Beste mensen,
het heeft om diverse redenen even geduurd voor ik een volledig programma klaar
kon maken.
Onderstaande drie excursies heb ik op de BLWG website laten plaatsen
•

Op zaterdag 6 oktober gaan de mossengroep uit Deventer en de mossengroep
Twente samen onder leiding van Marjolein Vermeij en Rudi Zielman de bossen
van de Kring van Dorth bekijken.Landgoed De Dorth van Natuurmonumenten
heeft een afwisseling van rabatbossen, drogere delen en waterloopjes.
We starten om 10:00 vanaf de parkeerplaats aan de kasteellaan (7216 PD
Kring van Dorth in je navigatiesysteem) in Harfsen / Kring van Dorth, dit
is in het verlengde van de Jufferlaan : 216,24 / 471,08.
Modderbestendig schoeisel en een loupe zijn natuurlijk handig, of je een
boterham meeneemt is aan je zelf, maar het wordt wel ergens in de namiddag
voor we klaar zijn.

•

Zaterdag 27 oktober Mossenexcursie naar de Vecht bij Mariënberg olv Rudi
Zielman. Echt effe scoren, uit het uurhok zijn maar 49 soorten bekend,
terwijl er zoveel afwisseling is.
Staatsbosbeheer heeft veel bijgedragen aan het weer natuurlijker maken van
de Vecht. Op de dag zelf kijken we even waar we afhankelijk van de
waterstand terecht kunnen.
Vertrek om 10:15 vanaf station Mariënberg (dit is als de trein uit Zwolle
is aangekomen).

•

Zaterdag 3 november Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar het
Needse Achterveld. Dit SBB terrein heeft een afwisseling van oude heide,
Elzenbroekbos en vrij recente natuurontwikkeling op voormalige
landbouwgrond.Eigenlijk is er teveel te beleven voor één dag. Start om
10:00 op de parkeerplaats aan de Visschemorsdijk in Neede (240,15 /
463,75)

Aaanvullend daarop kunnen we nog een excursie doen op
• zaterdag 24 november om 10:00 Vasse, begin van de Manderseweg iets
westelijk van de kerk in het centrum. Er zijn diverse kleinere
parkeerplaatsen in het dorp, even zoeken.De bedoeling is om vandaar te
lopen. In de natuurterreinen in de omgeving is veel moois gevonden, maar
bijv. Frullania dilatata ontbreekt nog uit het uurhok en ook veel
steensoorten zijn nog niet genoteerd.
Daarnaast zijn er determinatieavonden van 19:30 - 21:30 op de volgende
woensdagen bij mij thuis:
•
•
•
•

10
31
21
12

oktober
oktober
november
december

Graag even vooraf melding of je wel/niet komt ivm de tafel-indeling en koffie.
rudi-zielman<AT>wxs.nl / 053 – 478 03 92

