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8 mei jl. was ik,
met drie andere
dames, op
bezoek bij
Karst Meijer in
het Herbarium
Frisicum in
Wolvega.
Hij vertelde
uitvoerig over
paardenbloemen en zijn
andere
collecties, en
ook over hoe planten gedroogd dienen te
worden.
Men neemt een plaat van metaal of hout,
geribbeld karton, krant, plant, krant,
herhaal dit evt. een paar keer en eindig
dan met geribbeld karton en weer een
metalen c.q. houten plaat. Doe hier een
sjorband omheen en laat het drogen in een
radiator. Door de warmte en het
geribbelde karton kan het vocht er heel
snel uit met als gevolg dat de gedroogde
planten groen blijven en niet bruin
worden.

Op 13 mei werd op NOS.nl melding
gemaakt van een veld vol zeldzame
gevlekte paardenbloemen op Schiermonnikoog, ontdekt door Karst Meijer.
AD
(Foto’s door M. Bloemendaal)

Van het bestuur
Op 27 april jl. hebben we dan eindelijk op gepaste KNNV-wijze een fietstocht gemaakt als dank aan de
oud bestuursleden Pieter de Vlieger (voormalig voorzitter), Jochem Kuhnen (voormalig secretaris) en
Annie van der Veen (voormalig ledenadministratie)(allen afgetreden in maart 2018). Onder begeleiding
van Fred Steenhoff zijn we vanuit Groesbeek, via het Reichswald (iets meer dan vals plat omhoog, maar
wel weer naar beneden suizend), door smalle straatjes en kleine dorpjes weer naar de Dennenkamp
gefietst. Onderweg was er tijd voor koffie met lekkers. Ondanks dat er af en toe een bui viel was het een
mooie en gezellige tocht!
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Convo in verband met de kascontrolecommissie is er heel snel
gereageerd. Heel fijn! Hommo Edzes zal deze functie op zich nemen. Welkom!
De termijn van de functie van Penningmeester verloopt begin volgend jaar. Louis heeft aangegeven zich
niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn.
We zijn dan ook op zoek naar iemand die zijn functie wil overnemen. Wil jij de nieuwe
penningmeester worden, dan vernemen we dat graag! Voor informatie en aanmelding neem contact op met
Louis, louisgeraets@gmail.com.
Het programmaoverzicht in de vorige Convo werd door Jan Nillesen aangeleverd aan het secretariaat, per
2020 zal de periode van mei, juni en juli door Coert van der Putten overgenomen worden.
Wij danken Jan heel hartelijk voor het jarenlang aanleveren van het programmaoverzicht!
Deze periode is het excursieoverzicht door Jan Cornelissen verzorgd, met dank!
Ton Ebben heeft aangegeven dat hij wegens gebrek aan tijd dit jaar niet de Convo voor de vierde periode
kan aanleveren, Coert van Putten zal zijn taak overnemen. Dus aan iedereen: wil je een excursie geven,
meld dit via coertvanputten@tele2.nl.
De week van de Veldbiologie is van 5 – 14 oktober!
19 april jl. ontvingen we het bericht dat Govert Storms was overleden.
Hij was menig jaar lid van de Plantenwerkgroep, alleen kon hij de afgelopen jaren niet meer zo vaak mee
naar buiten als hij wel wilde als gevolg van zijn ziekte. Govert gaf begrijpelijkerwijs ook steeds meer
prioriteit aan zijn gezin en familie. Wij wensen hen veel sterkte toe.

Mededelingen
Het secretariaat ontving een bericht over een excursie naar de Marker Wadden, voor informatie, prijzen en
aanmelden, kijk op www.fogol.nl.
Ook is het mogelijk een excursie via Natuurmonumenten te boeken, voor data en prijzen zie
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden.
Een bezoek aan de Marker Wadden is in ieder geval de moeite waard!

