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Winterwandeling Lindermaten

Na een reeks grauwe en regenachtige dagen bespeur ik deze vroege morgen
zowaar een voorzichtig blauw aan de hemel, waarbij de zon niet aarzelt om voor
de dag te komen. De thermometer staat op 5◦C, aangenaam fris dus, met een
aardig briesje. Op deze een na laatste dag van 2022 bezoeken we als vereniging
voor het eerst de Lindermaten, een natuurgebied richting Losser. Op voorspraak
van Marieke, als ik het goed begrepen heb, die hier al vaker was en er een goed
gevoel aan overhield. Voor ons groepje is deze locatie (met uitzondering van
Petra en Eddie), volslagen nieuw. We gaan het zien en zijn vanzelfsprekend erg
benieuwd.

Vanuit Deurningen kies ik voor een fietstocht en vertrek een uur van te
voren. Al bij de eerste kruising (bij Frans op den Bult, wie kent dit niet) al
een eerste verrassing boven mij. Net stilstaand voor de stoplichten, een grote
groep (grauwe?) ganzen, die zonder veel gedoe en met ogenschijnlijk gemak
van 2 V-formaties samenvoegen tot een grote V. De groep vliegt in de richting
van het Lonnekermeer. Rond het vliegveld zorg ik onverwacht voor onraad bij
een groep fazanten, die op hun bekende wijze het hazenpad kiezen en dekking
zoeken in de ruigte op een walletje. Dat belooft wat voor straks, hoop ik maar.

Even voor tienen ben ik bij de afgesproken ingang van de Lindermaten.
Petra en Eddie komen aanlopen vanaf de parkeerplaats. Al gauw zijn we met
zijn zessen. We wachten even op Kevin, die tegen zijn gewoonte in deze keer
aan de late kant is. Hij moet ook helemaal uit Zuid komen.

We gaan beginnen en via de poort lopen we het pad op, met aan beide
kanten relatief oud bos met afwisselend loof-, en naaldbomen. We zijn echt op
verkenning en gooien ons a.h.w. wat in het diepe. Wat zal onze aandacht gaan
trekken? Grappig is wel, dat bij de meesten van ons de blik als vanzelf omhoog
gaat, niet zo opmerkelijk, gelet op een aanzienlijk vogelaars gehalte in de groep.
Terwijl er vanaf de eerste meters links en rechts toch ook volop scheuten van
bomen de grond uit komen, er een heel rij groenige blauwe bosbes struikjes langs
de kant staan en er allerlei soorten bomen te bewonderen zijn (soms best hele
mooie), maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Vogelgeluiden kunnen rekenen op een gewillig gehoor, aanvankelijk met name
meesachtigen, o.a. pimpelmees. Ineens dan boven ons, vrij hoog in een boom,
“een glanskop”. Wat een mooi beestje is dat wanneer je hem ( na enig zoeken)
met de verrekijker goed in beeld krijgt. De crème gekleurde borst komt heel
fraai uit, tijdens het foerageren op de met mos begroeide takken. Glanskop en
matkop zijn mezen, die erg op elkaar lijken. De groep is overtuigd dat dit de
glanskop is.

Ondertussen is Rob al verder gelopen en, het zal ook niet zo zijn, hij heeft
een goudhaantje ontdekt en al in beeld gevangen. Aan de linkerkant van het
pad zit ondertussen een winterkoninkje luidruchtig te zijn. Tegelijkertijd laat
een grote bonte specht er geen gras over groeien en overschreeuwt zijn kleine
tegenhanger. “Waar zit ie”?? “In die kale naaldboom of de groene den ernaast?”
De bonte vogel zit bij de hoogste vertakking volgens Petra. En ja hoor, een
prima aanwijzing. Ook ik kon hem spotten. Hier stuiten we op een terugkerende
ervaring bij een excursie, een deel van de groep slaagt erin het beoogde dier in
beeld te krijgen en een ander deel heeft letterlijk en figuurlijk het nakijken. Het
is niet anders, plegen we dan te zeggen. Een heel klein beetje als in de wilde
natuur waar het er pas echt hard aan toe gaat. . .
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Dan komen we bij het eind van dit bosgedeelte uit bij weilanden en een
boerderij. De boompartijen zijn hier bij tijd en wijle erg fraai. Afwisseling is
in de Lindermaten in meerdere opzichten volop voorhanden. Van de vroeger
zo vanzelfsprekende twentse wallen heb ik hier een heel mooi voorbeeld gezien.
Ook het kronkelende stroompje in een laaggelegen nattig weitje is in mijn ogen
een plaatje. Wim vraagt zich af of dit dan de oorsprong is van de Elsbeek.

We lopen over smalle paadjes, veelal omgeven door smalle singels, waar
jaren geleden afzet gepleegd is (beheer) en allerlei struikachtigen te zien zijn,
o.a. kardinaalsmuts, hazelaars (beginnen al te bloeien), vlier en uitlopers van
de robinia met venijnige doornen. Nog vergeten te vermelden dat in het eerste
bosgedeelte veel dood hout ligt, waardoor onder meer mossen en schimmels hun
kans krijgen. Op de foto’s komt dit vast tot uiting. Dat dood hout aan de basis
ligt van nieuw leven in de natuur, wordt hier mooi gëıllustreerd.

We naderen 12 uur al weer en zoeken de terugweg, al gebeurt dit wel met een
omweg. Achteraf gelukkig maar, want het brengt ons ook een paar toegiften.
Eerst op een landweg, vlakbij een huis, ziet een van ons (steeds weer ineens) een
goudvink, hoog in de takken boven de weg. De vink is zich van niets bewust,
zit niet te pronken met zijn mooie verenkleed, maar is druk aan het zoeken naar
voedsel. Verder treffen we het nog met twee buizerds, die eerst heerlijk op de
luchtstromen aan het freewheelen zijn boven de bosrand, om vervolgens ons een
ware luchtshow te geven, waarbij een exemplaar er maar niet genoeg van lijkt
te kunnen krijgen.

Bijna weer bij de verzamelplek teruggekeerd, ontdekt Rob aan de overkant
van de Lossersestraat een drietal holen (onder elkaar) in een van de oude beuken.
Hij vermoedt dat zwarte spechten hier wel eens meer van zouden kunnen weten.
Hier zullen we dit jaar niet meer uitkomen! Heel duidelijk is m.i. toch wel
geworden, zie ook het lijstje met waarnemingen , dat de Lindermaten voor de
allround natuurliefhebber veel moois te bieden heeft, maar zeker ook voor de
specialisten onder ons. Wat mij betreft , komen we hier in het nieuwe jaar nog
eens terug.

Nog een greep uit onze waarnemingen: glanskop, boomkruiper, pimpelmees,
staartmees, buizerd, grote bonte specht, goudvink, houtduif, stadsduif, holen-
duif, aalscholver, kolganzen, winterkoning en niet ver te vergeten de goudhaan.
Gele trilzwam (yellow brains), gele korstzwam, gewoon schildmos. Verder o.a.
kardinaalsmuts, vlier, robinia, hazelaar van de eindeloos veel boom en struik-
soorten. De (vermeende) zwarte specht, en (vermeende) wespendief (want die
zitten allemaal al in het zuiden) slaan we in dit lijstje maar even over.

Tot volgende jaar bij weer zo’n boeiende excursie ..
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Lindermaten. Foto Jan
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Excursie. Foto Jan

Uitzicht over het veld. Foto Jan
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Elsbeek? Foto Jan

Bemoste stronk. Foto Jan
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