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Excursie overzicht 1995

12-14 mei (Dl + 2) FLORON -inventarisatieweekend Westerwolde. — Informatie: zie bij

Meerdaagse excursies (p. 69).

12 mei (D10) Kust Veluwemeer. — Vertrek: 19.00 uur NS-station te Nunspeet.

14 mei (D14) Binnenstad van Amsterdam. — Vertrek: 12.00 uur bij ingang Artis.

Stadswandeling met onderwerp 'flora van de stenen stad'; tot 15.00 uur.

Opgave bij Ton Denters noodzakelijk!

20 mei (D7) Mariënberg. —
Vertrek: 9.15 uur bij NS-station te Mariënberg.

21 mei (D9) Eist (Utr.). Excursie naar de rand van het rivierengebied, waar zand en

klei elkaar ontmoeten aan het einde van de stuwwal van de Utrechtse

Heuvelrug. —
Verzamelen bij de halte Ingenseveerweg, bereikbaar met

Midnet lijn 50 (vertr. Arnhem 9.24 uur; Wageningen9.57 uur; Rhenen NS

10.08 uur; Eist 10.18 uur).

22 mei (D10) Larserbos. — Vertrek: 19.00 uur kruispunt Larserweg / Rietweg.

29 mei (D6) Tolhuislanden
-

De Lichtmis.
—

Vertrek: 19.00 vanaf de watertoren

bij de Lichtmis. Inventarisatie, tot 21.30 uur.

31 mei (D10) Nieuw-Millingen. — Vertrek: 19.00 uur rotonde richting Harderwijk.

9 juni (D6) Lemelerveld. — Vertrek: 19.00 uur, vanaf NS-station Raalte. Inventa-

risatie, tot 21.30 uur.

10-U juni Texel, inventarisatieweekend. — Opgave bij Willem Stouthamer, Botte-

maheerd 5, 9737 NA Groningen, tel. 050-213233.

11 juni (D14) Westpoortgebied bij Ruigoord. — Vertrek: 13.00 uur bij bushalte Ruig-
oord aan de Ruigoordweg. Te bereiken met bus 82 vanaf station Sloterdijk

en Mamixbusstation. Excursie 'In de duinvalleien van Amsterdam' o.l.v.

Bart Vreeken; tot 17.00.Laarzen meenemen!

17 juni (D11) Egelshoek, o.l.v. Arthur van der Heijden, René van Moorsel en Koos

van Vliet. — Vertrek: 10.00 vanaf NS-station Hollandsche Rading. Bij
deze excursie speciale aandacht voor smalbladige fonteinkruiden.

18 juni (D9) Angeren. Excursie in de uiterwaarden van de Rijn. Hoewel hier geen be-

zittingen liggen van natuurbeschermingsorganisatiesheeft de excursie vorig

jaarin Dodewaard geleerd datje ook daar door bijzonderhedenkunt worden

verrast. We verwachten in elk geval weer een aantal typische soorten van

het rivierengebied tegen te komen. —
Verzamelen bij de halte Borgers in

Angeren. Te bereiken vanuit Arnhem NS (reistijd ± 30 min.) met GVM

lijn 33.*

*) De vertrektijden van de streekbussen veranderen per 29 mei 1995. Tijdstip van vertrek wordt voor

de gemerkte excursies aan de hand van de nieuwe busdienstregeling vastgesteld. Neem voor de

excursie contact op met Ineke (D9a) of Niels (D9b) voor de juiste tijd van vertrek!

22 april (D7) Bornerbroek.
—

Vertrek: 9.00 uur bij R.K. kerk Bornerbroek.

6 mei (D12) Zwanewater. — Excursie in het openbare gedeelte. Opgave en meer in-

formatie bij Jaap Groot (D12).
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19 juni (D10) Dronten/Ketelhaven.
—

Vertrek: 19.00 uur Hanzeweg, afslag Colijn-

weg.

26 juni (D6) Houtwallenlandschap Paaslo.
—

Vertrek: 19.00 uur vanaf NS-station

Steenwijk. Inventarisatie, tot 21.30 uur.

1 juli (D7) Zenderen.
—

Vertrek: 9.00 uur bij R.K. kerk Zenderen.

1 juli (D10) Omgeving Elspeet. — Vertrek: 10.00 uur kruispunt bij de kerk. Dag-
excursie tot 16.00 uur.

5 juli (D6+10) Omgeving Nunspeet. —
Vertrek: 19.00 uur vanaf NS-station te Nun-

speet. Inventarisatie, tot 21.30 uur.