Lezingen
Na de zomer start het cursus- en lezingenseizoen weer op en omdat het tenslotte herfst is hebben wij de
bekende expert Nico Dam bereid gevonden voor ons een lezing en een excursie te houden over
paddenstoelen. Deze gaan door op 1 en 6 oktober op ons vertrouwde adres in De Bastei. Zie voor nadere
details onze agenda.
Wij willen jullie graag ook wijzen op de volgende activiteiten van andere organisaties.
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HOVO Nijmegen organiseert dit najaar de volgende cursussen:
- Onze strijd tegen antibioticaresistente.
- Het (geologische) verhaal van de aarde.
- Duurzame ontwikkeling (wat is het, wat zijn de problemen en wie doet wat?).
- Waarom gezonde voeding goed is voor mens en milieu.
Voor informatie HOVO@let.ru.nl of www.ru.nl/hovo.
Donderdag 12 september/ 20.00-22.30 / Basteicafé met als onderwerp “De cultuurstrijd om de wolf”. De
Bastei , toegang Lange Baan 4, Nijmegen. Toegang 5 euro. Inschrijven bij info@debastei.nl

Excursies
Vrijdag 2 augustus | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Kuilen Langenboom. Een struintocht
over de Peelhorst. Vertrek: Parkeerplaats de Fazantenweg 5453JM te Langenboom. Meerijden vanaf
station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zondag 4 augustus | 14.00-16.00 uur | IVN Nijmegen | Nederrijks Woud. Start Kapel Holthurnsche Hof,
Zevenheuvelenweg 48a, Berg en Dal.

Dinsdag 6 aug | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen| Groote Slink en Bunthorst. Een levend schilderij
in de Peel. Vertrek: P-plaats Bronlaak Gemertse weg 36, 5841CE Oploo. Meerijden vanaf station
Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zaterdag 10 augustus | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Landschapsexcursie naar De Bruuk,
Leigraaf en Kaalbroek te Groesbeek.
Wij wandelen langs rustige landwegen naar en via De Bruuk, Leigraaf, het Kaalbroek en de Groesbeek.
De laatste jaren is ernaar gestreefd de Groesbeek weer een natuurlijk stromende beek te maken.
Daarom zijn, zeker bij regenachtig weer, gesloten schoeisel of laarzen, aanbevolen. Deze wandeling zal
ongeveer drieënhalf uur duren en kan eventueel enigszins worden ingekort.
Vertrek: de kerk van De Horst (eindhalte buslijn 5, vanuit Nijmegen, die 10 minuten voor het vertrek
aankomt.). Excursieleider: Fred Steenhoff, fsteenhoff@gmail.com.
Woensdag 14 augustus | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | landschapsexcursie naar de Weurtse
Plaat en Weurts straatje. Langs het grindgat en de ooibossen, door het Weurtsche Straatje", ongeveer
1000 jaar oud en met zeer oude exemplaren van Spaanse aak, Hondsroos, Wegedoorn, een- en
tweestijlige Meidoorn. Poelen gemaakt voor de kamsalamander en steile oevers voor oeverzwaluwen en
ijsvogels.
Vertrek: P-plaats Westkanaaldijk, bij Weurt, na 100 meter rechts de dijk volgen met de bocht mee naar
links. Excursieleiders: Titus Frielink ( tel 0612266797 ) en Ria van Gaal of mail:tjfrielink@gmail.com.
Donderdag 15 augustus | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen| Het Quin, Zevenboomsven. Een
struintocht door de rivierduinen. Vertrek: P-plaats Activiteitencentrum De Zevenboom Kapelstraat 71,
5851 AS Afferden (L). Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de
excursieleider: Jan Nillesen tel.0485 574780.
Zaterdag 17 augustus | 11.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Tuin van Sjef in Velp. Een bijzondere
collectie wilde planten. Onder de ruim 500 soorten zijn zeldzaamheden te vinden als Dodemansvingers,
Klimopklokje, Dwergzonneroosje, Lansvaren en Zwartsteel, Moerasgamander en meer dan 15
zeggesoorten. Vertrek: Boulevard 33 Velp ( bij Arnhem). Excursieleider: Marcel Bolten, mtcb@xs4all.
Zondag 18 augustus | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | Rondleiding Hortus Botanicus. Hortulanus
Bas Budel is zo goed ons mee te voeren door deze prachtige tuin. Vertrek : theetuin van de Hortus,
d’Almarasweg 22 Nijmegen. Excursieleider: Bas Budel mail: basbudel@gmail.com.
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Zondag 18 augustus | 10.00 uur | IVN Maas en Waal | Eetbare wilde planten. Locatie Kaliwaal, Boven
Leeuwen/Druten. Aanvullende informatie zie t.z.t de website https://www.ivn.nl/afdeling/maas-enwaal/activiteiten.
Zondag 18 augustus | 14.00-16.00 uur| IVN Nijmegen | Pioniersplanten langs de Spiegelwal. Start Café Waalzicht,
Oosterhoutsedij 21, Lent.

