten aan de oevers af en vallen de zaden in de aarde, klaar om in de lente
weer uit te komen. Tenminste, als de voedingsbodem geen plastic bodem is
geworden. Als het water stijgt wordt het overgebleven afval meegesleurd
naar de zee. Zo draagt het bij aan de wereldwijde plasticsoep.

Op 24 juni kregen we de uitleg en de benodigdheden voor de monitoring
van de vlindertuin in het Kuukven in Baarlo. Op het omgeploegde en
ingezaaide veld was nog weinig te bekennen.
In de weken die volgden ben ik elke dag meerdere keren langs het veldje
gelopen om mijn hondje uit te laten.
Ik maakte van dichtbij mee hoe de kale vlindertuin ging groeien. Gelukkig
is er op de weg naar dit gebied gelegen tussen de bebouwing van Baarlo en
de uitgestrekte Heldense bossen, elke dag genoeg te beleven.
De begrazing door schapen heeft veel soortenrijkdom opgeleverd in het
eerste gedeelte nabij de blokhut en op dit moment is het een zee van gele en
witte bloemen.
Aan de andere kant van het pad staan bramen en akkerdistels en bloeit het
Koninginnekruid volop.
Ik heb de afgelopen weken leuke waarnemingen gedaan, vooral buiten het
eigenlijke vlinderveldje. Zo zag ik de Kleine vuurvlinder, Atalanta, Bont
zandoogje, Dagpauwoog, Citroenvlinder en heel veel witjes.
Vandaag ben ik dan eindelijk begonnen aan mijn eerste echte monitoring.
Om 10.00 uur ben ik thuis te voet vertrokken, dit keer zonder mijn hondje.
En als zo vaak was de weg ernaartoe belangrijker dan de bestemming. Het
begon al met de vlucht van een buizerd aan de bosrand. Het was een groot
exemplaar, waarschijnlijk een vrouwtje dat majestueus op de thermiek
omhoog zweefde.
Zoals elke keer heb ik weer volop genoten van de uitbundige begroeiing in
dit deel van het gebied. Op de Akkerdistels zaten al de eerst koolwitjes en
ook enkele zandoogjes fladderden rond de bramen.
Op het pad bij de vlindertuin ging plotseling een groot insect zitten, het was
een blauwvleugelsprinkhaan. Even later vloog hij weg en zag ik het
prachtige blauw van de vleugels. Een mooi moment; vleugels zo blauw als
de lucht!
Mijn ochtend kon niet meer stuk!
Dit is een teken dat het werkt; het vergroten van de biodiversiteit door
begrazing en gefaseerd maaien en afvoeren. Wat fijn dat ik hier elke dag
van kan genieten.

Op 12 september gaan we langs de Maas op pad om de schoonheid van deze
rivier te ontdekken en tegelijkertijd besteden we aandacht aan de vervuiling
van haar oevers.
De expeditie vindt plaats in het Berckterveld/Romeinenweerd, een brede en
langgerekte strook van uiterwaarden aan de Maas. We willen jullie tijdens
deze interactieve wandeling laten ervaren hoe mooi dit natuurgebied is en we
laten jullie kennis maken met de rijkdom en variatie aan plant- en
diersoorten. Ook zullen we aandacht besteden aan de
zwerfafvalproblematiek; het (plastic) afval in de rivieren. Dit doen we onder
andere door samen naar het zwerfafval langs de Maas te kijken. Op die
manier kunnen jullie zelf ontdekken wat er allemaal ligt langs de
rivieroevers. Een aantal vrijwilligers die zwerfafval opruimen nemen
eveneens deel aan de expeditie en zij zullen hun ervaringen met ons delen.
We starten op zaterdag 12 september om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij
de uitkijktoren in het Berckterveld in de buurt van Kasteel De Berckt in
Baarlo. In verband met de coronamaatregelen a.u.b. even aanmelden bij:
elsvanknippenberg@live.nl.
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Els van Knippenberg
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Steenuilen en broedgevallen
Zoals bekend volgt de Faunagroep de nestplaatsen en -kasten van steenuilen
en zwaluwen ieder jaar op aantallen vogels en hun broedgevallen. Ook dit
jaar was dit de bedoeling. De nestplaatsen en kasten worden dan stuk voor
stuk nagekeken en de broedgevallen en het uitvliegen van jonge vogels
worden dan gerapporteerd.
Dit jaar zorgde de coronacrisis er voor, dat een inventarisatie achterwege
moest blijven vanwege de risico’s verbonden aan deze epidemie.
