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Dagexcursies 2000

In onderstaand overzicht zijn de dagexcursies voor komend jaar weergegeven. Van

enkele districten was het programma niet op tijd gereed om in dit overzicht op te

kunnen nemen. Eventuele aanvullingen verschijnen zo mogelijk in een volgende

aflevering van Gorteria. U kunt voor informatiehieroverook contact opnemen met

het Landelijk Bureau van FLORON.

De excursies betreffen meestal inventarisatie-excursies (Foto 3, p. 66) van één

of meer km-hokken of veldbezoeken in het kader van het Landelijk Meetnet Flora-

Aandachtsoorten. Voor de meeste excursies geldt dat zij plaatsvinden op zaterdag

en tot ca. 16.00 uur duren. De deelnemersdienen zelf voor lunchpakket en drinken
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15 april (Dll) OmgevingMaarssen. Verzamelen om 10.00 uur bij NS-station. Info: Koos

van Vliet *.

6 mei (D8) LMF-excursie naar LandgoedHalsaf en de Kwartierse Dijk in Babberich.

Verzamelen om 10.00 uur op NS-station Didam. Info en opgave: André

Hertog*.
6 mei (D12) Inventarisatie-excursie in het Robbenoordbos. Kilometerhok 131-547.

Verzamelen om 9.00 uur bij Leemansgemaal. Info: Jaap Groot*.

6 mei (D16) Krimpenerwaard.Thema: Natuurbouw. Verzamelen om 10.00 uur bij res-

taurant "De Viersprong" langs de provinciale weg N210 bij afslag Krim-

pen aan de Lek (103-436). De excursie duurt tot 15.00 uur. Info: Adrie

van Heerden*.

8 mei (D6) Maandagavondexcursie. Omgeving Olst-Wesepe. Dit gebied vormt nog

een witte vlek voorwat betreft het streeplijst werk. Verzamelen 19.00 uur

NS-station Olst. Info: Piet Bremer*.

13 mei (Dl+2) Omgeving Onderdendam, oud cultuurlandschap op zeeklei. Verzamelen

om 9.15 uur bij NS-station Winsum . Info: Willem Stouthamer* en Anne-

ke Nieuwenhuijs*.
13 mei (D10) Omgeving Harderwijk en/of Veluwemeerkust. Verzamelen 10.00 uur op

NS-station. Info: Egbert de Boer*.

13 mei (D19) Excursie voor LMF-A en landsdekkend bestand (uurhokWestelbeers).

Verzamelen om 10.00 uur bij RK-kerk Netersel (146.62-379.48). Info:

JoepSpronk*.
20 mei (D7) Inventarisatie-excursie omgeving Saasveld. Verzamelen om 9.00 uur bij

de kerk. Info: Otto Zijlstra*.
20 mei (D8) LMF-excursie naar het kalkgebied oostelijk van Winterswijk. Verzame-

len om 10.00 uur op NS-station Winterswijk. Info en opgave: Louis-Jan

van de Berg (0544-372594).

20 mei (Dll) Excursie omgeving Barneveld. Verzamelen om 10.00 uur bij NS-station.

Info: Koos van Vliet *.

20 mei (D12) Inventarisatie-excursie Westerland. Kilometerhokken 122-544 en 123-

544. Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats van de jachthaven van

De Haukes. Info: Jaap Groot*.

20 mei (D15) LMF-excursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Inventarisatie en

LMF-kartering van Rozenwaterveld en Renbaanveld (98-485).Verzame-

len om 9.30 uur bij het pannenkoekenhuis "De Duinrand" aan de Zand-

voortselaan. Bereikbaar met Connexion bus 80 vanaf station Heemstede-

Aerdenhout;halte Nieuw Unicum-Waterleiding. Info: Joop Mourik*.

27 mei (D9+22) Omgeving Wijchen. Samen met KNNV afdeling Nijmegen. Excursie naar

de omgeving van Balgoij, een klein plaatsje aan de Maas. In dit gebied

zijn diverse soorten bekend die kenmerkend zijn voor het rivierengebied.

Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) komt er nog in redelijke hoe-

veelheden voor en wie weet kunnen we ook de Voszegge (Carex vulpina)

vinden, die al op diverse plaatsen in dit gebied is aangetroffen. In het

uurhok dat het doel is van deze excursie zijn ons maar twee goed geïnven-

tariseerde hokken bekend. Verzamelen om 10.00 uur op NS-station Wij-
chen (vertrek trein uit Nijmegen om 9.46 uur; uit 's-Hertogenbosch om

9.37 uur). Fietsverhuur NS-station Wijchen (024-6412163). Info en opga-

ve: Ineke Jansonius*.

te zorgen. Indien van deze opzet wordt afgeweken is dat bij de excursieaankondi-

ging in onderstaand overzicht vermeld. Bij elke excursie is aangegeven bij wie u

terecht kunt voor nadere informatie. In veel gevallen is het nodig u daar ook vooraf

aan te melden. De telefoonnummers van met een
* gemarkeerde personen kunt u

vinden bij het overzicht van FLORON-districten en DC’s op pagina 82.
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27 mei (D13) Enkhuizen (148-523). Centrum en haven, IJsselmeerkust en spoorweg-

emplacement. Verzamelen om 10.15 uur bij hoofdingang NS-station. Info

en opgave: Aart Swolfs*.

27 mei (D14) Excursie voor beginnende floristen onder leiding van Amoud-Jan Ros-

senaar waarbij gezamenlijk wordt gedetermineerd en een kilometerhok

geïnventariseerd. Verzamelen om 10.00 uur op nog nader te bepalen (!)

plaats. De excursie duurt tot 15.00 uur. Info: Arnoud-Jan Rossenaar (020-

6634341).

27 mei (D19) Houtakkerbroek** (140/390). LMF-excursie. Verzamelen om 10.00 uur

bij sluis Haghorst (142.3-389.8). Info: JoepSpronk*.
29 mei (D6) Maandagavondexcursie. LMF-excursie naar de Weerribben. Dit gebied

vormt nog een witte vlek voor wat betreft het streeplijst-werk. Gezien de

betreedbaarheid van het gebied wordt aan deze excursie een maximum

gesteld van vijf deelnemers. Van te voren telefonisch opgeven bij P. Bre-

mer (038 - 4535753, 20.00 - 21.00 's avonds).

31 mei (D10) Woensdagavondexcursie.Dronten. Lege hokken Flevoland opvullen. Ver-

zamelen om 19.00 uur aan het begin van de Colijnweg. Info: Egbert de

Boer*.

3 juni (D13) Wijk aanZee (100-501). Kustgebied en duinen. Verzamelen om 10.15 uur

bij de bushalte voor de SPAR-supermarkt aan de ingang van het dorp.
Info en opgave: Koos Ballintijn (0299-772543).

3 juni (D17) Orchideeën in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit gebied is bekend om z'n

kleine klavertjes. Maar er is meer, bijvoorbeeld op het vlak van orchi-

deeën en Wilde peterselie. We gaan onder leiding van Alex Wieland op

zoek naar onder andere Hondskruid (Anacamptispyramidalis), Bijenor-

chis (Ophrys apifera) en Groenknolorchis (Liparis loeselii). Daarbij wor-

den de volgende terreinen bezocht**: Inlaag Hoofdplaat, Braakman en

het Sluisplateau Terneuzen. Verzamelen op parkeerplaats Breskens om

12.20 uur, aansluitend op de boot van 11.50 uur uit Vlissingen (trein met

aankomst 11.36 uur in Vlissingen). Info: Justus van den Berg*.
10 juni (Dl+2) Omgeving Nieuwolda,nog leeg uurhok 8-3 1 . Verzamelen om 9.30 uur bij

NS-station Scheemda. Info: Anneke Nieuwenhuijs* en Willem Stout-

hamer*.

10 juni (D14) Amsterdam. In kleine groepjes wordt zelfstandig een hok geïnventari-
seerd. Start vanaf Zon Alom, Amsterdam zuidoost. Info: Norbert Dae-

men*.

10 juni (D16) Zuiderdiep Stellendam. Thema: Natte ruigten. Verzamelen om 10.00 uur

bij Café-Restaurant "Het Wapen van Stellendam" (Voorstraat 2, Stellen-

dam). De excursie duurt tot 15.00 uur. Info: Adrie van Heerden*.