Dinsdag 20 augustus | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Bruuk Groesbeek. Een tocht door het
glaciale tongbekken. Vertrek: Ingang Ashorst, de Horst Groesbeek, dicht bij Ashorst 24. Excursieleider:
Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zaterdag 24 augustus | 20.15-22.30 uur | IVN Nijmegen | Nacht van de vleermuis. Start parkeerplaats Botanische
Tuin bij Park Brakkenstein (vlakbij spoor), d’Almarasweg 22d, Nijmegen.

Woensdag 28 augustus | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Vilt Beugen. Een tocht door een
fossiele Maasmeander. Vertrek: P-plaats kruising Moerbaan en Helbroekseweg te Beugen. Dichtbij de
Heiveldsestraat 1B. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de
excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zaterdag 31 augustus | 10.00 –12.00 uur | KNNV Nijmegen | Landschapswandeling door het
‘Zwanenbroekje’. Een rondwandeling door het natuurgebied. (Hernieuwde) kennismaking met accenten
op het ontstaan, nieuwe ontwikkelingen, onderhoud en beheerplannen. Verder aandacht flora en fauna. Het
gebied ligt in de Ooijpolder ten noorden van de rijksweg naar Kleve, onder de stuwwal bij Ubbergen.
Vertrek: voormalig gemeenschapshuis huis ‘de Ubburch’, Kasteelselaan 60, Beek/Ubberg, naast de Havo
‘Notre Dame’. Excursieleider: Pieter de Vlieger tel. 024- 6631735.
Dinsdag 3 september | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen |Stalberg Wellerlooi. Stroomdalgraslanden
langs de Zandmaas. Vertrek: De ingang bij de kruising van de N271 Rijksweg Zuid en de
Twistedenerweg Wellerlooi. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de
excursieleider: Jan Nillesen tel 0485 574780.
Zaterdag 7 september | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | Gendtse waard Landschapsexcursie met
aandacht voor flora, avifauna en rivierprocessen. Vertrek: taxistandplaatsen, station Nijmegen.
Excursieleider: Marcel Bolten, mtcb@xs4all.
Woensdag 11 september | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Het Schuitwater Fossiele Maasgeul.
Vertrek: Horsterweg 5973 Lottum (tussen Broekhuizen en Melderslo) bij parkeerplaats Het Schuitwater
Tip: Stevige schoenen. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de
excursieleider. Excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780 en Toon Derks.
Donderdag 12 september | 20.00-22.30 uur | Basteicafé | ‘De cultuurstrijd om de wolf’.
Plaats: De Bastei, Lange Baan 4, Nijmegen. Toegang 5 euro. Inschrijven bij info@debastei.nl.
Zondag 15 september | 14.00-16.00 uur | IVN Nijmegen | Paddenstoelen en insecten. Start Centrum Michi
(voorheen Jongerencentrum Staddijk), Staddijk 41, Nijmegen.

