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VER~NIGINGSNIEUWS 

11 mei Excursie naar de omgeving van Vlijmen 

6-8 sept Weekendexcursie naar zuidoost Drenthe 

23 nov Workshop 

EXCURSIE NAAR VLIJMEN, 11 MEI 

april 1996 

De voorjaarsexcursie brengt ons dit jaar in de directe omgeving van Vlijmen, waar we, via 
bemiddeling van Dré Teunissen, vergunning hebben gekregen om onze keverlusten te 
botvieren in de gebieden Haverkampen, Sompen en Zooislagen, en het Haarsteegse Wiel. 
Deze gebieden liggen min of meer op de overgang van zandgebieden naar het rivierengebied. 
Het merendeel van de terreinen biedt elk wat wils: zowel bosjes als graslanden, venen, 
moerassen en wielen maken deel uit van de te bezoeken (natuur)gebieden. Gegeven het feit 
dat de waterkwaliteit in het gebied voor Nederlandse begrippen erg goed is (veel kwel) en de 
intensiteit van de landbouw betrekkelijk gering komen hier nog blauwgraslandachtige 
vegetaties en grote, mesotrofe plassen voor. Vermoedelijk zullen we, wanneer de weergoden 
ons tenminste gunstig gezind zijn, ruimschoots aan onze trekken komen. 

Op het plattegrondje is het trefpunt voor de excursie aangegeven: parkeerterrein café 
Vue de Campagne. We vertrekken vanaf dit punt om 10.30 uur. 

Met het openbaar vervoer reist men vanaf Den Bosch als volgt: stadsbus 66 naar 
Vlijmen (halte De Akker); dertig meter teruglopen. De streekbussen 121 (Gorinchem) en 136 
(Tilburg) stoppen ook bij halte De Akker. 
Met de auto: vanuit zuidelijke, oostelijk en noordelijke richting vanaf de A59 na de afslag 
Vlijmen het eerste gebouw (wit) aan de rechterkant van de weg. Vanuit westelijke richting 
vanaf de afslag Vlijmen/Nieuwkuijk onder viaduct, dan rechts richting centrum. Na rotonde 
rechts, waarna na ong. 100 m café Vue de Campagne. 

Om 17.30 uur kunnen we nog even bij kletsen in café Vue de Campagne. 
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1.1.A. van Dijk, De Zaal steden 20, 9461 CT Gieten 
B. van ~,;lanen, KapelIerlaan 20-G, 6041 JC Roermond, tel. 0475-316090 

11 'J 

il,') 
,)1.) 1-,' 

11' 

·111 

·l1U 

'-\09 

1·1() 

,tb= ; 

• 

11) 1'11 

N'.XID: A2 
af~.w:oojk 

LWrm le.~ 
Vlijlm 

IJlE re ~ = .. .,--,.,-"", 

, 
.. usa; 4 

115 1·16 1·17 

april 1996 

U3artB: W:Ialwijk
Vl i jurY! 