14 juni (D10) Woensdagavondexcursie. Omgeving Hoog-Soeren.Verzamelen om 19.00

uur op hoek Amersfoortseweg / Aardhuisweg (185-470). Info: Egbert de

Boer*.

18 juni (D9+22) Zondagexcursie. Omgeving Barneveld. Samen met IVN afdeling Lunte-

ren-Barneveld bezoeken we het gebiedtussen Barneveld en Voorthuizen,

tussen de Esvelder en de Zeumersche beek. Hoewel grote delen van de

Gelderse Vallei intensief door de mens worden benut zijn er op diverse

plaatsen verrassingen te vinden. Voorbeelden zijn soorten die nog doen

denken aan het verleden van deze streek, toen er een uitgestrekt areaal

blauwgrasland te vinden was. In en langs sommige van de slootjes kom je

nog indicatorsoorten van kwelwater tegen, zoals Holpijp ( Equisetum flu-

viatile) en Veldrus (.Juncus acutiflorus). Verzamelen om 10.15 uur bij
station Barneveld-noord (vertrek trein uit Ede-Wageningenom 10.04 uur;

uit Amersfoort om 9.49 uur). Info en opgave: Niels Jeurink*.

21 juni (D10) Woensdagavondexcursie.Mosterdveen (LMF-hok). Verzamelen om 19.00

uur bij NS-station Nunspeet. Info: Egbert de Boer*.
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24 juni (D8) LMF-excursie naar LandgoedHalsaf en de Kwartierse Dijk in Babberich.

Tweede bezoek. Verzamelen om 10.00 uur op NS-station Didam. Info en

opgave: André Hertog*.
24 juni (D10) Lelystad. Inventarisatie in kleine groepjes om lege hokken in Flevopolder

op te vullen. Verzamelen om 10.00 uur op NS-station. Info: Egbert de

Boer*.

24 juni (Dl 1) Omgeving Woerden. Verzamelen om 10.00 uur bij NS-station. Info: Koos

van Vliet *.

24 juni (D13) Volendam (133-500). Centrum en jachthaven, recreatieterrein. Verzame-

len om 9.45 uur bij busstation. Busverbindingen: vanaf Amsterdam CS

(Prins Hendrikkade), lijn 110, vertrek 9.12 uur -
aankomst Volendam

Zeestraat 9.45 uur; vanaf Purmerend (Tramplein en station), lijn 113,

vertrek 9.08 uur -
aankomst Volendam Zeestraat 9.42 uur (via Edam);

vanaf Hoorn (station), lijn 114, vertrek 9.03 uur, overstappen op lijn 113

in Edam 9.31 uur - aankomst Volendam (Zeestraat) 9.42 uur. Info en

opgave: Simon Pepping (0299-433641).

24 juni (D17) Neeltje Jans. Door velen is de flora van Neeltje Jans al eens bewonderd.

De ontwikkelingen gaan echter snel en ieder jaar zijn er nieuwe soorten.

Soms blijken die er toch al enige jaren te moeten staan zoals Glad bigge-

kraid ( Hypochaerisglabra).Gele hoornpapaver(Glaucium flavum), Duits

viltkruid (Filago vulgaris), Melige toorts ( Verbascum lychnitis) en Lak-

steeltje (Catapodium marinum). We zullen de huidige situatie onder

leiding van Hans en Maaike Boonstra onder de loep nemen. Verzamelen

om 13.00 uur bij het startpunt van de excursies van Natuurmonumenten /

Het Zeeuws Landschap nabij de parkeerplaats van Neeltje Jans. Info:

Justus van den Berg*.
24 juni (D18) Rijsbergen. Drie hokken van het LMF-A (103-391, 103-393 en 104-393)

en eenhok met pas uitgegraven ven (103-392). Verzamelen om 9.00 uur

op de parkeerplaats van het Brabants Landschap bij de Kiewit Ettense-

baan te Rijsbergen. Info: Cees van Oers*.

