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NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Excursieprogramma amengesteld door Hermien Wassink (e-mail: excursies@mycologen.nl)  
Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om 
ongeveer 16.00 uur. Alleen als de dienstregeling van de NS daartoe aanleiding geeft, kan tot 
10.45 uur worden gewacht; deelnemers dienen dit tevoren aan de excursieleider mee te delen, 
zodat niet een hele club mensen voor niets een kwartier extra staat te wachten. Als bij excursies 
OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de 
excursiedatum tussen 18:00 en 20:00 uur moeten bellen om zich aan te melden. Onder slechte 
omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar 
een ander gebied te verplaatsen. 

Van de deelnemers aan excursies van de NMV wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzin-
gen van de excursieleider houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient 
zo bescheiden mogelijk te gebeuren; plaats geplukte, maar niet verder benodigde exemplaren 
onopvallend in het terrein terug. Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie. Van 
de excursieleiders wordt verwacht dat zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. 

Voor de excursieleider:
Svp vondstenlijst naar Menno Boomsluiter 

(e-mail:  mennowb@xs4all.nl). En een kort verslagje voor Coolia naar 
Anneke van der Putte (avdp@de-stiel.demon.nl), liefst met 

een foto van een bijzondere vondst!

Zat. 5 september: Excursie naar  “de Kaaistoep”, een natuurontwikkelingsgebied aan 
de zuidwest kant van Tilburg waar al 25 jaar onderzoek gedaan wordt door aller-
lei disciplines. Het is een van de best onderzochte natuurgebieden in Nederland. 
Verzamelen om 10.00 uur op Station Universiteit in Tilburg. Daar is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Ook voor treinreizigers een mooie gelegenheid aan deze 
excursie deel te nemen. Max. 15 personen. OPBELEXCURSIE. Excursieleider: 
Luciën Rommelaars, .

Zat. 12 september: Het Westerveldse bos is een voormalige vuilnisbelt langs het Zwarte 
Water waar nu een jong (recreatie)bos is ontstaan met een klein deel nat grasland 
waar bijzondere planten en paddenstoelen groeien.  Een bos waar de vegetatie wordt 
bepaald door de hoge stand van het grondwater. Er zijn elzen, wilgen, essen, populie-
ren en eiken. Het gebied ligt ten noordwesten van Zwolle. Verzamelen 10.30 uur op 
de parkeerplaats bij het Westerveldse bos. Dit is gesitueerd, links aan het einde van 
de Kolksteeg, ten noorden van Zwolle. Ook met de trein en OV-fiets goed bereikbaar. 
Max. 15 deelnemers. Excursieleider: Willy Jansen. OPBELEXCURSIE.

13-20 september:  Buitenlandse werkweek in de Vogezen (Noord-Frankrijk).

Excursies najaar 2020
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 Zat. 19 september: Landgoed Voorstonden is een parkbos met een nabij gelegen stuk 
broekbos van Natuurmonumenten. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats 
aan de Voorsterweg 142 te Voorstonden. Max. 15 personen. OPBELEXCURSIE. 
Leiding Linda Smit tel. .

Zat. 26 september: Europese dag van de Paddenstoel. De landgoederen Endegeest en 
Rhijngeest staan momenteel onder druk doordat de gemeenten Leiden en Oegstgeest 
op het terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Endegeest woningbouw ge-
pland hebben. Het terrein is echter een belangrijke ecologische verbindingszone. Het 
is bijzonder rijk aan landelijk gezien zeer zeldzame paddenstoelen, waaronder grote 
boleten. Het gebied is bereikbaar per openbaar vervoer vanaf het station Leiden, bus 
57, halte Endegeest. Bij het terrein is een parkeerterrein, tegenover de bushalte aan 
de westzijde. Verzamelen op het parkeerterrein om 10.30 uur. OPBELEXCURSIE. 
Max. 15 personen. Leiding Hans Adema: .

