-iDE EXCURSIE VA}I ONZE HEE}'IKUNDEKRING ]{ITAR DE BRABANTSE
],{Er 1970.
lA[pFCffi_9P heeft
zondag
mei
Op
JI
'1 het rtBrabants Landschaprr een excursie
georganiseerd naar Boxmeer om daar onder de d"eskund.ige leiding van de heer P,Geenen een wandeling te maken door rrllet
Brestboschrr en ItDe Sassenkamprr. I''/iet warn en zonni-g weer vertrokken we om ongeveer tien uur vanaf Hotel ItDe Kroonrr. Itra
aankomst i-n Boxmeer werden d-e autots geparkeerd bij het caf6
t'De hlitte Brug't aan d,e St.Anthonisweg, waar al enkele ande-

ren, niet-Gemertsen, zaten te wachten oin ook deze excursi-e
gelest te hebben begon de wandeling. Vandaaruit konden we meteen het bos in. Behalve de
heer Geeneri begeleidde ons ook de boswachter van d.it gebied..
De gid.s vertelde ons, dat Boxmee:: vroeger behoorde aan drie
families, namelijk de familie Hengst, d,ie de LO5 ha. Brestbosch bezat, de familie Sassen van Ysselt, waaraarL d-e Sassenkamp behoord.e en dan nog de familie van d.e jforte]i ,die
elgenaresse was varr -de rest van Boxmeer. Yan de I05 ha.
Brestbosch, wat nu natuurgebied. is van Brabants Landschapt
is 5 ha. onergegaan aan de gemeente Boxmeer voor recreatieve
dceloinden. fn ruil d.aarvoor is bij de Sassenkamp ) ha. bij-

mee t.e maken, Na de d.orst

sekornen.

in het festbosch huizen de vos err de r1as, maar ook d-e bunzing, hermelijn en wezel 1 deze laatste drie vonden vroeger
een veili-ge sckruilplaats tussen of onder mutserd., maar waar
vind. je d.ie nu nog? Om hierin tegemoet te komen, heeft men
een hoop gemaakt van omgekapte boomstammen en wortelstronken. De zwarte specht rnet rode kulf nestelt hier in d.e bomen
het is te zien a.an het rond.e gat. 0m de insekten te jagen,
klopt ze met de snavel tegen de boom en gaat dan aan de and.erL kant kijken, of ze ez'uit komen. De bergvller, die in
het stroomgebied van de Maas voorkomt, vind. je hier ookrmaerr
alleen met rode bes. Hier zie je nog de houtr,rallen, waarmee
vroeger de grond afgebakend werd. Een zeer grote bosmieren:
hoop trok onze aandacht. Hii kan wel meer dan twintig jaar
zoetachtige
oud zi_ jn . zi j leven van b1ad1uis, d-ie een
14 - 1500
gehouden
op
stof afscheid,en. De bruj-d.svlueht wordt
ECtel' hoogte, alleen de sterken kunnen dit volblengen en zo
blijft de koloirie gezond-. zLi kan wel uit 70 - 100.c00 medeuerkers bestaan. In dit bos zte je weinig of geen hoog opge-