8 juli (D9) Nederasselt. Excursie in de uiterwaarden van de Maas en de omgeving

van het dorp, waar ook zandige gronden zijn te vinden. Dit zijn uitlopers

van het dekzandgebied waarin bijvoorbeeld ook de Hatertse vennen zijn

gelegen. We verwachten zowel soorten van het rivierengebied als soorten

van schrale zandgrond aan te treffen. — Verzamelen bij de halte Post-

kantoor, die je van Nijmegen CS kunt bereiken met Zuid Ooster lijn 90 of

lijn 92 (reistijd ongeveer 30 min.).*

9 juli (D9) Woeste Hoeve. Vandaag gaan we de flora van het Gelders district be-

kijken. We verwachten vooral 'schrale soorten' te vinden, zowel vanbossen

als van akkers. We verzamelen bij halte 'Woeste Hoeve', te bereiken vanuit

Arnhem NS of vanuit Apeldoorn NS met MIDNET lijn 124 (reistijd in

beide gevallenprecies 20 min.).*

15 juli (D10) Omgeving Stichtse brug. — Vertrek: 10.00 uur onder de Stichtse brug.

Dagexcursie tot 16.00 uur.

15 juli (D14) Kortenhoefsche Plassen — speciale roeiexcursie! Excursie in een

prachtig natuurgebied, waarbij we op zoek gaan naar speciale waterplanten

en een bezoek brengen aan twee veenmosrietlanden van Natuurmonumenten

o.l.v. de beheerder Ron van Overeem. —Beperkte deelname; aanmelden en

nadere informatie bij de DC vanD14. Kosten: huur roeiboot.

21 juli (D6) Omgeving Wezep. —
Vertrek: 19.00 uur vanaf NS-station Wezep. In-

ventarisatie, tot 21.30 uur.

28-30 juli (D20) Mill inventarisatieweekend. Er wordt geïnventariseerd op de grens tussen

de districten Noord-Limburgen Noord-Brabant-Oost.
—

Informatie: zie bij

Meerdaagse excursies (p. 70).

5 aug. (D18a) Dintelse Gorzen. —Vertrek: 11.00 uur bij de sluis aan het Beneden Sas

aan de Dinteloordse kant.

6 aug. (D14) Duivendrecht, o.a. interessante opgespoten terreinen.
—

Vertrek: 9.30

uur vanaf NS-station Duivendrecht (Zuidwest uitgang). Inventarisatie, tot

16.30 uur.

7 aug. (D6) Vollenhove.
—

Vertrek: 19.00 uur vanaf het plein bij de Grote Kerk in

Vollenhove. Inventarisatie, tot 21.30 uur.

18
aug. (D10) Biddinghuizen. — Vertrek: 19.00 uur kruispunt Biddingringweg en

Swifterweg.

*) De vertrektijden van de streekbussen veranderen per 29 mei 1995. Tijdstip van vertrek wordt voor

de gemerkte excursies aan de hand van de nieuwe busdienstregeling vastgesteld. Neem voor de

excursie contact op met Ineke (D9a) of Niels (D9b) voor de juiste tijd van vertrek!
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23 aug. (D6+10) Omgeving Roggebotzand. —
Vertrek: 19.00 uur vanaf NS-station te

Kampen. Inventarisatie, tot 21.30 uur.

24-27 aug. Herpt (Noord-Brabant), inventarisatieweekend.
— Opgave en nadere infor-

matie: zie bij Meerdaagse excuries (p. 70).

30 aug. (D10) Erkemederstrand.
—

Vertrek: 18.45 uur onder de brug bij kruispunt

Nijkerkerweg en Erkemederweg.

8 -10 sept. (D9) Wamel inventarisatieweekend.
—

Vanuit 'Herberg Klein Grut' in Wamel

worden km-hokken langs de Waal geïnventariseerd. — Opgave en nadere

informatie bij de DC's van D 9a en D 9b.

16 sept. (D7) Lemele.
—

Vertrek: 9.00 uur bij kerk Lemele.

16 sept. (D12) Zuidwestelijke rand van de Wieringermeer. —
Inventarisatie-excursie.

Opgave en meer informatie bij Jaap Groot (D12).

23 sept. (D11 ) Rivierengebied bij Vianen. Excursie o.l.v. Dick Kerkhof, m.m.v. Arthur

van der Heijden, René van Moorsel en Koos van Vliet. — Nadere

inlichtingen bij het LB.

24 sept. (Dl4) Monnikendam.
—

Vertrek: 10.00 uur vanaf PK-kerk/halte Nieuwpoorts-
laan (Centrum Monnikendam), te bereiken met bus 111 vanaf Busstation

Amsterdam CS (vertrek 9.19 uur). Inventarisatie tot 17.00 uur; we gaan

onder meer op zoek naar muurplanten.