Zat. 3 oktober: Langs de Vecht bij Breukelen ligt het landgoed Gunterstein. Het is een 
mycologisch waardevol gebied dat al sinds 1951 goed wordt onderzocht door o.a. 
NMV-leden.  Vooral de aanwezigheid van diverse soorten kleibospaddenstoelen ma-
ken er een kroonjuweel van. Gert Immerzeel heeft in 2015 alle lijsten vanaf 1951 ge-
controleerd en kwam op een totaallijst van 589 soorten, waarvan 159 op de Rode lijst 
van 2008. Gelukkig wordt er op het landgoed een zorgvuldig beheer gevoerd, wat 
de mycoflora zeer ten goede komt. We verzamelen bij de ingang van het landgoed 
direct over de Vecht vanuit Breukelen. Betaald parkeren kan op de parkeerplaats 
in het dorp. Vanwege het particuliere karakter van het landgoed is het max. aantal 
deelnemers 15.  Geef je daarom ruim een dag van te voren op bij Bert: lptolsma@
gmail.com. Wie het eerst komt.... Het is een OPBELEXCURSIE. Bel s.v.p. op vrij-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur met Bert Tolsma, . De andere excursieleider is 
Emma v.d. Dool .

Zat. 10 oktober:  De Schotsman, Noord-Beveland. We verzamelen in de 2e bocht (vanaf 
de rotonde van de parallelweg langs de N57) van de Schotsmanweg Kamperland 
waar we kunnen parkeren en waar de excursie begint. De Schotsman is ontstaan 
na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961. Het bestaat uit loofbos en onbemeste 
gras/hooilanden op kalkrijk zand. De excursie begint om 11.00 uur, voor max. 15 
personen. Liefst aanmelden per mail: henkremijn@zeelandnet.nl dan stuur ik per 
omgaande een kaartje met de locatie. Het is een OPBELEXCURSIE. Bellen op don-
derdagavond ivm werk op vrijdagavond. Leiding: Henk Remijn.

10-17 oktober: Binnenlandse werkweek Heerlen.

Zat. 17 oktober: Ereveld Loenen is een van de Nederlandse oorlogsbegraafplaatsen, aan-
gelegd in het Loenense bos, iets ten westen van Loenen (Veluwe ), langs de weg 
naar Woeste Hoeve. De begraafplaats is ruim opgezet en heeft het karakter van een 
open naaldbos afgewisseld met stukken heide. De paden zijn half-verhard met een 
leemachtige substantie. Enkele leuke vondsten van voorgaande jaren zijn: Fraaie 
gifgordijnzwam, Violetgrijs kleefhoedje, Bosbrandvlamhoed en Grijze vorkplaat. 
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Verzamelen op de parkeerplaats voor de ingang. Adres: Groenendaalseweg 64, 7371 
EZ Loenen (Veluwe). Deelnemers die met het OV willen komen nemen bus 43 vanaf 
Apeldoorn NS of vanaf Dieren NS, uitstappen bij halte Loenen, Bruisbeek, loop 
dan bij Hotel De Loenermark de Groenendaalseweg af tot het Ereveld Loenen aan 
de rechterkant van de weg, ongeveer een kwartier lopen. Maximaal 15 personen. 
Leiding: Hans Keppel & Nel Schütz.  OPBELEXCURSIE: 

Zat. 24 oktober: Excursie naar de Leemputten bij Staverden. Het gebied is slechts 33 ha 
groot en bestaat uit bijzonder waardevolle ecosysteemcomplexen, met deels leem-
putten en leemmorsplaatsen. Deze ontstonden als gevolg van het winnen van de kalk-
rijke klei/leem vanaf de 18de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw. Deze klei werd 
tijdelijk opgeslagen op het terrein. Tijdens het transport naar de Oude Veldoven, wer-
den regelmatig onbedoeld kleine hoeveelheden klei/leem gemorst, waardoor de zure 
bodem zwak gebufferd werd. Hierdoor ontstond een ideale voedingsbodem voor de 
bijzondere flora en mycoflora, waaronder vele soorten van de Rode Lijst, waaraan 
de Leemputten nu zijn faam te danken heeft. Verzamelen op de parkeerplaats aan de 
Garderense weg. Neem vanaf de rotonde op de N302 afslag Speuld, na 150 meter 
is de parkeerplaats aan de linkerhand. In verband met de kwetsbaarheid van het ter-
rein kunnen maximaal 10 personen mee. Aanvang 10.30 uur. OPBELEXCURSIE. 
Leiding Harry Wouda.  Aanmelden per email hwouda6@gmail.com

Zat. 31 oktober: Vandaag een excursie naar twee terreinen. ‘s Ochtends bezoeken we het 
Doldersummerveld (ten noorden van Vledder) en ’s middags het Aekingerzand (ten 
zuiden van Appelscha). Maximaal 15 personen. OPBELEXCURSIE. Verzamelen bij 
station Steenwijk. Excursieleider Rob Chrispijn, tel.7.