Dinsdag 17 september | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Jansberg, Geuldert, Maartensberg.
Sprengen, sprengkoppen, bronnen en kwelmoerassen. Vertrek : P-plaats kruising Rijksweg N271 /
Witteweg in Plasmolen Postcode 6586 AE. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).
Woensdag 18 september | 19.30-21.30 uur | KNNV Nijmegen | Lezing: Groesbeek, dorp in het
glaciale tongbekken. Een culturele biografie van Groesbeek. Plaats: Bibliotheek Groesbeek
Kloosterstraat 13 6562 AT Groesbeek. Gastspreker: Jan Nillesen.
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Zondag 22 september | 10.00 uur | KNNV Nijmegen | Dagexcursie met de Plantenwerkgroep naar de
uiterwaard in de Gendtsche Polder. Vertrek: vanaf parkeerplek aan de rivier bij steenfabriek ‘de
Zandberg’ (Rodruza), Polder 8, 6691 ME Gendt.
Excursieleider: Sophie Hochstenbach, herbarium@debastei.nl.
Woensdag 25 september | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Overasseltse en Hatertse Vennen.
Door zandverstuiving ontstond een patroon van diepe duinpannen en hoge duinruggen op
een leemlaag. Wij bekijken de vennen aan de noordzijde van het gebied met de daar aanwezige
plantengroei. De afstand 7.5 kilometer.
Vertrek: P-plaats van SBB aan de Hessenbergseweg, bij restaurant St.Walrick in Overasselt.
Excursieleiders :Titus Frielink ( 0612266797 ) en Ria van Gaal mail: tjfrielink@gmail.com.
Donderdag 26 september | 10.00 -14.00 uur | KNNV Nijmegen |Smakterveld, Loobeek. Laagland
beek in de Noordelijke Peel. Vertrek: St Jozefkapel St Jozeflaan 54 Smakt 5817AD. Meerijden vanaf
station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zondag 29 september | 14.00 uur | IVN Maas en Waal | Paddenstoelen. Locatie P-plaats Gelenberg, Koningstraat,
Afferden (Gld.).
Zondag 29 september | 14.30-16.00 uur | IVN Nijmegen | Klimmen en dalen in voormalig Duits gebied. Start bij De
Heksendans, Duivelsberg, Oude Kleefsebaan 425, Berg en Dal.

Dinsdag 1 oktober | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Genneperhuis, Niers en Maas. Laagland
rivier in het oerstroomdal van de Rijn. Vertrek: Theehuisje Milsbeek, Bloemenstraat 8 6596DT Milsbeek.
Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen
tel. 0485 574780.
Dinsdag 1 oktober | 20.00-22.15 uur | KNNV lezing over paddenstoelen door Nico Dam in De Bastei,
Entreegebouw Lange Baan 4, Nijmegen. Toegang 5 euro voor niet leden IVN/KNNV.
Nico Dam zal in twee delen, gescheiden door een korte pauze, die elk ongeveer een uur duren, ons over
paddenstoelen vertellen. Allereerst wat zijn paddenstoelen, wat is hun leefwijze en hoe planten zij zich
voort. Na de pauze gaan wij in op het determineren van paddenstoelen en waar moet je op letten. Kort zal
hij ook ingaan op de verwantschap met andere organismen zoals die onder meer blijkt uit DNA onderzoek.
Nico Dam is ook bereid aansluitend, samen met zijn echtgenote Marjo, voor ons in Nijmegen een excursie
verzorgen op zondagochtend 6 october van 10 tot 14 uur.
Hiervoor kan men zich tijdens de lezing opgeven, waarbij ook de plaats bekend gemaakt zal worden. Mocht er nog
ruimte zijn voor meer deelnemers dan zal op onze KNNV website aangekondigd worden hoe zij zich ook hiervoor
kunnen aanmelden.

Voor de paddenstoelenliefhebber behoeft Nico Dam geen uitleg meer, deze natuurkundige van opleiding
houdt zich er al ruim 30 jaar mee bezig en is, samen met Thomas Kuyper, auteur van de twee veldgidsen
Paddenstoelen.
Zaterdag 5 oktober | 9.00-12.00 uur | KNNV Nijmegen | vogelexcursie op de fiets (± 15 kilometer) Via
Wylerbergmeer en Ooijse Graaf naar de Erlecomse Waard, daarna via de Kerkdijk en het Wylerbergmeer
weer terug. Vertrek: hotel de Musschenberg, Rijksstraatweg 154, Beek-Ubbergen. Excursieleider: Els
Coerwinkel, tel. 024 – 6843952.
Zondag 6 oktober | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | excursie paddenstoelen in Nijmegen . Deze
excursie sluit aan bij de lezing over paddenstoelen door Nico Dam van dinsdag 1 oktober, met voorrang
voor aanwezigen bij deze lezing. Mocht er nog plaats zijn voor meer deelnemers dan zullen wij dit op
onze KNNV website vermelden met de mogelijkheid tot opgave. Excursieleider: Nico Dam.
Maandag 7 oktober | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Ullingsche bergen Landduinen in de
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Noordelijke Peel. Vertrek: restaurant Heksenboom Bosweg 40, 5845EB Sint Anthonis. Meerijden vanaf
station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Zondag 13 oktober | 14.00-16.00 uur | IVN Nijmegen | Natuurexcursie paddenstoelen. Start P-plaats in het bos
Heumensoord, niet ver van de Scheidingsweg, Nijmegen.

