Herfstwandeling 2013.
Op een schitterende zondagmiddag hebben ruim 90 wandelaars, jong en oud,
genoten van de mooie omgeving van Eerde. De wandelaars gingen op pad
met een historische plattegrond vanaf de Eerdse Bergen en tot over de
Veerse heide. Bij de pastoorsberg zat een ouderwets geklede heer.. En
warempel deze toch wel voorname heer bleek hier heel bekend. Hij praatte
alsof hij hier altijd al woonde. En dat was ook zo… hier was Bernard van Dam
weer even terug in de Eerdse Bergen waar hij als kind hele fijne herinneringen
had. Hij vertelde dat ze ook vroeger al van de natuur hielden en hij was blij
met de belangstelling. Gerard Gloudemans als natuurliefhebber paste
geweldig in deze rol. Over het mooie zandweggetje ging het daarna verder
richting de Kuilen. Onderweg waren er aan alle kanten paddenstoelen te
bewonderen. Bij Mop-zuid aangekomen had de Schaapskudde Eerde bivak
gemaakt met een 10 tal heide schapen en hun trouwe schaapshond. Erica en
Jan vertelde over schapen en hun wens om de mop complexen te begrazen.
De Drentse schapen zijn ideaal voor grazen op soort terrein om zo aan
natuurbeheer te doen. Wandelaars mogen er tussen lopen maar er is dan
geen plaats voor auto’s of cross motoren. De wandeling werd voortgezet met
een fris appeltje gesponsord door de tuinders Gebr. Van de Ven. Gestoord
door geknetter van crossmotoren werd overgestoken naar de Wolvenstee. De
zandwegen in waar de natuurwerkgroep de wandelaar echt wilde verleiden.
Wegen als de Veerse Heide zijn natuurlijke verbindingswegen. Met
afwisselende brede bermen is dit een goede leefomgeving voor bomen
planten en dieren. Ideaal voor de patrijs een bijzondere en helaas steeds
zeldzamere wilde hoender. John Verhagen en Marinus van Aarle lieten hier
veel wetenswaardigheden van de patrijs zien. Patrijzen zijn mooie maar
schuwe vogels die wel 20 eieren leggen waarvan als ze geluk hebben, er 4
overleven. Ze eten vooral zaden die in akkerranden en wegbermen groeien.
Vandaar dat de patrijs eigenlijk de ambassadeur is voor natuurlijke stroken in
het open landschap. Je ziet hem eigenlijk maar zelden, je hoort hem maar
dan is ie gevlogen… Deze middag bleven de patijzen op een stokje in de
berm zitten. Er stonden er 8 op de foto’s die door de natuurwerkgroep waren
uitgezet. Op het eind van de Veerse heide stond de poort naar Miss Hyacint
open. Hier ging het over een slingerpad en langs een vijver naar een weide
met gastvrije tafels stoelen en koffie. Een oase in de natuur om uit te rusten
in het herfstzonnetje en het appelgebak te laten smaken. De moeilijke vragen
werden nog eens besproken. Al buurtend weer op pad langs MOP-Oost en nog
even een bezoekje aan de bijenstal van Ton en Jos Custers. Zo kwamen de
wandelaars niet moe maar voldaan van de veelzijdige en verassende
elementen terug. Tot slot wachtte bij de ruif nog een moeilijke opdracht, het
herkennen van de bomen aan de schors. De natuur is mooi maar weerbarstig,
je mag ervan genieten maar stelt altijd weer vragen en uitdagingen.
Ook benieuwd naar de uitslag van de vragen?.. volgende week meer.

