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EXCURSIE VAN WERKGROEP SPINNEN VAN EIS-NEDERLAND 2021 
 

In 2020 moest de jaarlijkse excursie vanwege de heersende Covbid-19 pandemie worden afgelast. Het ligt in de 

bedoeling om in 2021 wel weer een excursie te organiseren. De beste tijd voor veldwerk is 2e helft mei- begin 

juni. Centrale ligging in het land is wel handig in verband met bereikbaarheid met openbaar vervoer. Een terrein 

op de Veluwe, Utrechtse heuvelrug of de Betuwe ligt dan voor de hand. Suggesties zijn welkom. Mensen die in 

die streken wonen of op excursie zijn geweest weten vaak mooie en interessante terreinen te vinden. Suggesties 

zijn welkom. 

 

Het gebeid waar we in 2020 naar toe hadden zullen gaan, het Mosterdveen bij Vierhouten ten zuiden van 

Ermelo, is natuurlijk ook nog steeds een mogelijkheid, al moet er weer opnieuw een vergunning worden 

bevochten. Een zware ambteklijke molen in de gemeente Ermelo. Het is wel een druk gebied omdat het tegen de 

mega camping Samosa aan ligt. 

 

Wie in principe voelt voor deelname voelt mag mij nu al een bericht sturen. Ook de mensen die eerder al 

aangaven dat zij er voor voelden, graag dat herhalen. Dat bericht verplicht nog tot niets. De excursie is bedoeld 

voor zowel beginners als gevorderden, dus iedereen is welkom. 

 

Peter van Helsdingen 
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