De populatie steenuilen ligt ons na aan het hart en we willen weten, hoe het
met deze vogels is gegaan. Immers er is veel moeite en tijd besteed om de
populatie van deze soort in Baarlo en Maasbree te kunnen controleren.
Om toch enig resultaat te bereiken kwam Jan Huys op het idee om de
inventarisatie van de steenuilenkasten door de bezitters van de kasten zelf te
laten gebeuren.
Bijgevolg ontving elke bezitter van een kast een schriftelijk verzoek met
mondelinge uitleg van Jan om zijn eigen kast te inventariseren en aan ons de
gegevens van broedgevallen door te geven.
Aan het einde van het broedseizoen, eind juni, is Jan de nestkastbezitters
langs gegaan om de broedresultaten op te vragen.
Het resultaat was 14 nestkasten die waren onderzocht tegen de 24 kasten die
in Baarlo op diverse plaatsen hangen. In Maasbree werden verder 10 kasten
bezocht. De laatsten hadden geen broedgevallen. Ze hingen daar ook pas 1
jaar.
Van een aantal nestkastbezitters hebben wij geen reactie ontvangen. Het is
daarom noodzakelijk, dat we het volgend jaar nog eens opnieuw de
nestkastbezitters nauwer bij het inventarisatiewerk betrekken.
Wat betreft de broedresultaten, deze zagen er als volgt uit: in 9 kasten zaten
in iedere kast 9 jongen. Verder zaten er in 1 kast 4 jongen en in een verdere
kast 5 jongen. Alle jongen zijn ook uitgevlogen.
In 1 kast bevonden zich behalve 3 jongen ook 2 dode vogels en in twee
andere 2 eieren die niet waren uitgebroed.
Bovengenoemde resultaten zijn niet briljant, maar toch bemoedigend om er
volgend jaar mee door te gaan.
De gevolgde methode van inventariseren door de bezitter versterkt de
betrokkenheid met de natuur. Dit is ook een van de doelstellingen van het
IVN.
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Een ander aandachtspunt voor de Faunagroep zijn de zwaluwen en met
name de huiszwaluwen.
Ieder jaar worden aan de Bongardweide de huiszwaluwen geïnventariseerd.
Aan het huis aan de Bongardweide 20 bevinden zich zo’n 14 nesten aan
dakgoten en uitstekende punten. Hun aantal, ongeveer 40 is het laatste jaar
groter geworden door een zwerm afkomstig van een locatie in de nabijheid
die is gesloopt. Verder aan het huis aan de Heuvel 6 zitten nog eens 16
nesten die door zwaluwen zijn bezet.
In het begin van het jaar is in de hertenwei in de Bongardweide aan de
overkant een zwaluwtil verrezen. Aan deze til kunnen diverse zwaluwen uit
klei hun nest maken. Tot op heden is de toren nog niet door zwaluwen in
bezit genomen. De ervaring bij andere torens is, dat ook hier het nog enige
tijd kan duren voor de toren bezet is.
Piet

Een zondagmorgen in de Raaijweide
Op zondagochtend 12 juli stonden 8 natuurliefhebbers te trappelen om op
pad te gaan in de Raaijweide, een gebied van 19 hectare in het winterbed
van de Maas aan de Blerickse oever ter hoogte van het vroegere
kazerneterrein.
Tot het einde van de twintigste eeuw was hier landbouwgrond,
tegenwoordig beheert de stichting Het Limburgs Landschap de uiterwaarden
als natuurgebied.
In april 2011 werd gestart met het aanleggen van de hoogwatergeul van 800
meter lang en 35 meter breed. Tijdens onze wandeling constateerden we dat
de ingang van de geul stroomafwaarts ligt ten opzichte van de Maas, dus
tegen de stroming in, gegraven vanuit het noorden richting het zuiden. Dit is
zo gedaan om te voorkomen dat bij hoogwater door de kracht van de
stroming al het zand weer wordt meegesleurd door de rivier.
Door deze hoogwatergeul is er een natuurlijk rivierlandschap met natte en
droge delen ontstaan met natuurlijke oevers in de vorm van steilranden en
zandstrandjes. De planten mogen, in verband met de doorstroming bij
hoogwater, niet te hoog worden. Daarom heeft de gemeente Gallowaykoeien in het gebied uitgezet die het gebied begrazen. Niet ver van de
ingang bij het infobord, staat nog een oude markante wilg waar de steenuil
graag vertoeft. Er is zelfs een marterproof steenuilenkast op aangebracht.
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Dit monumentje past uitstekend in de omgeving, de ruwe steen staat
prachtig fier rechtop in de ruige Maasbedding.