Zat. 7 november: Oirschotse Heide. Door het gebruik als militair oefenterrein bestaat de 
Oirschotse Heide uit een afwisseling van bos, heide en open zand. Ook is een aantal 
poelen aanwezig en zijn er plaatselijk leemopduikingen. De nadruk zal liggen op 
de heide, mits het nog niet gevroren heeft. We verzamelen op de parkeerplaats aan 
de noordkant van de Eindhovensedijk, enkele honderden meters noordwest van de 
Ruyter Steveninck kazerne. Max. 15 personen. OPBELEXCURSIE. Leiding: Emiel 
Brouwer, tel. .

6-8 november: Cristellaweekend Zeeland.

Zat. 14 november: Vandaag een excursie naar Oudland. Het gebied ligt ten zuidoosten 
van Steenbergen op de zogeheten Naad van Brabant. Er zijn veel overgangen qua 
grondsoorten en er is sprake van uittredend kwelwater. Dit wordt zo goed mogelijk 
vastgehouden. Sporen van een  verleden van turfsteken waarbij zout werd gewon-
nen (selnering) zijn nog aanwezig. Ook hebben hier twee landgoederen, Padmos en 
Eikelenburg  gelegen. In 1953 is het gebied grotendeels door zeewater overspoeld. 
Een klein deel met loofbomen dat iets hoger lag dan de rest bleef gespaard voor 
zeewater. Er zijn veel verschillende biotopen aanwezig: natte delen, schrale grazige 
stukken, oud en jonger bos, houtwallen, bos op rabatten, turfvaarten en een poel. 
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Er kunnen 
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maximaal 15 personen mee. OPBELEXCURSIE. Bij aanmelding wordt het verza-
melpunt bekend gemaakt en ontvangt u per e-mail een kaartje. Leiding: Marike de 
Haan, telefoon.

Zat. 21 november: We gaan weer naar Meijendel in het nationaal park Hollands Duinen. 
In deze tijd is er veel kans op aardsterren, stuifballen, wasplaten, aardtongen en al-
lerlei andere typische duinpaddenstoelen. We verzamelen om 10.30 uur bij station 
Voorschoten. Max. 15 deelnemers. OPBELEXCURSIE (uitsluitend bellen op vrijdag 
20 nov. tussen 18.00 en 20.30 uur), tel. Leiding: Leo Jalink en Cora van der Plaats.

MEETNETEXCURSIES 2020

Omdat het op dit moment (medio mei) niet te voorspellen is of het excursieprogramma voor 
het meetnet in de herfst doorgang kan vinden, zijn alle excursies OPBELEXCURSIES. 
Je moet je dus van te voren opgeven bij de excursieleider en informeren of en op welke 
wijze de excursie plaatsvind. In principe is dit op de vrijdagavond voor de excursie 
tussen 18.00u en 20.00u, tenzij bij de excursie anders aangegeven. Ga niet zondermeer 
en onaangekondigd naar de verzamelplaats. Kijk ook naar de berichtgeving op www.
mycologen.nl over de mogelijkheden tot het houden van excursies.

Meetnet moerassen en venen

Zaterdag 1 augustus. Wieden. We bezoeken een aantal bijzondere terreinen in het ooste-
lijke deel van De Wieden. Laarzen en anti-muggenspul zijn verplicht. De excursie 
begint om 10.30u. Het aantal deelnemers is beperkt vanwege de kwetsbare terreinen. 
Leiding: Alfons Vaessen en Caroline Hoff. Opgeven voor 20 juli via nem@padde-
stoelenkartering.nl. Je ontvangt dan bericht over de excursie. Het is een dagexcursie, 
dus lunch meenemen.

Zaterdag 26 september. Vaarexcursie Ilperveld. We varen door het veenweidegebied om 
op 2 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. Locaties; berkenbroek-
bos, veenmosrietland en voormalig boerenland. Vertrek 10:30u vanaf het voorma-
lige bezoekerscentrum van het Ilperveld. Kanaaldijk 32A / 1121NX /Landsmeer. 
OPBELEXCURSIE: vanwege het max aantal zitplaatsen in de boot. Het is een dag-
excursie, dus lunch meenemen.

