
61Gorteria 27 (2001)

Meerdaagse excursies 2001

Zeeland(Veere), vrijdagmiddag 8 t/m zondag 10juni - Dit inventarisatieweekend

in Veere zal de eerste zijn uit een reeks van 4, waarbij wij door heel Zeeland zullen

gaan. De inventarisaties zijn gericht op de witte vlekken en LMF-A hokken. De

aanvang van het kamp is op vrijdagmiddag om 13.00 uur; op zondag circa 16.00

uur keren we huiswaarts. Het is ook mogelijk al op donderdag avondje tentje op te

slaan en de hele vrijdag het veld ingaan of pas op zaterdag beginnen.

Op vrijdagavond (vanaf 20.30 uur) worden enige lezingen gegeven over het

Zeeuwse landschap, stand van zaken over de spreiding van de flora, de ligging van

de witte vlekken en natuurontwikkeling in Zeeland. Daarnaast zal de samenstelling

van de groepen en de te inventariseren gebieden worden bekend gemaakt.
De inventarisaties zullen plaatsvinden op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland.

In overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumentenen Het Zeeuws Landschap

zullen de te inventariseren gebieden worden bepaald. Naast natuurgebieden (bij-

voorbeeld de terreinen rond het Veerse Meer) zullen ook andere gebieden worden

geïnventariseerd, zoals het bedrijventerrein Vlissingen-Oost (bijvoorbeeld de Total

raffinaderij).

Als overnachtinglocatie is gekozen voor Kamphuis 't Veerse Gat (nabij Veere).

Je kan in het kamphuis een comfortabel bed reserveren. Er zijn twee grote slaap-

zalen, een kamer met 4 bedden en 6 tweepersoonskamers, maar je kan ook in je

eigen tent gaan kamperen: er is keus genoeg. De kosten voor het gehele weekend

(overnachting, voeding en verslag) zullen circa ƒ 50 per persoon bedragen. De

kosten zijn beperkt vanwege een bijdrage van het Provinciaal Milieu Fonds en de

drie natuurbeschermingsorganisaties. Aanmelden bij Justus van den Berg*.

De traditie om ieder veldseizoen naast de vele dagexcursies ook 5 inventarisatie-

kampen te organiseren hebben we ook dit jaar kunnen voortzetten. Een gevarieerd

aanbod van Zeeland tot Friesland en van binnenduinen tot rivierengebied. Alle

belangstellenden zijn welkom om aan één of meer kampen deel te nemen. De week-

enden zijn een goede gelegenheid om eens met floristen uit diverse windstreken

en met uiteenlopende florakennis op stap te gaan. In groepjes van circa 3 personen

worden per dag 1 of 2 kilometerhokken geïnventariseerd, met uiteraard veel aan-

dacht voor het LMF en de witte gebieden. Aan het eind van de middag keert ieder-

een terug uit het veld naar de groepsaccommodatie. Tijd om vondsten en belevenis-

sen uit te wisselen en determinatieproblemen met hulp van andere deelnemers op

te lossen. Een leuke manier om ook eens de flora van een ander gebied te leren

kennen. Dat daarbij genoeg te ontdekken valt blijkt uit de verslagen elders in dit

nummer. We rekenen ook komend seizoen op veel belangstelling!

Tenzij anders aangegeven duren de kampen van vrijdagavond tot en met zondag-

middag. Eventueel is het mogelijk slechts een deel van het kamp bij wonen. Aan-

melding is noodzakelijk ook als men geen gebruik maakt van de accommodatie.

Het verblijf is tegen kostprijs. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht

bij de organisatoren van de betreffende kampen of bij het Landelijk Bureau van

FLORON.
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Noordhollandse duinen, vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli - Tijdens dit weekend

zullen kilometerhokken onderzocht worden voor het Landelijk Meetnet Flora. Flet

accent ligt op de Noordhollandse duinen, maar mogelijk worden ook enkele hokken

in het achterland onderzocht. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de

beheerder van het NoordhollandsDuinreservaat, het waterleidingbedrijf NV PWN.

We kamperen in de buurt van Heemskerk. Nadere informatieen opgave bij Aart

Swolfs*, e-mail a.g.swolfs@hccnet.nl. Maximaal aantal deelnemers: 30. Geef je

snel op want vol is vol!

