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Naar de Strabrechtse heide op 13 april en 3 augustus 2002

Het is een buitengewoon interessant gebied waar zeker nog veel te ontdekken valt en waar

verdere inventarisatiegegevens zeer welkom zijn.

Het zou leuk zijn als wij in het jaar 2002 een bijdrage kunnen leveren aan het vastleggen van

gegevens over dit gebied.
De beheerder aldaar, ons lid Jap Smits, zal ons begeleiden naar interessante plekken om toch

in een betrekkelijk korte tijd een goede impressie te krijgen van delen van het gebied.

Mocht u in 2002 zin hebben om tussentijds een extra bezoek te brengen aan dit gebied, dan

kan dat zonder meer. Echter neemt u dan vooraf contact op met de beheerder tel. nr. 06-

54913489. Hij zorgt dan voor een vergunning. Uiteraard is er van onze kant de verplichting

om de gegevens door te geven en uiteindelijk te publiceren in ons blad Bzzz.

Heeze is gemakkelijk met de auto te bereiken via de A2 en A67 afslag Heeze/Geldrop.

Met openbaar vervoer is het wat lastiger maar wel mogelijk. Indien u met de trein wilt komen,

dan kan dat. Het is vanaf station Heeze nog ongeveer 20 minuten lopen naar het kantoor van

Staatsbosbeheer. Probeer een afspraak te maken met één van de andere leden van onze sectie

om mee te rijden.
Er zal éénmalig tot 10.00 uur een auto klaar staan bij het station Heeze om u naar het kantoor

van Staatsbosbeheer te vervoeren. Als u hiervan gebruik wilt maken graag even contact

opnemen met onze secretaris Pim Kuijken.

Op zaterdag 13 april 2002 en op zaterdag 3 augustus 2002 willen wij met de leden van de

sectie Hymenoptera een bezoek brengen aan de Strabrechtse heide bij Heeze. Wij hebben dit

keer gekozen voor twee excursies naar hetzelfde gebied. Eén in het voorjaar en één in de

zomer. Noteer deze data vast in uw agenda!
De Strabrechtse heide beslaat een zeer grote oppervlakte, bijna 2000 ha. Het gebied bestaat uit

uitgestrekte droge heidevelden, maar heeft ook zeer vochtige gedeelten, zoals het dal van de

kleine Dommel. Wij vinden er naast stukken met stuifzand en dop- en struikheide, vennen.

In het voorjaar zullen wij met name het meer vochtige gedeelte van o.a. de Dommel bezoeken

en in de zomer zal de heide en het stuifzand de vanglocatie zijn.
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Wij verzamelen bij het kantoor van Staatsbosbeheer, Plaetse 71 in Heeze rond 10.00 uur.

Wij gaan uiterlijk 10.30 uur het veld in.

Mocht de excursie op 13 april door slechte weersomstandigheden niet doorgaan dan zal deze

op 20 april plaatsvinden. Dezelfde procedure geldt voor 3 augustus, met als uitwijkdatum 10

augustus. Mocht u twijfelen over het doorgaan van de excursie belt u dan met de secretaris

Pim Kuijken, tel.nr. 023-5713455. Mocht deze er onverhoopt niet zijn dan kunt u bellen met

onze voorzitter Jan Smit tel. nr. 026-3612639.