In de buurt van het water staat veel Kattenstaart, samen met het geel van
Grote wederik een spectaculair gezicht. We horen en zien de bonte Piet
(Scholekster), Huismussen, diverse meeuwen, enkele Blauwe reigers, een
Buizerd, een Kleine karekiet in het riet en Huiszwaluwen die nog modder
ophalen ter versteviging van hun nest.
Verder hebben we onder meer de volgende planten gezien: Grote
kaardenbol in bloei, Poelruit, Zwarte toorts, Stalkaars, Reukeloze kamille,
IJzerhard, Muurpeper, Waterereprijs, Rode schijnspurrie, Moerasspirea,
Watermunt, Stekelnoot, Gewone brunel, Kattendoorn, Hongaarse raket,
Cipreswolfsmelk, Wilde Bertram, Viltganzerik, Kruisdistel, Canadese
guldenroede.
Met de komst van de hoogwatergeul, die primair dient als
hoogwaterbescherming is er tevens nieuwe natuur gevormd. Ook is de
relatie tussen de stad en de Maas versterkt, omdat het gebied veel wordt
gebruikt als wandel- en recreatiegebied. Jammer dat de hoogwatergeul in
Baarlo niet is gerealiseerd!

Op het eerste stuk van de wandeling zien we overwegend geel bloeiende
planten zoals: Agrimonie, Boerenwormkruid en Jacobskruiskruid, maar ook
veel Akkerdistels en Knikkende distels die druk bezocht worden door de
Distelvink oftewel de Putter. We zien door de verrekijker de mooie rode
streep op de gezichtjes.
In het talud van de dijk die langs de Venrayseweg loopt zitten heel veel
konijnenholen en we zien verschillende konijnen tussen de planten zitten.
We lopen richting de spoorwegbrug en komen bij een stenen zuil met het
opschrift:
Op deze plek werd in 2009 een Romeinse weg en oversteekplaats gevonden.
Blerick – Venlo 0,2 km. Cuijk 48 km. Maastricht 75 km.
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Verslag plantenwerkgroep naar de Weerdbeemden in Kessel-Eik
De Weerdbeemden is een natuurgebied langs de Maas bij Kessel-Eik.
In de 19e eeuw werd hier met de hand en met de kruiwagen klei afgegraven
voor de fabricage van bakstenen. Tegenwoordig bestaat de steenfabriek nog
steeds, maar de afgravingen zijn al lang geleden gestopt.
In de jaren na de afgraving ontwikkelde de Weerdbeemden zich tot een zeer
gevarieerd natuurgebied met een rijkdom aan flora en fauna en ook voor
watervogels is het hier een waar paradijs. Het gebied is vrij toegankelijk en
wordt begraasd door Gallowayrunderen.
Het is heerlijk weer deze zondagochtend, het waait behoorlijk en ook de zon
schijnt volop.
Gelukkig is de enorme hitte van de afgelopen 14 dagen verdreven. We zijn
blij dat we vandaag met z’n zessen weer op pad mogen gaan.
We starten de wandeling bij de Mariakapel bij de Nolissenhof (een oude
carréboerderij).

Tegenover het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje staat de ruïne van de oude
Mariakapel of Nolissenhofkapel uit 1798. In het weekblad Hallo Peel en
Maas stond deze week toevallig een leuk artikeltje over deze kapel. Het is
verderop in het krantje te lezen.
Langs het pad staat Zomerpostelein. (Portulaca oleracea), een wilde plant die
ook als groentezaad te koop is. Het is een groente die tegenwoordig nog maar
zelden wordt gegeten, terwijl postelein zeer gezond is. Zomerpostelein
behoort tot de vetplanten. Ze heeft een vlezige structuur; een bruinrode
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stengel en dikke lepelvormige bladeren.

De Winterpostelein ziet er heel anders uit en draagt de Latijnse naam
Claytonia perfoliata. Ze behoort ook tot de plantenfamilie van de
Portulacaceae. Winterpostelein is echter een exoot die in het midden van de
achttiende eeuw Europa en met name Nederland bereikte, omdat ene John
Clayton vanuit Amerika zaadjes stuurde naar Carolus Linnaeus, die
toentertijd in Heemstede werkte. Het zou als eten voor de armen kunnen
dienen, was de gedachte. Het zaad verspreidde zich lustig. Niet elk lid van
de portulacaceae-familie is eetbaar, we kennen allemaal de Portulaca
grandiflora die we in de zomer in een bloempot zetten om ons terras op te
fleuren.
We lopen even later de uiterwaarden in en gaan onder het prikkeldraad
door. Voor ons liggen uitgestrekte weilanden die nog volop in bloei staan.