Meetnet bospadddenstoelen
Zaterdag 10 oktober. Wijboschbroek. Het Wijboschbroek is een bosgebied in het Groene 

Woud in Midden-Brabant. Het bestaat grotendeels uit vochtig bos en heeft door 
zijn lemige bodem een bijzondere paddenstoelenflora. Start 10.00u, parkeerplaats 
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Aakendonk 2 Wijbosch (bij Schijndel, NB). De parkeerplaats ligt in het bestem-
mingszonegebied, maar dat is geen probleem voor bezoekers. Leiding: Peter 
Eenshuistra en Ton en Karin Hermans. OPBELEXCURSIE: Het is een dagexcursie, 
dus lunch meenemen.

Zaterdag 24 oktober. Lanen van De Bruuk. De lanen van De Bruuk worden grotendeels 
omzoomd met eiken (een flink aantal in een aftakelfase). Het is van oudsher blauw-
grasland. De (vaak drassige) bermen zijn interessant en qua paddenstoelen divers. 
Belangrijkste andere bomen: diverse wilgensoorten, populier, zwarte els, berk, veel 
struikgewas en riet. Oorspronkelijk is het in het meetnet gekomen vanwege de aanwe-
zigheid van de Gezoneerde stekelzwam. De Groesbeekse bijnaam is `De botterpot’. 
Verzamelen om 10.30u ingang aan de Ashorst, 100 meter voorbij (ten oosten van) 
Ashorst 24 (bij het bos) Ashorst - 6562 KV Groesbeek-Breedeweg. Verzamelen ach-
ter de slagboom. Openbaar vervoer: Lijn 5 naar Groesbeek Breedeweg of Groesbeek 
de Horst. Vanaf beide eindpunten kun je naar de Bruuk lopen, maar het is het dichtste 
bij vanaf de eindpunt kerk de Horst. Ongeveer 15 minuten lopen. Vanaf eindpunt 
Horst loop je de Plakseweg op (na uitstappen even teruglopen naar het kruispunt 
en rechtsaf gaan). De Plakseweg helemaal uitlopen, einde rechtsaf en gelijk daarna 
linksaf. Je komt dan vrij snel bij de ingang van de Bruuk. Excursieleider: Alfons 
Vaessen. OPBELEXCURSIE: Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.

Meetnet zeereep

Zaterdag 7 november.  Excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand.
Kustduinen die bekend staan vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden we hier de 
Grijswitte schijnridderzwam weer terug. (2e vondst van Nederland). Verzamelen om 
10:30u bij het roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8 
.Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden geparkeerd. Leiding: Martijn Oud. 
OPBELEXCURSIE. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.

Woensdag 11 november.  Renesse, Zoete en Zoute Haard Zeereep. Het gebied ligt tussen 
Renesse en de Brouwersdam. Aan het einde van de Helleweg en de kruising met de 
Rampweg (N652) is een parkeerplaats. De excursie begint om 13.00 uur. Leiding: 
Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: 03 op dinsdagavond tussen 18.00u en 20.00u of 
via henkremijn@zeelandnet.nl

Zaterdag 14 november. Excursie Zwanenwater. Op zoek naar de paddenstoelen van de 
zeereep in het kader van de NEM. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones 
van het tweede meer op zoek naar allerlei  moeraspaddenstoelen en bezoeken daarna 
nog een beroemd duingrasland vanwege de bijzondere wasplaten die er voorko-
men. Verzamelen om 10:30u aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid 
Schinkeldijk te Callantsoog. Leiding: Martijn Oud. OPBELEXCURSIE. Het is een 
dagexcursie, dus lunch meenemen. 
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Zaterdag 21 november. Oostkapelle, Zeereep Duinweg (Dag excursie) We verzamelen 
op de parking aan het eind van de Duinweg Oostkapelle. We bezoeken de zeereep 
van Oranjezon. Start om 11.00uur. Leiding: Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: op 
donderdagavond tussen 18.00u en 20.00u i.v.m. werk op de vrijdagavond of via 
henkremijn@zeelandnet.nl. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.

Zaterdag 28 november. Meetnetexcursie in het kader van het meetnet zeereep, 
Langevelderslag nabij Noordwijk. Het duingebied rond Langevelderslag en de 
zeereep zijn zeer rijk aan soorten van zowel de witte als de grijze duinen. Alle 
typische soorten van de zeereep kunnen hier gevonden worden. Verzamelen om 
10.30u op parkeerplaats Langevelderslag (betaald parkeren). Leiding: Alfons 
Vaessen. OPBELEXCURSIE: . Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.

