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Floron-zaterdagexcursies april-juni 1990

7 april Wandelexcursie in en om Reuver in Midden-Limburg.Zowel in bosjes langs de

Schellekensbeekals op akkers en kerkhoven zijn verscheidene bijzondere voor-

jaarsbloeiers te verwachten. Vertrek vanaf NS-station Reuver na aankomst van

de treinen uit Roermonden Nijmegen (beide om 10.01 uur).

21 april Excursie in het kasteelbos te Neerijnen in de Betuwe, onder meer bekend om

zijn fraaiestinzenflora. Vertrek vanaf de oprijlaan van het kasteel (en gemeente-

huis) van Neerijnen om 10.00 uur. Op het enkele kilometers afstand ligt NS-

station Zaltbommel,waar fietsenkunnen worden gehuurd (zelf reserveren, tel.

04180-14254).

12 mei Fietsexcursie naar terreinen aan de IJsselmeerkust bij Harderwijk. Vertrek om

10 uur vanaf NS-station Harderwijk, waar fietsen te huur zijn (zelf reserveren,

tel. 03410-19927).

19 mei Excursiedoel zijn de droge graslanden op deoostpunt van het Eilandvan Dor-

drecht, die tot de fraaiste en bloemrijkste stroomdalgraslanden van ons land

behoren. Vertrek per pont vanaf Boven-Hardinxveldom 10.30 uur. Vanaf NS-

station Gorinchem vertrekt om ongeveer 10.15 uur een bus, die aansluiting

geeft op de veerdienst. Voor deze excursie is opgave vooraf gewenst (tel. 071-

273533 op 15, 16 of 17 mei).

9 juni Wandelexcursie te Dalen (Zuidoost-Drenthe). In samenwerking met de Werk-

groep Florakartering Drenthe zullenminderof slecht bekende kilometerblokken

worden doorvorst. Vertrek vanafNS-station Dalenom 10 uur.

lójuni Wandelexcursie in de duinen van Den Helder. Vertrek vanaf NS-station Den

Helder na aankomst van de trein van 10.04uur.

De aangekondigde Potamogeton-excursie wordt uitgesteld tot augustus 1990.

De excursies staan open voor alle belangstellenden. Opgave vooraf is niet nodig, behalve

voor de excursie van 19 mei.
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Gezamenlijke Duits-Nederlandse weekendexcursie

Voor de tweedaagse excursie in het grensgebied van Groningen en Nedersaksen, die in

Gorteria 15 (6) werd aangekondigd, zijn de aanvangstijden:

zaterdag 7 juli, 10 uur Ter Apel, verzamelen bij het Boshuis tegenoverhet Klooster. Uit

Emmen vertrekt om 9.19 uur bus 73 naar Ter Apel, aankomst

9.45 uur bij het busstation, vanwaar het ongeveer 7 minuten lo-

pen is naar het Boshuis.

zondag 8 juli, 9.45 uur Lathum aan de Eems. Getracht zal worden vanaf NS-station

Emmen vervoer te organiseren (vertrek 9.10 uur). In verband

hiermee is aanmelding-
zowel door autobezitters als door auto-

lozen - gewenst.

Aanmelden uiterlijk de eerste week van juli, tel (071) 273533.

Inventarisatieweek en -weekends

In Gorteria 15 (6) is in de aankondigingvan de inventarisatieweek in Drenthe (20-27 juli

1990) een fout geslopen. Het postgironummer van FLORON is 5914207. Behalve deze

werkweek worden komend zomerseizoen nog enkele inventarisatieweekends georgani-

seerd:

FLORON-inventarisatieweekend in Casteren, N.-Br., 1-4 juni 1990

De FLORON-districtscoördinators in Noord-Brabantorganiseren gezamenlijk een inventa-

risatiekampje gedurende depinksterdagen van 1990. De bedoeling is om in kleine groepjes

enigekilometerblokken te inventariseren op alle voorkomende hogere planten.