4'- '
schoten berken eu eiken, maar uit 66n 5 - 10 dunnere bomen.
Ze hebben de eerste boom boven d.e grond, afgekapt en nu zi-in
de slapende ogen uitgeschoten; d.it geeft een lager en vol1er bos. ond.erstaand" gewas komt hier nagenoeg niet voorrdit
verstikt, omd.at er te weinig licht bij kan. We zagen een
lariks of lork, de den, d.ie in de win$er zijnrnaaldbn ver1iest, waar d.e bliksem was ingeslagen; van boven tot onder
liep er een streep ovcr, waar d.e bast af was. De d.as, een
nachtdier, aast hler op .dauwworm, maar moet deze bij d.e
Maas gaan hal-en. Als hi-j zijn behoefte doet, krabt hij eerst
ond.dr
een kuiltje net als een kat, maar stopt het niet
reeiin
Dat
er
en zo is zLjn aanwezighej.cl te constateren.
van,
d-e
zittenrziet men aatl "c[e veegp]aatsenr lraar de schors
d.e
huid"
van
bomen is geschuurd..Dit doet de reebok, als hij
het gewei wil schuren, als ze d.ood. is en dan nogelijk, gaat
kriebelen; d"ie huid. zLt om het nieur+e gewei, wat.hlj e1k
jaar kri j.gt.
l,rls.nneer d.e bomen uitschieten, heeft niets met de tijd. of,
maand,en van he,t jaar te makenr maar pas na een bepaald aantal grad-en warmte. Soms wordt een stuk bos omgekaptr. het
hout fateft zd liggen voor d.e humus; d.it rnoet wel voor
St.Jan gebeuren, and.r:rs schieten d-e slapende ogon niet meer
uit. Aan de rand van d-it bos troffen we de ratelpopulier, zo
genoemd naar het ratelen van het blad...Ook zagen we hier de
zomerei-k, te keniren aan de gesteeld.e blaaCjes' die de rintereik niet heef,t. Op somrnige plaatsen stond" buntgras, llaar
oorzaak
vroeger hei gestaan had-; d.it is een storingsplant,
komt d,e hei vand,e waterleid-ing, naar rra verloop van tijd
zelf, weer terug. We hield-en even stil bij de berkensj-garenmakers; een kniptor legt eities op d.e blaad.jes, geeft er tn
knip in, zod.at ze kunnen oprollen, dan worden ze bruin en
Ook zie je vaak in d.e struiken
1-ijken op sigaartjes.
koekkoekspuug zitten. De schuj-mcicad.e legt eitjes in het
oksel van d.e bladsteel, d.e jonge insekten zuigen het sap er
uit, d.at op zeepsop gelijkt en dat dient ter beschernin6; en
voor het uitd.rogen
Na d.eze morgenwandeling reden we naar Rijkevoort om bij Fun
en i\{iet aan een welvocrziene tafel kracht op te d.oen voor
d.e mid,d.agwand-e1ing in d,b Sassenkarap. Dit is eeh langersmal:
Ie strook van circa 200 rneter breed.. In d.e lengte treft nen
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er drie verschillende soorten bossen. Eerst had je het
eiken-berkenbos, dAn het elsenbroekbos en lrervolgens het essenbos- Het t;.pische hiervan is, clat tLe groud steerls beter
worc.t en de beste grold hier is die van het essenbos. In d.esaloze bossen groeien vele en veelsoortige planten o.a.
p1ant,
waar
d-e
is
oli
hondsroos;
de
monszegel, kamperfoelle,
of
met
een
meidoorn
de
Verder
gekweekt
zi.jn.
a1l-e rozen uit
d'ie
Ce'vogel
genoemd,
omdat
zo
twee stampers, vogelkers,
op de
verspreidt, kleefklrid., bereklauw vanwege de haren
rn
specije,
storingsl:larLt,
een
ock l,Ieer
stengel, wilgenroos
ale soort muur met drie nerven, d"rie duid.el:-jke }ijnen onder
het blad, moerasspirea, nagelkruid, keveroretiid-ee, jarnmer
dat ceze laatste hier nooi'u tot bloei. komt, d.aar er te weinig licht bij kan. De wilgenamand-el komt altijd. in struikvorm ]rcor, deze had- d,rie barsten in d"e schors, daar kun je
aan zien,dat Lrij uit d-rie generaties bestaat. Rode en zrn'arte
aalbes, honclsdraf , varens, cle witte en blauwe smeerwortelt
riet, zva"luwtong, knoop- of waml.,uiskrurdOngeveer aan tiet einde van de waudeling kr^ramen we 1'oorbii
gagelstruiken. De gids pI,:kte wat af en liet het ruiken van,ege ae sterke geu-r worct het ook i+el brabantse myrrhe genoemd. I{i j verteld.e, d.at zi- jrr vader het in de oorlog plukte
en hei op d,e bed.d-eplank }egcle om de vloolen tc verdrj-jven.
IIet is \rooral uat d.e mid-clag betreft, maar een greep van wat
we gezien hebbeng het r,'as zoveel, dat ik het niet al1emaal
kon bijhourleri en

opnemel'l .

Ailes bij eL1eay een prettige, Ieerzaine en
fank aan de organi-satoreR
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gezond-e excursie.

Zr.ldonica.

l,tij" l""tste "rt:-kif o"nEdil ond"erwerp hebt u kunnen lezerr
nur.mer rein Gernerts Heen, rt.r.)5 herf st L969. 11 hetzelfde
j-n
ge-.
het
Gemerts
een
in
J.Perinirigs
ageerde c.e Heer .,i.11 .
het
uat
wist
niet
ik
dat
mededcl-ing
mijn
artikel op
rrlrin
rt
""hr"r".,
en
r{*q-.1}gt
mar
uitd-rukking
d-e
tweed.e geo-eelte van
en
twae !r' beteilend.e. Van kaarten we et iir zo goed- al-s rliets
rrkroismet
iets
het
d-at
lezen,
was dan ook zeer verbaasd. te
jassen had te maken. Ik ben de Heer Pennings d'an ook erkenielijk voor zijn snelle reactic;.