PADDENSTOELENWERKGROEP Z.O.VELUWE 2020

Alle excursies beginnen om 10 uur vanaf het verzamelpunt. Door weers- of andere 
onvoorziene omstandigheden kunnen excursies niet doorgaan of veranderd worden. U 
moet daarom voor alle excursies de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 19.00 
uur bellen met Klaske en Herman ten Grotenhuis, tel nr. 0575-471995. Of stuur een dag 
voor de excursie een mail naar: ktengrotenhuis@kpnmail.nl

19 augustus: Leuvenumsebeek. Start P-plaats Poolseweg km-hok 177/480.
2 september: Almensebinnenweg/Stopsdijk. Start P-plaats Binnenweg Almen bij de  
 voetbalvelden. Km-hok 217/464. 
16 september: Middachten, De Steeg. Start P-plaats bij het kasteel, Smidsallee. 
 Km-hok 201/448. 
30 september: Hoog en Laag Oorsprong. Start P-plaats Van Borsselenweg   
 Oosterbeek. Km-hok 184/443
14 oktober: Landgoed Ampsen. Start kleine P-plaats op de kruising Laan Ampsen/ 
 Oude Lochemseweg Km-hok 225/465
28 oktober: De Lichtenbeek in Oosterbeek. Start P-plaats bij Airbornbegraafplaats  
 Km-hok 187/445
11 novembere: Caitwickerzand. Start P-plaats Kootwijkerweg richting Nieuw-  
 Millingen. Km-hok 181/468
25 november: Wilpse dijk en Bussloo. Start P-plaats bij de kerk van Wilp aan de  
 Weerdseweg. Km-hok 207/470
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Alle excursies zijn onder voorbehoud, dan wel slechts voor zeer beperkte groep toe-
gankelijk en om die reden opbelexcursies. 

Datum: tijd: Terrein: Vertrekpunt / par-
keren:

Exc. leider:

Maandag 
14 sept

10.00-13.00 Vijverbos P Tiendweg, Harmelen. 
125.7 × 457.0 

Opbelexcursie 
Emma v.d. Dool*

Maandag 
21 sept. 

10.00-13.00 Sterkenburg P berm Langbroekerdijk  
10, Driebergen- Rijsen-
burg. 148.1 × 448.3

Opbelexcursie 
Emma v.d. Dool*

Maandag 
28 sept.

10.00-13.00 De Schammer P thv Schammersteeg 2, 
Stoutenburg. 
157.3 × 462.3

Opbelexcursie 
Emma v.d. Dool*

Vrijdag 
9 okt. 

10.00-13.00 Ridderoordse  
bos

P. Rideroordse bos. 
142.6 × 462.1

Opbelexcursie 
Emma v.d.Dool*

Vrijdag 
16 okt.

13.00-16.00 
Let op: 
gewijzigde tijd

Hoevelakense 
bos

P. Overbos Hoevelaken-
se bos: 158.8 × 466.8

Opbelexcursie 
Alex Cadee
06-20906416

Maandag 
23 okt. 

10.00-13.00 Soesterveen P Wieksloterweg 
oostzijde bij bord 
Natuurmonumenten te 
Soest. 146.7 × 464.2 

Opbelexcursie
Emma v.d. Dool*

Vrijdag 
30 okt. 

10.00-13.00 Lange Duinen P Lange Duinen te Soest
148,4 × 463.3

Opbelexcursie
Emma v.d. Dool*

Vrijdag 
6 nov. 

10.00-13.00 ’t Hoge erf P Pijnenburg, Hoge 
Vuurscheweg, Baarn 
144.4 × 468.1

Opbelexcursie
Emma v.d. Dool*

Vrijdag 
13 nov.