Na de hitte van de afgelopen tijd hadden we dit niet verwacht.
Al meteen vallen de toefjes met Rode ogentroost op. Rode ogentroost of
Late ogentroost is een eenjarige plant uit de bremraapfamilie, die van nature
voorkomt in Europa. Rode ogentroost is een halfparasiet op grassen, de
plant dringt met zijn wortels binnen in die van andere planten. Daaruit
wordt water en voedingsstoffen, met name mineralen, afgetapt die de
planten gebruiken bij hun fotosynthese. Rode ogentroost dankt zijn naam
aan het geneeskrachtig gebruik (troost) bij oogziektes. De gekleurde aders
in de bloem leken op de aders in het menselijke oog en vroeger dacht men
dat de plant daardoor oogkwalen zou kunnen genezen.
Even verderop zien we Pastinaak, een plant uit de schermbloemenfamilie.
Vroeger was pastinaak een zeer geliefde groente, het is een voorganger van
onze winterwortel. Tegenwoordig rekenen we de Pastinaak tot de ‘vergeten
groenten’. Al is de pastinaak de laatste jaren bezig aan een opmars en zien
we hem weer vaker terug in gerechten. Het is een lange, ivoorkleurige
wortel. De smaak is intens, aromatisch en enigszins zoet.
Langs de waterkant staat de Watermunt volop in bloei en af en toe ruiken
we de verfrissende geur.
We zien sporen van de Bever zoals een beverglijbaan en er zwemmen
Knobbelzwanen met kleintjes. In het weiland vallen de smalle goudgele
bloemetjes op. Het zijn Heelblaadjes; Pulicaria dysenterica uit de
Composietenfamilie. De Nederlandse naam Heelblaadjes suggereert dat de
plant medicinaal gebruikt werd. Dat is ook in vroeger tijden het geval
geweest. Maar veel hierover is niet bekend, alleen dat het tegen dysenterie
gebruikt werd, zoals de wetenschappelijke soortnaam aangeeft.
Vervolg volgende bldz.
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Een andere rivier begeleidende plant is de Welriekende agrimonie, Dit is een
plant, die behoort tot de rozenfamilie. Wanneer men met de thee van
Agrimonie gorgelt zou men luider gaan spreken en zingen en is daarom ook
bekend onder de naam Zangerskruid. Enkele andere planten die we deze
ochtend zagen: Grote kattenstaart, Wilde Bertram, Koninginnekruid, Zwart
tandzaad, Korrelganzevoet, Harig wilgenroosje, Jakobskruiskruid, Vlasbekje,
Veldlathyrus, Brede wespenorchis, Kalmoes, Stekelnoot, Perzikkruid,
Moerasandoorn.
In het struikgewas zien we een Wespspin en op de Wilde peen zitten
Pyjamawantsen. Er vliegen opvallend veel Koolwitjes en we zien een Atalanta
en een Bruin zandoogje fladderen.
Een Blauwe reiger vliegt opgeschrikt weg uit ondoordringbare laagte en we
horen de puttertjes aan de rand van het gebied, waar de weilanden vol met
uitgebloeide akkerdistels staan.
Op het laatste stukje langs het fietspad staat Stalkaars. In het verleden werd de
stugge stengel van de plant door boeren in de teer of hars gedoopt om als
fakkel te dienen om de stal te verlichten. Dit is ook de verklaring voor het
regelmatig terugkerende woord ‘kaars’ of ‘toorts’ dat vaak voorkomt bij de
Verbascum familie.
Rond kwart voor twaalf zijn we terug bij ons beginpunt na een mooie ochtend
in de Weerdbeemden.
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Op de oude foto uit 1965 heeft de monumentale Oude Kapel of
Nolissenhofkapel op de hoek van de Maasstraat en de Haagweg in KesselEik nog een dak. Inmiddels heeft de tand des tijds haar werk gedaan,
waardoor er van de kapel niet veel meer is overgebleven dan een ruïne.
Opmerkelijk, aangezien het een rijksmonument betreft en de overheid dus
verantwoordelijkheid heeft. De Kesselse historicus Ton Hendricks zei in een
verhaal over de kapel in 2005 dat er maar weinig bekend is over het
gebouwtje. “Maar ik heb het vermoeden dat de Oude Kapel een kerkelijke
functie had”. Inmiddels heeft een boom de functie van het dak
overgenomen. Wellicht kan die er voor zorgen dat het gebouw langer
behouden blijft.
Uit: Weekblad Hallo Peel en Maas, editie week 35/2020
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