Het kampje zal van vrijdagavond 1 juni tot en met maandagmiddag4 juni worden ge-

houden in Casteren, een buurtschap tussen Boxtel en Schijndel. Het kleinschalige coulis-

senlandschap biedt voldoende variatie voor een leerzame en plezierige tijd. Plantenkenners

èn zij die dat willen worden, van binnen èn buiten de provincie, worden uitgenodigd om

deel te nemen.

We verblijven in een eenvoudige kampeerboerderij: er zijn twee slaapzalen met stapel-

bedden. Liefhebbers mogen een tent opzetten. Gezamenlijk zullen we de maaltijden ver-

zorgen. Desgewenst reserveren we voor u huurfietsen op 5 minuten loopafstand van NS-

station Boxtel.

Aanmelden - met naam, adres, telefoonnummer,eetwensen (bijv. wel/nietvegetarisch),

wel/nietdames/herenfietsen (aantal) reserveren - schriftelijk of telefonisch bij John Bruins-

ma, Thorbeckelaan 24, 5694 CR Breugel, tel. (04990) 73384. Bij aanmelding tegelijkertijd

de verblijfkosten (ƒ 25.-) storten op postgiro 659943 t.n.v. J. Bruinsma te Breugel onder

vermelding van 'pinksterweekend FLORON'. Inschrijving liefst zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk 1 mei 1990. Aanmeldingen worden geaccepteerd in volgorde van betaling. De

kosten van de maaltijden worden tijdens het kamp hoofdelijk omgeslagen.
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FLORON-inventarisatieweekend op Ameland, 22-24 juni 1990

De beide districtscoördinators van Friesland, in nauw overleg met de FFF (Fryske Ferie-

ning foar Fjildbilogy), een inventarisatieweekend op Ameland. Het doel van ditweekend,

dat van vrijdagavond 22 tot en met zondagavond 24 juni 1990wordt gehouden, is Ameland

in zijn geheel op kilometerblok-basis te inventariseren op hogere planten.

De opzet ziet er als volgt uit:

• aankomst (uiterlijk) vrijdagavond, met de boot van 19.30 uur uit Holwerd; huren van

fiets; kennismaken in kampeerboerderij.
• zaterdag en zondag wordt er in groepjes van enkele personen geïnventariseerd; een

rekensommetje: 9 groepjes met 4 kilometerblokken per dag levert na twee dagen een

'volledige' inventarisatievan het eilandop.

• voor brood en drinken wordt gezorgd (lunchpakket); voor de warme maaltijd op zater-

dagavond wordt de voorkeur gegeven aan 'ergens gaan eten' (Chinees, pannekoeken-

huisjeof iets dergelijks)

Belangstellenden kunnen voor informatie en opgave (vóór 15 juni) terecht bij:

• Jacob Koopman, tel (05610) 16317of

• Karst Meijer, tel. (05613) 2626.

Na opgave volgt nadere informatie.

Zaterdagexcursies 1990 Bryologische en Lichenologische Werkgroep

De excursies staan open voor alle geïnteresseerden en hebben niet alleen inventarisatie,

maar ook kennisoverdracht als doel.

12 mei Lichenologische wandelexcursie langs de Grebbeberg bij Rhenen. Wegbo-

men, door kalkstof beïnvloed; muurtjes, steenglooiingen en andere stenen

constructies. Deelnamegraagaanmeldenbij Pietervan denBoom [tel. (04990)

75458]. Vertrek om 10.00uur van NS-station Rhenen.

6 oktober Bryologische excursie naar Heusden. Stadswallen, muren, beschoeiingen en

Maasoevers. Bijzonderheid: Gewoon kribbenmos (Cinclidotus fontinaloides)

met kapsels. Vertrek om 10.10 uur van NS-station 's-Hertogenbosch; verder

vervoer per auto. In verband hiermee graag telefonische opgave (1-3 dagen

van tevoren) bij Huub van Melick [tel. (04902) 12052].

3 november Bryologische en lichenologische wandelexcursie bij Akkrum in Midden-

Friesland. Een Iepenlaan van enkele kilometers zal grondig op epifyten wor-

den geïnspecteerd. Vertrek vanaf NS-station Akkrum om 10 uur. Geen op-

gave vooraf nodig.