10.00-13.00 Grebbelinie P nog nader te bepalen, 
Renswoude

Opbelexcursie
Emma v.d. Dool*

PADDENSTOELENKARTERING 
DISTRICT UTRECHT 2020

* tel.nr Emma -  coördinator districtsexcursies Utrecht: 030-2310916 / 06-29463569
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EXCURSIES KVMV

zaterdag 23-05-2020 - AMK (D), Plantentuin Meise organiseert op 23 en 24 mei: 
#HOMEsafari. Ga mee op safari in en rond je eigen kot! Een actie in het kader 
van de campagne “Samen voor Biodiversiteit”.KVMV neemt deel aan deze 
actie. Hiervoor tekende Sporen-cartoonist Perry een rebus uit. Elke tekening, 
twintig in totaal, verwijst naar de Nederlandse naam van een zwammensoort. 
Veel rebus- en ander safariplezier op http://www.home-safari.be , voor de rebus 
klik op #HOMEsafari Creatief of ga rechtstreeks naar https://home-safari.be/
homesafari-creatief/ 

zaterdag 13-06-2020 - AMK (V), Blaasveldbroek te Willebroek. 
Vertrek om 9.45 u. op de parking van BLOSO-centrum 
Hazewinkel, Steenweg op Heindonk 20-22 te 2830 Willebroek.  
Leiding: Lieve Deceuninck (0475 268 167).

zaterdag 27-06-2020 - AMK (V), Walenhoek te Niel. Vertrek om 9.45 u. op de 
parking van de sporthal van Niel. GPS-adres: Rode Kruisplein 1, Niel. 
Zonder GPS: vanuit Antwerpen A12 richting Boom, de buitenste baan nemen 
en rechts afslaan naar Niel (Pierstraat). Rechtdoor en over de spoorweg 
direct links nemen en aan het einde van de straat rechts (driehoekig pleintje). 
Aan het einde van dit pleintje (Rode Kruisplein) zie je dan de parking.  
Leiding: Judith De Keyser (0495 69 89 50).

zaterdag 11-07-2020 - AMK (V) . Steengelaag te Stekene. Vertrek om 9.45 u. op de 
parking naast het Oud Station, Stadionstraat 113, 9190 Stekene. Te bereiken 
via Expresweg E34 (= N49), afrit 11; volg N403 richting Sint-Niklaas over 1 
km. Aan de lichten rechtsaf naar Stekene-Centrum (2,5 km). Aan de linkerzijde, 
net voor het gemeentehuis de Stadionstraat in tot het einde. Leiding: Hugo De 
Beuckeleer (0478 50 96 35).

zondag 26-07-2020 - AMK (V). Omgeving Lier-Mechelen.Praktische informatie over 
deze excursie wordt later online gezet. Leiding: Greet Van Autgaerden (0486 
337 521).

zaterdag 08-08-2020 - AMK (V). Omgeving Schoten. Praktische informatie over deze 
excursie wordt later online gezet. Leiding: Henri Stappaerts (03 288 43 70).

zondag 23-08-2020 - ZWAM (N), Bossen bij het kasteel van Horst. Vertrek om 14u00 

Raadpleeg in verband met de corona-maatregelen steeds de website KVMV voor 
eventuele annuleringen en andere inlichtingen: https://www.kvmv.be/
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op de parking Horststraat thv nr. 33 te Sint-Pieters-Rode. Begeleiding Georges 
Buelens 0471 205014.

zondag 23-08-2020 - AMK (V), Hof van Coolhem te Puurs. Vertrek om 9u45 
van op de parking van het Hof van Coolhem, Coolhemstr. 64 te Puurs.
Bereikbaar via de N16 vanuit A12 of Willebroek. Na +/- 3 km aan de 
verkeerslichten rechts afslaan, richting “Eikse Amer”.  Dan 1e straat rechts 
nemen (Vijverstr.), spoorlijn over, en op het einde ziet u een kapel. Daar de 
baan oversteken (opgepast beperkt zicht !), dan komt u op de parking uit.  
Leiding: Yves van Zeebroeck (0475 62 94 88).

zondag 30-08-2020 - ZWAM (N), Chartreuzenbos te Linden / Holsbeek. Vertrek om 
14u00 bij het infobord van het bos op de hoek van de Lemingstraat Linden en 
Chartreuzenberg Holsbeek. Begeleiding Georges Buelens 0471 205014.

zondag 30-08-2020 - AMK (V), Averbode bos & heide. Vertrek om 9.45 u. vanop de 
parking van ‘Het moment’, Herseltse baan 5, 3271 Scherpenheuvel-Zichem. 
Bereikbaar via afrit 24 Geel Oost van de E313, richting Eindhout en verder rich-
ting Veerle. In Veerle de N 127 richting Diest, ongeveer 1,3 km verder rechts af 
de N165 naar Averbode. Leiding : Jos Volders (0497 66 62 84).

