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Bezoek aan het Moorselen en het Torreven, 21 mei 2019, 
Plantenwerkgroep NWG Liempde. 
 
Geweldig mooi weer is het niet, de hemel is dik bewolkt en het is kil, maar een graad of tien Celsius. 
Dus we hebben ons er op gekleed, de winterjas nog maar eens aangedaan. We gaan met een klein 
groepje in twee auto’s naar het  Moorselen. 
Dit is een natuurgebied tussen Lieshout en Mariahout. Het terrein is ongeveer tien hectare groot en 
bestaat uit een zestal  natte graslanden, omzoomd door sloten en wilgenbosjes. In het gebied liggen 
enkele amfibiepoelen. 
De auto’s parkeren we bij de tennisbanen aan de linkerkant van de weg, tegenover een kapelletje, 
steken de weg over en lopen langs het fietspad een klein eindje terug richting Mariahout. Dan kun je 
langs een graspad richting het Moorselen. 
De natte graslanden zijn nu, na al de droogte van de laatste tijd niet erg nat, laarzen zijn nu echt niet 
nodig. Meteen valt al op hoeveel orchideeën er hier staan, en de bloei  is  begonnen, ze kleuren al 
roze. Er staan honderden vleeskleurige orchissen, schitterend. Er worden heel wat mooie foto’s 
gemaakt. 
 
Verder zien we: 
Zilverschoon     Echte koekoeksbloem 
Poelruit     Driekleurig  vergeetmenietje 
Scherpe boterbloem    Grote ratelaar 
Grasmuur     Kale jonker 
Smalle weegbree    Moerasspirea 
Watermunt     Grote wederik 
Pinksterbloem     Dotterbloem 
Egelsboterbloem     
 
Er staan ook heel forse planten,nog niet in bloei, met een grijsgroen gezaagd blad. Na opzoeken later 
thuis blijkt dit moeraskruiskruid te zijn. Weer wat geleerd. 
 

Aan de rand van een poel  staat gele waterkers, in de poel 
waterviolier en eromheen veel watermunt. De gele lissen 
bloeien al. 
 
Nu gaan we langs een pad over een dijkje tussen  struiken 
door. Aan beide kanten ligt zo’n nat grasland. Omdat het zo 
koud is zijn er nu gelukkig niet veel muggen, maar jammer 
genoeg ook niet zo veel andere insecten, en al helemaal 
geen vlinders. We kijken  nu overal naar, niet alleen planten, 
ook rupsen, paddenstoelen, wat we maar tegen komen. 
Op het pad groeit o.a. penningkruid, koninginnekruid, hop, 
gelderse roos, valeriaan, knopig helmkruid. Een 
geelbandlangsprietmotje wordt op de foto gezet, ook een 
rups op een rietsigaar, we vinden een 
winterhoutzwammetje, en de tjiftjaf en de roodborst laten 
zich horen. 

Aan het eind van het dijkje ga je door een hekje en sta je weer op een weggetje. We lopen in de 
berm terug, er is best wat autoverkeer. Langs het weiland is een strook ingezaaid met een 
bloemenmengsel, staat mooi te bloeien. Bij het kapelletje, in de berm vinden we nog twee 
parelamanieten, is het nu al weer herfst? 
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Als we weer bij de auto’s zijn, vinden we het nog wat te vroeg om al naar huis te gaan, en besluiten 
naar het Torreven te gaan. 
 
Het Torreven is een langgerekt ven dat dreigde te verlanden, en  daarom is opgeschoond. Het door 
heiderestanten omgeven terrein wordt nu zodanig beheerd dat de bosrand wordt teruggedrongen, 
wat de verlanding tegengaat doordat de wind meer spel heeft op het wateroppervlak. Ook worden 
hier en daar stukken afgeplagd. 
We zijn rondom dit ven gaan lopen, zien een driehoornmestkever, er staat ook spurrie, het begin 
van een grote tonderzwam wordt op de foto gezet, er bloeit stekelbrem en kruipbrem, en beneden 
bij het ven staat kleine zonnedauw, moerashertshooi en veenpluis. 
Bij een eik zien we een soort vlies op enkele bladeren zitten, met een klein larfje eronder. Misschien 
van een mineerder? We zijn er nog niet uit……(het blijkt na wat zoeken van de zilvermijnmot te zijn) 
 

Bij een grove den legt Jan uit hoe het met de bloei zit, en wijst 
ons de eenjarige en tweejarige dennenappeltjes aan. 
 
Teruggekomen bij ons beginpunt van de wandeling halen we 
de koffiespulletjes uit de auto en genieten op een bankje van 
de koffie (of thee) met koek. Dank je wel  Margreet.  
Pas half zes zijn we weer thuis. 
 
 
 
 
 
 
Meegegaan zijn: Margreet, Bernadette, Gerrie, Jan, Maarten 
en Anneke. 

 