8 juli (Dl+2) Omgeving Kommerzijl, weinig onderzocht deel van het Groningse klei-

landschap. Verzamelen om 9.37 uur bij NS-station Grijpskerk. Info: Wil-

lem Stouthamer* en Anneke Nieuwenhuijs*.
8 juli (D7) Haaksbergen. Verzamelen om 9.00 uur bij de kerk van Sint Isidorus-

hoeve, aan de weg Haaksbergen-Goor. Info: Otto Zijlstra*.
8 juli (D9+22) Omgeving Boven-Leeuwen. Samen met IVN afdeling Maas en Waal in-

ventariseren we in de nabijheidvan dit plaatsje langs de zuidelijke Waal-

oever. Het rivierengebied is altijd wel goed voor een aantal verrassingen.
We willen ons concentreren op het gebied in het dorp zelf en het open

gebied ten zuiden van het dorp.Verzamelen om 10.00 uur bij de RK-kerk

in Boven-Leeuwen. Dit is de kerk die niet aan de dijk ligt. Bereikbaar

vanuit Tiel en, minder goed, vanuit Nijmegen en Zaltbommel. Info (ook

over OV) en opgave: Ineke Jansonius*.

8 juli (D13) Verbrande Pan (105-518).Duingebied. Thema: LMF-A en'Wat is er nog

over'. Verzamelen om 10.15 uur bij ingang/parkeerterrein aan de Heere-

weg/Woudweg. Info en opgave: Aart Swolfs*.

8 juli (D15) Zoetermeer (Rokkeveen west; 91-450 en 91-451). Inventarisatie van een

gevarieerd, maar nog weinig bezocht deel van Zoetermeer op de overgang

van stedelijk gebiednaar de Balij. Het Floriadebos uit 1992 maakt deel

uit van het excursiegebied. Verzamelen om 10.00 uur bij stadsboerderij

"Balijhoeve"(Kurkhout100). Info: Joop Mourik*.

8 juli (D16) Polders bij Spijkenisse. Thema: Zilte polders. Verzamelen om 10.00 uur

bij uitgang metro-eindstation in Spijkenisse. De excursie duurt tot 15.00

uur. Info: Adrie van Heerden*.
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8 juli (D19) Mispeleindsche Heide** (zie info D19 13 mei).

14 juli (D14) Castricum. LMF-excursie op vrijdag (!). Onder leiding van Bart Vreeken

en Hubert Kievit worden een aantal kilometerhokken in de duinen bij
Castricum op aandachtsoorten nagelopen. Verzamelen om 10.15 uur op

NS-station. Zorg zelf voor een (huur)fiets. Info: Bart Vreeken (071 -

5273547).

17 juli (D6) Maandagavondexcursie. Omgeving Olst-Wesepe. Dit gebied vormt nog

een witte vlek voor wat betreft het streeplijst werk

22 juli (D19) Houtakkerbroek (140/390). LMF-excursie, tweede bezoek (zie info D19

27 mei).

2 aug. (D6) Woensdagavondexcursie. Bezoek aan de winterdijk tussen Olst en De-

venter. Deze dijk heeft soortenrijke stukken met veel RL soorten. Hier

gaan we een dijktraject tellen voor het LMF. Verzamelen 19.00 uur NS-

station Olst. Info: Piet Bremer*.

12 aug. (Dl+2) Vriescheloo, uurhok 13.23. Verzamelen om 9.30 uur bij NS-station Win-

schoten . Info: Anneke Nieuwenhuijs* en Willem Stouthamer*.

12 aug. (D8) LMF-excursie naar het kalkgebied oostelijk van Winterswijk. Tweede

bezoek. Verzamelen om 10.00 uur op NS-station Winterswijk. Info en

opgave: Louis-Jan van de Berg (0544-372594).

12 aug. (D16) Maasvlakte. Thema: Ruigten. Verzamelen om 10.00 uur bij Restaurant

"De Maasvlakte" (61-441); tegenover de electriciteitcentrale langs de

N15). De excursie duurt tot 15.00 uur. Info: Adrie van Heerden*.

23 aug. (D10) Woensdagavondexcursie. Lege hokken Harderbos. Verzamelen om 19.00

uur bij Gemaal Lovink in Flevopolder ter hoogte van Harderwijk. Info:

Egbert de Boer*.