zaterdag 05-09-2020 - KVMV - MYCOLIM (D), Beverst, Bilzen.Watervalbos 
(Beverst, Bilzen) en Haffmans-park/Kattenberg (Bilzen). Vertrek om 9.30u 
aan de parking van KSG Beverst, Jachtstraat 9 3740 Beverst (Bilzen). ’s 
Middags kunnen we terecht in de cafetaria van De Kimpel, Eikenlaan 25, 
3740 Bilzen. Van daaruit start ook de namiddagexcursie. Wie enkel in de na-
middag wil aansluiten neemt best contact op met de leider van de excursie.  
Leiding: Ronny Boeykens O477 395457.

zondag 06-09-2020 - ZWAM (N), Walenbos te Houwaart. Vertrek om 14u00 op de 
parking bij de kerk van Houwaart, Haldertstraat. Begeleiding Georges Buelens 
471 205014.

zaterdag 12-09-2020 - AMK (V), Kooldries/Hoofsweer te Brecht. Vertrek om 9.45 u 
aan de Cuvée Hoeve, Boudewijnstraat, 20 te 2960 Brecht. Je rijdt als automobilist 
vanuit Antwerpen best via de autoweg E19 richting Breda en je neemt afslag 3 te 
Brecht of anders rijd je langs Schilde naar Brecht via de Turnhoutsebaan en de 
Waterstraat.  Zie link: https://goo.gl/maps/8hN13y93D8CnhBjw8 .  ‘s Middags 
wordt er gegeten in een plaatselijke brasserie, het nuttigen van meegebrachte 
lunch is er niet toegestaan. Leiding: Staf Brusseleers (03 636 35 08 of 0479 31 
08 28)

zondag 13-09-2020 - ZWAM (N), Heverleebos te Oud-Heverlee. Vertrek om 14u00 aan 
de ingang van het gemeentehuis te Vaalbeek (Oud-Heverlee), Gemeentestraat. 
Begeleiding Georges Buelens 0471 205014. 
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zaterdag 19-09-2020 - ZWAM (D), Kempense excursie te Dessel. Vertrek om 9u30 op 
de markt te Dessel. Begeleiding Luk Peeters 0494 192164. Wie na de middag 
wil aansluiten neemt contact op met Luk. Wie ganse dag blijft zorgt voor pik-nik.

zondag 20-09-2020 - ZWAM (N), Webbekomsbroek te Diest. Vertrek om 14u00 
bij de ingang van het bezoekerscentrum van het Webbekomsbroek, Omer 
Vanaudenhovelaan 48. Begeleiding Robert De Ceuster 013 335796.

zondag 20-09-2020 - AMK (V), Lovenhoek te Pulderbos (Zandhoven). 
Vertrek om 9,45 u. aan het pleintje voor de kerk in cen-
trum Pulderbos, Dorp 34, (deelgemeente van Zandhoven). 
Leiding: Wim Veraghtert (0496/97 87 79).

vrijdag 25-09-2020 - ZWAM (A), Paddenstoelenweekend te Bütgenbach. Van vrijdag 
om 14u00 tot zondagmiddag 14u00 voor de ingeschrevenen van het paddenstoe-
lenweekend ZWAM. Reeds volzet.

zaterdag 26-09-2020 - AMK (V), Park van Tervuren en Bronnen van de Voer i.s.m. 
CMB. Vertrek om 9u45 vanop de Parking in de Duisburgsesteenweg ± nr 6, 
tegenover de Hertenbergstraat, zie https://www.google.be/maps/dir//50.8218
79,4.516715/@50.821879,4.5161678,168m/data=!3m1!1e3 Let op want op 
de overige plaatsen is het betalend parkeren in Tervuren. ’s Middags wordt er 
gegeten in een plaatselijke brasserie, het nuttigen van meegebrachte lunch is er 
niet toegestaan. Leiding: Lieve Deceuninck (0475 268 167). 

zaterdag 03-10-2020 - KVMV - AMK (D),  Muizenbos (VM)  + Zevenbergbos (NM) te Ranst. 
Vertrek om 9.30 u. aan de kerk van Ranst. ‘s Middags kunnen meegebrachte boter-
hammen genuttigd worden in het Gildenhuis, Ranst. Er zijn geen snacks verkrijgbaar.  
Leiding: Lieve Deceuninck (0475 268 167). 

