Beste mensen,
Wederom een overzichtelijk programma. Zowel voor de excursies als voor de avonden geldt deze
keer: van te voren aanmelden. De werk-avonden telefonisch op de maandagavond tevoren
aanmelden!
ZONDAG 7 februari 2016, het Westerveldse bos bij Zwolle. Een park, aangelegd op een deel van een
oude vuilstort. Hier worden door een Zwolse werkgroep regelmatig leuke dingen gevonden die
vervolgens op Waarneming.nl geplaatst worden en soms tot enige uitwisseling van kenmerken leiden.
De mensen die dat doen zijn Gerrit Reitsma en Gerard Bredewold. Zij nemen nog een paar
werkgroepleden mee.
Samenkomst, Zwolle, parkeerplaats Westerveld aan het eind van de Kolksteeg 10:00
De volgende drie excursies zijn ook landelijk aangekondigd
Zaterdag 2 april 2016, westelijke deel van Landgoed Twickel. Een lang gekoesterde wens gaat in
vervulling. De omgeving van Delden kent vele mooie terreinen, een afwisseling van rustige heides en
oude bossen, deels met leem in de ondergrond, gekoesterd door het Landgoed dat er slechts spaarzaam
bezoek toelaat. We hebben toestemming gekregen er deze dag naar mossen te speuren, de
verwachtingen zijn hoog gespannen.
Samenkomst, NS station Delden 10:07
Zaterdag 16 april kunnen we naar het Sprengendal bij Ootmarsum waar de graslanden op dat
moment nog wat betreding kunnen hebben en de beekjes door de heide stromen temidden van
vochtige bossen. Hoewel uit deze streek al veel moois bekend is, kunnen we er ongetwijfeld nog een
aantal leuke soorten aan toevoegen als we de beekhellingen goed inspecteren.
Samenkomst, parkeerplaats kruising Hooidijk X Brandtorenweg (Amersfoort 256000 / 495650) 10:00
Zaterdag 14 mei is het doel de Hoge Lutte bij Oldenzaal. Mooie hellingen ("bergen") zoals de
Tankenberg en Paasberg met sappige stroompjes en leuke epifyten. In het verleden is de BLWG in
deze regio al met succes op excursie geweest, deze keer is het doel om het te bezoeken hok boven de
140 soorten te tillen. Moet lukken omdat met name de epifyten flora sinds halverwege de jaren '90
veel soorten rijker is geworden en de te bezoeken terreindelen hiervoor geschikt zijn.
We vertrekken vanaf NS station Oldenzaal om 9:58 (nou ja, 10 uur dan).

De werkavonden bij mij thuis sluiten weer aan op de excursie. Ze zijn op woensdag 10 februari,
woensdag 9 maart, woensdag 6 april en woensdag 18 mei, steeds om 19:30
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