Verslag van de verenigingsavond van 7 juni 2017.
Tja, en dan is er de dag voor de verenigingsavond ineens een probleem. Door trieste
omstandigheden moest onze excursie op het laatste moment worden afgezegd. We houden hem
tegoed.
We wilden de leden toch niet in de kou laten staan en daarom moesten we maar creatief zijn. Er
werd besloten tot een combinatie van een bakkenschouw en een lokale excursie. Omdat Peter om de
hoek bij het landgoed Oosterheide woont, werd dat de bestemming van de excursie. De poelen en
niet bemeste graslanden zijn nu toch alweer 15 jaar oud en dit was een goede gelegenheid daar eens
te gaan kijken. Helaas kwamen slechts 7 personen opdagen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Bewapend met laarzen en net gingen we op pad.
Nu begint Oosterheide aan de rand van de stad aan de burgemeester Materlaan. Wat is de natuur zo
tegen de stad nou waard? Dat is verbazingwekkend veel. Ten eerste ben je in het bos de stad ook
direct kwijt. Zo in de avond heerst daar een weldadige rust. Ten tweede worden de graslanden waar
je vanuit de Materlaan in loopt al jaren extensief beheert. Dat wil zeggen dat ze als ‘ouderwetse’
hooilanden worden beheerd. In het najaar wordt éénmalig gemaaid en het hooi wordt afgevoerd. Dit
leidt tot een schraal grasland waarin vele verschillende soorten planten zich thuis voelen. Om de paar
jaar wordt kalk over het land gestrooid om te voorkomen dat het land verzuurd. Het gevolg is dat
zich een hele mooie orchideeën vegetatie aan het vormen is. Grote gevlekte orchissen bijvoorbeeld.
Ik had mijn flora helaas niet bij me om er meer te determineren. Je moet naar Zuid Limburg of de
Waddeneilanden om dit ook te kunnen zien. Bij ons groeit dit naast de deur. Er werden vele foto’s
gemaakt die u onder andere op onze website kunt zien.
Vervolgens de poelen. Je ziet dat ze een wat ouder stadium van ontwikkeling beginnen te krijgen. De
eerste haal met het net leverde al een stekelbaarsje op. Er zit nu dus vis. Maar ook nog salamanders
(vele larven) en kikkers. Honderden kleine kikkertjes (eerstejaars) die net hun staart aan het
kwijtraken waren. Heel bijzonder zijn de grote bloedzuigers die bezit hebben genomen van de vijvers.
Dit zijn de ‘medicinale’ bloedzuigers, die in de middeleeuwen als therapie voor van alles en nog wat
werden gebruikt (dit was het zogenaamde aderlaten). Als je aan de kant van de poel gaat staan,
komen ze gewoon op je af. Heel indrukwekkend. (Als het gelukt is, staat er een filmpje van op de
website)
Om de avond af te ronden zijn nog even naar de ‘Kalbergen’ oftewel ‘kogelbergen’ gelopen.
Restanten van de tijd dat Oosterheide het militaire oefenterrein was van prins Maurits. Toen moet
het daar met duizenden soldaten veel drukker geweest zijn dan nu.
Na afloop bleef er nog tijd over om de bak van Peter nader onder de loep te nemen. Men was onder
indruk van de groep Thorichtys eliotti die bij Peter rondzwemt en hun gedrag maakt de overdaad aan
alg meer dan goed. Om even over tien zette de tijdklok het licht uit. Tijd om af te ronden.
Peter van der Ark