Gelderse Vallei (Harskamp), vrijdag 27 t/m zondag 29 juli - Elke twee jaar orga-

niseren de districten 9 en 22 een inventarisatie-weekend, bij voorkeurop een locatie

waarvan we nog weinig weten. De plaats diewe voor dit weekeinde op het oog heb-

ben, Harskamp, is bij uitstek voor dat doelgeschikt. We willen graaginventariseren

in het uitgestrekte landelijk gebied dat globaal wordt ingesloten door Voorthuizen,

Stroe, Harskamp, Otterlo, Wekerom, Lunteren en Barneveld.

Niet alleen weten we van dit gebied nog hoegenaamd niets, ook blijkt uit de

spaarzame gegevens die we wel hebben dat het best een aardig gebied is. Bedenk

dat hier vroeger het van de Veluwe afkomstige grondwater als kwel weer aan het

oppervlak kwam en dat juist in dit gebied tal van beken ontsprongen. Hoewel het

gebied sindsdien drastisch is veranderd (veel minder kweldruk, intensiever land-

gebruik, rechtgetrokken beken etc.) blijken in dit gebied telkens weer restanten

van die vroegere situatie te vinden te zijn. Bovendien probeert men de beken op

een aantal plaatsen weer enigszins in de oude luister te herstellen en neemt naar

het schijnt ook de kweldruk weer enigszins toe. In dit gebied is ook het enige

uurhok van district 22 (Stroe) waarvan nog helemaal geen goed geïnventariseerde
hokken hebben! Dus ook voor de mensen dieeen, althans in botanisch opzicht, nog

'maagdelijk' gebied willen ontdekken is dit kamp een ware must.

We gaan kamperen op het voormalige Staatsbosbeheer-kampeerterrein de Hars-

kamperdennen (www.harskamperdennen.nl), alwaar ook een centrale ruimte aan-

wezig is waar we kunnen ontbijten, determineren of gewoon bijeen kunnen zijn.

's Avonds is het de bedoeling ergens eenvoudig te gaan eten, bijvoorbeeld in Hars-

kamp of in Kootwijk (pannenkoeken). Camping de Harskamperdennen ligt aan de

Houtvester van 't Hoffweg, even ten noorden van Harskamp. We verzamelen vrijdag

27 juli 2001 ca. 17.00 uur. De kosten voor overnachting en ontbijt/lunch bedragen

ca. ƒ50 . Fietsen kunnen eventueel apart en op aanvraag worden gehuurd (ƒ 9,50 per

dag). Opgave en info (ook over bereikbaarheidper OV) bij Niels Jeurink*.

Friesland (Bakkeveen), vrijdag 10 t/m zondag 12augustus - Voor het tweede ach-

tereenvolgende jaar organiseren we een kamp in Friesland. Geen toeval, want deze

uitgestrekte provincie heeft op floristisch gebied nog veel onontgonnen terreinen.

Ditmaal zullen we de oostkant van de provincie bezoeken en vooral in het Drents

district gaan inventariseren. We verblijven in kampeerboerderij Harmsdobbe even

buiten het mooie Brinkdorp Bakkeveen op de grens van Friesland, Groningen en

Drenthe: Kampeerboerderij 'De Harmsdobbe', Nye Drintsewei 1, Bakkeveen, tel.

0516-541419. De accommodatie is eenvoudig. Zelf mok, bord, bestek, sloop en

slaapzak meebrengen. De kosten voor overnachting en ontbijt/lunch bedragen ca.

ƒ 45,-. Info en opgave: bij het Landelijk Bureau*.
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Rivierengebied ( Waardenburg ), vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus - Uitgangspunt

voor de inventarisaties gedurende deze dagen is het kantoor / de werkschuur van

Staatsbosbeheer in Waardenburg, niet ver van het drielandenpunt van D9, Dl 1 en

Dl 9, centraal in het grote rivierengebied. We gaan er dan ook graag voor de derde

keer heen: genoeg uiterwaarden, al dan niet met natuurontwikkeling, en ook bin-

nendijks is er verrassend veel te zien. De accommodatie is eenvoudig, de kosten

zijn laag. Er kan ook gekampeerd worden. Aanmeldenbij John Bruinsma*.