Dinsdag 15 oktober | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | Rondleiding Hortus Botanicus.
Hortulanus Bas Budel is zo goed ons mee te voeren door deze prachtige tuin.
Vertrek: Theetuin van de Hortus, d’Almarasweg 22 Nijmegen. Excursieleider: Bas Budel,
basbudel@gmail.com.
Dinsdag 22 oktober | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Kiekberg. Struinen over de Stuwwal langs
IJssmeltwaterdal en Droogdal. Vertrek P-plaats kruising Rijksweg N271/Witteweg, 6586 AE in
Plasmolen. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider:
Jan Nillesen tel 0485 574780.
Woensdag 23 oktober | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | Paddenstoelenexcursie Staddijk te
Nijmegen. Daar is in de jaren 60 - 70 veel grondverzet gepleegd. Sportvelden, waterpartijen en de
A73 werden aangelegd, alsmede bloemrijke graslanden en bomenpartijen. Waarschijnlijk is daardoor een
gebied ontstaan dat rijk is aan paddenstoelen.
Vertrek: P-plaats hockeyvelden Staddijk35, 6537 TW Nijmegen. Excursieleiders: Titus Frielink 9
0612266797 ) en Ria van Gaal of mail tjfrielink@gmail.com.
Donderdag 24 oktober | 20.00-22.00 uur | KNNV Nimegen | Lezing: De Maas van goot voor
industrieel afvalwater naar natuurparadijs. Plaats: In de Koppel te Middelaar Dorpsstraat 45, 6587AV
Middelaar. Gastspreker: Jan Nillesen.
Zaterdag 26 oktober | 19.00-21.00 uur | IVN Nijmegen | Nacht van de nacht. Start P-plaats SSB, 100 mtr naast
Restaurant St. Walrick, Hessenbergseweg, Overasselt.
Zaterdag 26 oktober | 20.00 uur | IVN Maas en Waal | Nacht van de Nacht. P-plaats Waalbandijk Afferden (Gld.).

Dinsdag 29 oktober | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Batenburg; De Liendense waard
Vertrek :P-plaats links van de Molendijk, vlak voor Batenburg, komende van Niftrik/Wijchen. Neem 1
euro mee voor het veer. Excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.
Dinsdag 5 november | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Graefenthal. Struinen in de omgeving van
een klooster uit de 13e eeuw, langs Kiesgruben en Niers.
Vertrek: Het voormalige kloostercomplex Maasstrasse 48/50, 47574 Goch, Asperden. Meerijden vanaf
station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider: Jan Nillesen 0485-574780.
KNNV introductie excursies korstmossen
Thema: korstmossen op steen en bomen, met veel aandacht voor de ecologische
omgevingsomstandigheden.
Locatie: De Brink te Sint Anthonis
Aanvangstijd: 09.00 uur. Duur: 2,5 tot 3 uur
Data: 2, 16 en 30 november, 7 december. Mogelijk nog meer data, afhankelijk van de belangstelling.
Maximum aantal excursiedeelnemers per keer: 4
Belangstellenden dienen zich per email aan te melden om ingeroosterd te worden.
Aanmelden bij wim.van.lanen@tiscali.nl
Belangrijk: breng een loep mee, voorkeur vergroting 10x
Kleding, warm aangekleed, want we lopen maar zeer korte afstanden.
Na deze excursie zijn deelnemers instaat, om hun eigen omgeving eens te bestuderen en te genieten van de
mooie vormen en kleuren van de korstmossen. Excursieleider: Wim van Lanen, tel. 0485 573557.
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