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Agenda
7 mei 2005

Voorjaarsexcursie naar Bolgerijen en De Zouweboezem (Vianen)

25 juni 2005

Extra excursie naar de Castenrayse Vennen (nabij Venray)

26-28 aug 2005 Weekendexcursie West-Brabant (Bergen op Zoom)
Datum gewijzigd! Dus niet op 2-4 sept 2005!

Voorjaarsexcursie naar Bolgerijen en de Zouweboezem
zaterdag 7 mei 2005
De komende voorjaarsexcursie van de Sektie gaat naar twee locaties, beide gelegen in
de omgeving van Vianen (U). De ochtendexcursie vindt plaats in het gebied Bolgerijen
ten zuiden van Vianen. Het natuurgebied is een complex van diverse grienden en
populierenbossen met ondergroei, zeggenmoerassen en schrale graslanden met o.a.
ratelaar en moeraskartelblad. Het terrein wordt doorsneden door allerlei type sloten,
sommige met kwel.
De middagexcursie gaat naar het natuurgebied van de Polder Achthoven en de
Zouweboezem ten westen van Vianen. De Zouweboezem, een uniek terrein van het
Zuid-Hollands Landschap, is van oorsprong een afwateringskanaal met rietlanden,
zeggenmoerassen, graslanden en grienden. Het gebied heeft een speciale status
vanwege de aanwezigheid van o.a. roerdomp, een kolonie purperreigers en zwarte
sterns. Vanwege de kwetsbaarheid en de aanwezigheid van publiek gelden hier enkele
beperkingen.
Polder Achthoven bestaat voornamelijk uit percelen hooilanden, verspreid liggende
grienden en oude kaden met els, wilg en populieren. In dit gebied heeft men de laatste
jaren een aantal ingrepen verricht om de oude schrale hooilanden van weleer terug te
krijgen en een aantal plasdras situaties te creëren.
We verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats bij het natuurgebied Bolgerijen aan
de Bolgerijse Kade (AC 136.1-441.2) in Vianen. Opgave vooraf is verplicht! Je kunt
je aanmelden bij Frank van Nunen, Amaliastein 113, 4133 HB Vianen
(0347-376545), fvannunen@tiscali.nl.

Aanmelden voor de extra excursie Castenrayse Vennen
Iedereen die wil deelnemen aan de excursie naar de Castenrayse Vennen op 25 juni 2005
dient zich op te geven bij Jan Cuppen (zie pagina 2). Aan de aangemelde deelnemers
wordt te zijner tijd informatie verstrekt over exacte verzamelplaats en tijdstip. Het is een
mooi gebied met onder meer broekbossen en vochtige en droge graslanden.

