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Meerdaagse excursies 1998

Weekend Zeeuws-Vlaanderen (Hulst) op 10 t/m 12 juli - In 1998 wordt er in Zee-

land weer een FLORON-inventarisatiekamp gehouden. Het themais dit keer speci-
fieker dan in het kamp dat we in 1996hebben gehouden langs de Oosterschelde. We

gaan "op zoek naar het Vlaams district". In het artikel "Verarming van de flora in

het oostelijk deel van het Vlaamse district" van C. Jacobusse en J.W. Jongepier

(1983) wordt geconcludeerd: "Wat nu nog rest van het Vlaamse district is in zulke

kleine fragmenten verdeeld, dat het karakter van het gebied binnen tien jaar volle-

dig verloren dreigt te gaan. Zou Mennema (1983) dan toch gelijk krijgen als hij de

vraag "Waar ligt het Vlaamse district?" beantwoordt met: "In het Zeeuws her-

barium, dat in 1975 aan het Rijksherbarium te Leiden is geschonken"?
We zijn ruim tien jaar verder en willen ontdekken of de kleine fragmenten

inderdaadzijn verdwenenen daarmee dus ook het Vlaams district. De excursies die

de afgelopen jaren in het dekzandgebied hebben plaatsgevonden laten het ergste

vrezen. Ook vanuit België is er belangstelling om aan dit kamp mee te gaan doen,

het wordt dus een 'euregionaal' project.

Het wordt een echt inventarisatiekamp, met een uitstap naar België. Aanmelden

kan bij Justus van den Berg*. We verblijven in de omgeving van Hulst. Aanvang

vrijdagavond. In mei krijgt u uitvoeriger informatie, waarondereen deelnemerslijst

en een indicatie van de kosten van het kamp.

Voor het komende seizoen is het weer gelukt een aantrekkelijk excursieprogramma

op te stellen. Er is keuze uit 5 weekenden,maar deelname aan meerdere kampen is

uiteraard ook mogelijk. Alle belangstellenden zijn welkom, van beginnend tot ge-

oefend florist! De Districtcoördinator van het betreffende district en medewerkers

van het Landelijk Bureau zullen aanwezig zijn. Tijdens de excursies zullen we in

kleine groepen kilometerhokken inventariseren. Bij sommige kampen worden ook

natuurreservaten bezocht. Hier volgt een introductie van de kampen door de organi-

satoren. Bij hen dient u zich in eerste instantie ook aan te melden. Eventueelkunt u

voor nadere informatie en aanmelding ook terecht bij het Landelijk Bureau van

FLORON*.

Weekend Zuid-Limburg (Noorbeek) op 29 mei t/m 31 mei - Na Texel organiseren we

een inventarisatieweekendin ons mooieZuid-Limburg. Een nadere introductie voor

dit in floristisch opzicht zeer rijke gebied lijkt ons overbodig. We verblijven in

kampeerboerderij Terlindenin Noorbeek, waar we in de loop van de vrijdagmiddag

welkom zijn. Liefhebbers kunnen een tentje opzetten. Nadere inlichtingen en aan-

melding: René van Moorsel, Eyckmanlaan 407,3571 JR Utrecht, tel. 030-2730145

of Willem Stouthamer, Zoutstraat 17-111, 9712 TB Groningen, tel. 050-3143841.
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WeekendIJsselvallei (Voorst) op 3 t/m 5 juli - We gaan aan de slag in de gemeente

Voorst, oostelijk van Apeldoorn. Het gebied, met vele landgoederen, vormt een

overgang van de hoge zandgronden van de Veluwe naar de rivierklei langs de IJssel,

en omvat daardoor een enorme verscheidenheid aan biotopen. Dit gebied is de

laatste decennia relatief slecht onderzocht; de verwachtingen zijn dan ook hoog

gespannen!

We logeren in groepsaccomodatie De Lichthoeve nabij recreatiegebied Bussloo

(strand en zwemwater op 50 m afstand). Er wordt gependeld vanaf NS-station

Klarenbeek. Op vrijdagavond zal er een introductie worden gehouden. De excur-

sies beginnen op zaterdag. Op zondag staat een bezoek aan enkele bijzondere

natuurreservaatjes op het programma. De kosten voor overnachtingen en maaltij-

den bedragen ƒ 45,- p.p. Je kunt je inschrijven door dit bedrag over te maken op

postgiro 2961933 t.n.v. A.J. Hertog, Didam. Alleen deelnemenaan de inventarisa-

ties is ook mogelijk. In dit geval graag aanmelden in verband met de organisatie.

Nadere informatie is te verkrijgen bij André Hertog*, elke donderdagavond tussen

19.00 en 20.00 uur.

Weekend Tiengemeten op 21 t/m 23 augustus - Het eiland Tiengemeten ligt in het

Haringvliet en is ongeveer 1000 ha groot verdeeld over 16 km-blokken. Ongeveer

600 ha is akkerbouwgebied en de rest is buitendijks grasland, moeras en ruigte. Het

eiland is al voor een groot deel in handen van Natuurmonumenten.In de toekomst

zal het gehele eiland voor de natuur worden ingericht. Streeplijsten en aantekenin-

gen over belangrijke soorten en vegetaties kunnen gebruikt wordenbij de plannen.

Ook is er dan een uitgangssituatie beschreven die het mogelijk maakt ontwikkelin-

gen te volgen.

We overnachten in een van de boerderijen op het eiland. De kosten kunnen

daardoorvrij laag blijven. De exacte invulling is nog niet gereed, maar opgeven kan

al wel bij Adrie van Heerden*. Het maximale aantal is voorlopig gesteld op 20

deelnemers, maar kan mogelijk nog verder worden uitgebreid.

Weekend Utrechts rivierengebied (Waardenburg) op 18 t/m 20 september - Evenals

2 jaar geleden zal het gebied tussen Linge en Waal weer aan een inventarisatie

worden onderworpen. In 1996 werd het kamp hier in juni gehouden, maar een

dergelijk gebied heeft juist ook in de nazomer leuke aspecten. Vandaar dat vanuit

dezelfde uitvalsbasis - aan de rand van het reservaat Komgronden Waardenburg -

nu eens aan het eind van het veldseizoen gekeken wordt. Vanuit het onderkomen

kunnen we inventariseren bij de Waal of bij de Linge.

Er is mogelijkheid om te kamperen of om binnen in kantoorruimteste slapen. In

dat geval natuurlijk wel luchtbed of matras meenemen. Het kamp is op basis van

self-support catering geregeld: iedereen dient zelf mee te nemen wat hij/zij wil

nuttigen, behalve voor zaterdagavond, want dan vindt de traditionele BBQ plaats.

Voor koffie, thee, melk, frisdrank en soft-alcoholische dranken wordt tegen kost-

prijs gezorgd. Kosten voor overnachting: ƒ 10. Het adres is Veerstraat 16. Aanvang

vrijdagavond na het eten. Informatieen aanmelden bij Koos van Vliet*.


