Verslag van Marike de Haan
Vlaamse Ardennendag, KNNV, 24 april 2016.
Precies op tijd kwamen Marjolein en Wim bij ons aan in de Lobenpolder. De spullen
verhuisden naar de achterbak van onze auto. De rit naar Ronse verliep voorspoedig.
Vreemd was alleen dat we als eersten op de parkeerplaats bij kerkhof Hogerlucht
aankwamen. Daar neusden we even rond totdat iemand ontdekte dat er een
routebeschrijving bij de geprinte informatie zat. Zo bereikten we de juiste parkeerplaats.
Hier stond al een groepje KNNV-ers uit Roosendaal te wachten.
Even later kwamen er ook nog twee KNNV-ers uit Breda. De afdeling Tilburg had helaas
afgemeld. We waren compleet.
De gids Roland Drieghe maakte zijn spullen in orde en begon met zijn inleiding. Hij liet
wat foto’s zien van dieren die in het bos voorkomen, zoals de Grote bonte specht.
Hiervan had hij ook een uitgehakt nest in een stuk stam van een populier.
Zo stelde Roland de vraag was dit een slimme of een domme specht om juist in deze
boom zijn nest uit te hakken. Er kwamen verschillende reacties. Uiteindelijk vertelde
Roland dat het een slimme specht was geweest, omdat hij een boom had uitgekozen
met zacht hout, maar dat had ook een keerzijde: de boom was omgewaaid.
De gids wist veel en zijn manier van vertellen was mede door de Vlaamse uitdrukkingen
vaak heel grappig. We gingen op weg, waarbij Ad een houten krukje mee moest nemen.
Dat krukje kwam even later van pas bij een nestkastje. Als beloning voor het dragen
mocht Ad als enige een foto maken van de inhoud van het kastje. Het resultaat zagen we
digitaal: er zat een Pimpelmees man of vrouw te broeden op een nest met eitjes.
Roland liet ons zien hoe de bloem van de Gevlekte aronskelk door middel van een
aasgeur kleine insecten aantrekt. Ze zitten vervolgens min of meer opgesloten in de
bloem en zorgen voor de bestuiving. Uiteindelijk kunnen ze toch ontsnappen uit de
bloem en daarna vliegen ze naar een volgende bloem.
Inmiddels zagen we al diverse fraaie bosplanten als Gele dovenetel, Schubwortel, Grote
muur, Boszegge, Bosanemoon en natuurlijk de Boshyacint. Later kwamen daar nog
Witte klaverzuring, Eenbes en Daslook bij. Grote bonte specht en Boomklever lieten
zich horen.
Het Bois Joly dankt zijn naam aan Edouard Joly (1812 – 1887), die rijk was geworden als
bankier en politicus. Daarnaast was hij een bekend amateur archeoloog. In de parktuin
liet hij verschillende ornamenten plaatsen, die doen denken aan de Keltische cultuur
zoals een menhir, een stenen cirkel en een dolmen.
In 1956 werd de helft van het landgoed onteigend voor de aanleg van de stedelijke
begraafplaats. In 1993 kon Natuurpunt 13 ha aankopen. In 2002 werd dit bezit met
enkele ha uitgebreid.
Intussen passeerden we massa’s Boshyacinten. Een smalle beek gaf wat problemen bij
de deelnemers. Een van de Roosendaalse KNNV-ers belandde zelfs in de modder van
de beek. De rest kon het lastige stuk soms met helpende handen goed passeren.
Roland droeg op een hoge muur een kort gedicht voor. Slanke sleutelbloem en enkele
houtzwammen waaronder de Roodplaathoutzwam en de Roodgerande houtzwam
werden gespot.
Na een prima ontvangst in CC De Ververij, waar allerlei informatiekraampjes waren
opgesteld, vertrokken we naar het dorp Maarke.
Hier stond gids Jo Cosijn ons al op te wachten. Hij nam ons mee naar het Eeckhoutbos.
Bij de watermolen langs de Maarkebeek zagen we een mannetje Grote gele kwikstaart.
Ook hier zagen we veel bloeiende Boshyacinten. We konden Muskuskruid en
Bosgierstgras noteren. In een nat stukje zagen we Dotterbloemen en wat hogerop
Gevlekt longkruid.
We kregen enkele pittige buien over ons heen, maar tussendoor scheen de zon.
Grasmus, Veldleeuwerik en Zwarte roodstaart benutten de droge perioden om even hun
geluid te laten horen. Het landschap was prachtig met uitzicht op het dorp Maarke en
ook Ronse. Om op het hoogste punt te komen moesten we de Eikenberg beklimmen,
een regelmatig terug kerende klim van de wielerronde Omloop het Volk. Een prachtige
Kapel, waarvan de oudste delen al in de 12e eeuw waren gebouwd, werd bezocht door
de liefhebbers. Tenslotte bereikten we moe maar zeer voldaan weer de auto’s.

