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NMV-Excursies

Met de excursies wil de commissie bijdragen leveren aan het

Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM-project) waarover u in het

Cb 294 uitgebreid hebt kunnen lezen. De bedoeling is om van elke

excursie een uitgebreid verslag te maken t.b.v. de beheerders van

de gebieden die geïnventariseerd zijn. Tevens zal een samenvatting
worden gepubliceerd in het Cb, iets wat overigens al min of meer

de gewoonte was.

De commissie is inmiddels voortvarend te werk gegaan en heeft

een programma samengesteld. Helaas kon door een foutje van de PTT

(de brief is nooit bij de redactie aangekomen) het programma niet

in het vorige Cb worden opgenomen. Maar dat wordt nu recht gezet.

PROGRAMMA

Zondag 19 oktober 1997

Excursie naar een brakwatergebied achter de Hondsbosse Zeewering

(Noord-Holland).

Voorjaar 1998

Zevende Zeelandexcursie. Datum en plaats zijn nog niet bekend

omdat deze excursie zal worden georganiseerd door leden van Vita

Marina.

Zaterdag 29 augustus 1998

Excursie naar een aantal natuurgebieden in één van de

IJsselmeerpolders.

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 1998

Zuid-Limburg, een tweedaagse excursie waarbij (natuur-)terreinen

die in beheer zijn bij de Stichting Ark zullen worden geïnven-
tariseerd.

Najaar 1998

Excursie op en langs één van de grote rivieren, waarschijnlijk in

november. Plaats en datum zijn nog niet bekend. Zeker is wel dat

de excursie op een doordeweekse dag zal plaatsvinden en dat het

aantal deelnemers aan een maximum gebonden zal zijn.

De bedoeling is om in elk Cb de excursieagenda af te drukken.

Mochten er wijzigingen in het programma worden aangebracht, dan

kunnen we dat op die manier zo snel mogelijk bekend maken.

Suggesties voor excursies (bijv. bij u in de buurt) zijn altijd

van harte welkom. Het programma kan natuurlijk altijd nog worden

uitgebreid!

Opgaven voor excursies kunt u doen bij de leden van de ex-

cursiecommissie:

Anthonie van Peursen, tel.nr. 079 342 61 40 (privé)
Jeroen Goud, tel.nr. 071 514 38 44 (werk)

Bram bij de Vaate, tel.nr. 0320 241 345 (privé).

Op de laatstgehouden voorjaarsvergadering is een excursiecom-

missie in het leven geroepen bestaande uit Anthonie van Peursen,

Jeroen Goud en Bram bij de Vaate. De commissie heeft zich tot doel

gesteld vooral de kennis over de verspreiding van de Nederlandse

mollusken te verbeteren. Dit houdt in dat tijdens de excursies

inventarisaties zullen worden uitgevoerd in:

a. gebieden waarover nog weinig bekend is;

b. biotopen van zeldzame soorten.