26 aug. (D9+22) Omgeving Driesprong. Samen met KNNV afdeling Ede-Wageningengaan

we vandaag naar het gebiedtussen Ede en Wekerom. Dit gebied vormt de

overgang tussen de Veluwe en de Gelderse vallei. Je vindt er bijvoorbeeld
het uitgestrekte natuurgebiedWekeromsche Zand (eigendom van het Gel-

dersch Landschap), met recent uitgebreide zandverstuivingen. In dit ge-

bied liggen tal van hokken waarvan we als FLORON nog in het geheel

geen gegevens hebben. Uit de nabije omgeving is een waarneming van

driebloemige nachtschade ( Solanum triflorum) bekend. Verzamelen om

10.30 uur bij Driesprong, op de kruising van de weg Ede-Otterlo en de

weg vanDriesprong naarWekerom. Driesprong is bereikbaar met bus lijn
110 vanaf station Ede-Wageningen (vertrek om 10.15 uur), of Apeldoorn

(vertrek om 9.46 uur). Info en opgave: Niels Jeurink*.

26 aug. (Dll) Omgeving Gorinchem. Verzamelen om 10.00 uur bij NS-station. Info:

Koos van Vliet *.

26 aug. (D15) Stadsexcursie Haarlem Kleverpark (103-489 en 103-490). Inventarisatie

van de bolwerken, omgeving spoorbaan en de vroeg 20e eeuwse wijk

Kleverpark. Verzamelen om 9.45 uur bij NS station Haarlem, uitgang
zuidwest zijde (Stationsplein). Info: Joop Mourik*.

2 sept. (D8) LMF-excursie naar Spoorwegemplacement Westervoort en omgeving.
Verzamelen om 10.00 uur op NS-station Duiven. Info en opgave: André

Hertog*.
2 sept. (D18) Omgeving Padvindersven. Tweede bezoek (zie info D18 op 24 juni).
9 sept. (Dl+2) Omgeving Roodeschool, grootschalig akkergebied op jongezeeklei. Ver-

zamelen om 9.44 uur bij NS-station Roodeschool. Info Willem Stoutha-

mer* en Anneke Nieuwenhuijs*.
9 sept. (D7) Inventarisatie-excursie omgeving Den Ham. Verzamelen om 9.00 uur bij

de Dalvoorderbrug, op de weg Daarle-Den Ham. Info: Otto Zijlstra*.
9 sept. (D10) Flevopolder. Inventarisatie in kleine groepjes om lege hokken in Flevo-

polder op te vullen. Verzamelen om 10.00 uur onder Nijkerkerbrug. Info:

Egbert de Boer*.
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10 sept. (D9+22) Veluwe. Zondagexcursie. Samen met afdelingen van KNNV en IVN uit

Apeldoorn brengen we een bezoek aan de Kroondomeinen bij Assel. Je treft

hier een tamelijk uitgestrekt, golvend heideterrein met zowel heel droge als

natte heide. Verder is er een spoorinsnijding (Assel was ooit eenstationnetje

aan de lijnApeldoorn-Amersfoort)met wellicht allerlei aardigheden. We zijn

hier in de buurt al eens eerder geweest, en vonden toen bijvoorbeeld Wilde

tijm (Thymus serpyllum), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis)

enDraadzegge (Carex lasiocarpa). Verzamelen om 10.00 uur in Assel, bij de

spoorwegovergang. Bereikbaar vanuit Apeldoorn per treintaxi (055-

5414515; zorg wel datje er tijdig bent: Assel is ongeveer 20 minuten rijden

van het station). Info en opgave: Niels Jeurink*.

23 sept. (Dl 1+19) Den Bosch. Onder de gezamenlijke hoede van Dl 1 en D19 wordt in of

rond Den Bosch een kilometerhok geïnventariseerd.Verzamelen om 10.00

uur bij NS-station. Info: Joep Spronk* /Koos van Vliet *.

23 sept. (Dl6) Dordrecht. Thema: Stadsnatuur. Verzamelen om 10.00 uur aan de voorzij-
de van het NS-station. De excursie duurt tot 15.00 uur. Info: Adrie van

Heerden*.

8 okt. (D14) Amsterdam. Zondagse fietsexcursie langs de 'Highlights in the City' on-

der leiding van Ton Denters. Zorg zelf voor een (huur)fiets. Tijd enplaats

van verzamelen zijn nog niet bekend. Info: Ton Denters (020-4192707).

** Onder voorbehoud van het verkrijgen van toestemming tot betreding van het terrein.