zaterdag 10-10-2020 - AMK - OVMW (V), De Fondatie van Boudelo te Sinaai (VM). 
Vertrek om 9.45 u. in het begin van de Liniedreef, komende van de Weimanstraat, 9112 
Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas. GPS inrit Liniedreef: 51.170944, 4.004900 
Voor meer info over dit gebied, waarvan interessante delen beheerd worden door 
de natuurvereniging Vzw Durme, zie https://www.vzwdurme.be/index.php/de-
fondatie-van-boudelo   Leiding: Hugo De Beuckeleer( 0478 50 96 35)en Nathan 
Schoutteten (0495 11 38 16).

zondag 11-10-2020 - ZWAM (N), Koebos te Pellenberg. Vertrek om 14u00 op de 
parking bij het kasteel in het park van het U.Z. Weligerveld te Pellenberg. 
Begeleiding Georges Buelens 0471 205014.

zaterdag 17-10-2020 - ZWAM (N), Kloesebos te Gelrode. Vertrek om 14u00 op de 
parking bij de begraafplaats langs het Kloesebos, Rillaarsebaan te Gelrode. 
Begeleiding Georges Buelens 0471 205014.
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zaterdag 17-10-2020 - AMK (V), Marselaer te Londerzeel. Vertrek om 9.45 in de 
Marselaerdreef (Waterwinningsstraat) te Malderen tussen huisnr. 6 (vroegere 
taverne Lomast) en nr. 10. ’s Middags kan er gegeten worden in een plaatselijke 
brasserie, meegebrachte boterhammen mogen er niet genuttigd worden. Leiding: 
Eric Daelemans (0488 264 273).

donderdag 22-10-2020 - KVMV - AMK (D), Start van KVMV-vierdaagse te Retie. 
Praktische informatie wordt rechtstreeks aan de deelnemers toegezonden. 
Contact: Lieve Deceuninck (0475 268 167). 

zaterdag 24-10-2020 - KVMV - AMK (D), Omgeving Kasterlee/Turnhout. Deze ex-
cursie vindt plaats tijdens de KVMV-vierdaagse. Alle leden van KVMV kunnen 
zich hierbij aansluiten. Praktische informatie over deze excursie wordt later on-
line gezet. Leiding: François Bartholomeeusen (0496 06 26 16).

zaterdag 31-10-2020 - AMK (V), Natuurpuntgebied “Kleiputten Terhagen” te Terhagen 
(Rumst). Samenkomst om 9.45 u. aan de poort van het Natuurpuntgebied, 
Nieuwstraat 54 te Terhagen (Rumst). Leiding: Lieve Deceuninck (0475 268 167)

zondag 01-11-2020 - ZWAM (N), Kouterbos te Oud-Heverlee. Vertrek om 14u00 op de 
parking (naast frituur) langs de Maurits Noëstraat. Begeleiding Georges Buelens 
0471 205014

zondag 08-11-2020 - ZWAM (N), Bertembos te Bertem. Vertrek om 14u00 om bij de 
kruising van de Bertembosstraat en Oude Bertembosstraat (glasbollenparking). 
Begeleiding Georges Buelens 0471 205014. 

Zondag 08-11-2020 - AMK (V), Dunbergbroek te Holsbeek. Praktische informatie 
over deze excursie wordt later online gezet. Leiding: Godelieve Jacobs (0494 
15 41 41)

zaterdag 14-11-2020 - AMK (V), Zoerselbos te Zoersel met etentje als seizoens-
afsluiting. Vertrek om 9.45 u. aan de parking van het Bezoekercentrum 
(vlakbij ‘t Boshuisje) te Zoersel, Boshuisweg 1. E34 naar Turnhout; uit-
rit 20: Zoersel, richting Lier-Zandhoven volgen, na 500m rechts inslaan 
(Hooidonck), de aanduiding “Boshuisje” volgen,een brugje over de E34 over-
gaan en wat verder is de parking. Halve dag, met etentje als seizoensafsluiting. 
Leiding: Linda Lambreghts (0494 05 53 67).

zondag 15-11-2020 - ZWAM (N), Mollendaalbos te Haasrode. Vertrek om 14u00 op 
de parking bij het Brembergcentrum, Boetsenberg te Haasrode. Begeleiding 
Georges Buelens 0471 205014. 
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