
 

 

Convo  
Contactblad KNNV afdeling Nijmegen  

augustus, september en oktober 2022 

Ingeschreven bij de K.v.K. te Nijmegen onder no. 40146181. Contributie : Lid € 34,50. Huisgenootlid € 13,25. 

Jeugdlid € 18,50. Rekeningnr.: NL83INGB0000849410 t.n.v. KNNV Afdeling Nijmegen. Opzegtermijn 3 maanden. 

Website : https://nijmegen.knnv.nl/. Deadline volgende Convo: 15 oktober 2022. 
 

Bestuur 
 

Hazelworm, Anguis fragilis 

 
Je kent het vast wel, dat je buiten in de natuur 

bent en onverwacht getrakteerd wordt op een 

cadeautje. Nou, dat had ik toen ik midden op 

het bospad in Heumensoord deze mooie 

hazelworm zag. 

Ik kon hem mooi bekijken en fotograferen. 

Langzaam bewoog hij (of zij) richting de 

laaghangende braamstruiken opzij van het pad, 

het zwarte tongetje regelmatig in en uit het  

bekje bewegend. Eenmaal in de struiken was 

hij/zij razendsnel vertrokken en niet meer te 

zien.  

‘Een hazelworm is een pootloze hagedis met 

vele rijen zeer kleine buikschubben en kan tot 

40 cm lang worden. Zijn bewegingen zijn wat 

stijfjes. Mannetjes ontwaken in maart uit de 

winterslaap, vrouwtjes en jonge dieren in april. 

De paartijd is in mei. De vrouwtjes spenderen 

in verband met de ontwikkeling van de 

embryo’s meer tijd in de zon. De hazelworm is 

eierlevendbarend. De jongen, meestal 6-15, 

worden in augustus of september geboren in 

een dun eivlies wat vrij direct na de geboorte 

scheurt en ze zijn meteen zelfstandig. Ze 

vervellen die tot vier keer per jaar. Het voedsel 

bestaat vooral uit regenwormen, naaktslakken 

en spinnen. In hun derde jaar gaan ze zelf 

deelnemen aan de voortplanting.  

In Nederland doen de vrouwtjes om het jaar 

mee aan de voortplanting, het jaar na het 

werpen wordt gebruikt om de conditie op peil 

te brengen. Hazelwormen kunnen 10-15 jaar 

oud worden.’ Bron: 

https://ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazel

worm.                                                           AD 

 

Voorzitter Jan Nillesen (0485-574780) 

e-mail: voorzitter@nijmegen.knnv.nl 

Raetsingel 6, 5831 KC Boxmeer 

Secretaris Antoinette Dunnewind  (024-3560806) 

e-mail: secretaris@nijmegen.knnv.nl 

Keplerstraat 19, 6533 DA Nijmegen 
Penningmeester Gijsbert Peelen (06-10864179) 

e-mail: penningmeester@nijmegen.knnv.nl 

Spinthuisstraat 2, 6511 TT Nijmegen 

Natuurhistorisch 

secretaris & PR 

Jan Nillesen (0485-574780) 

e-mail: jannillesen35@hetnet.nl 

Raetsingel 6, 5831 KC Boxmeer 

Lezingen Fred Steenhoff (024-6759475) 

e-mail: fsteenhoff@gmail.com 

Dennenkamp 2, 6561 KZ Groesbeek 
Algemeen 

bestuurslid 
Erwin van der Leij 

e-mail: evanderleij@gmail.com 

Fort Kijk in de Potstr. 38, 6524 CC Nijmegen 
Ledenadministratie Theo de Groot (0485 - 573782) 

e-mail: ledenadministratie@nijmegen.knnv.nl 

Mees 3, 5831 MR Boxmeer 

Excursiegroep Erwin van der Leij: evanderleij@gmail.com 

Driemaandelijkse excursieagenda: 

- Februari, maart, april 

- Mei, juni, juli 

- Augustus, september, oktober 

- November, december, januari 

Insectenwerkgroep Sjak Gielen 

e-mail: entomologie@debastei.nl 

Hertstraat 68, 6531 KS Nijmegen 
Plantenwerkgroep Sophie Hochstenbach (024-3771283) 

e-mail: herbarium@debastei.nl 

Kromme Elleboog 26, 6511 ZA Nijmegen 
Mediacommissie Antoinette Dunnewind (Convo) 024-3560806 

Jan Nillesen (PR) 0485-574780 

Marc Kaekebeke (website) 024-3880699 

 

Van het bestuur 
29 mei jongstleden overleed Titus Frielink. Grote passie had hij voor de natuur. Bij het KNNV heeft hij vele 

excursies op zijn naam staan. Wij zijn heel dankbaar voor al zijn kennis die hij met ons deelde.  

Wij wensen Henriëtte, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. 

https://nijmegen.knnv.nl/
mailto:evanderleij@gmail.com
mailto:evanderleij@gmail.com
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Mededelingen 
Op 24, 25 en 26 augustus hoopt Natuurpunt Beersel met jongeren van 9-12 en van 12-15 jaar een speelse 

natuurstage te houden in het Provinciedomein. Het thema is water. Voor meer informatie zie de website 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-beersel  

Inschrijven: piet.onnockx@telenet.be of pierre.kestemont@belgacom.net  

De week van de Veldbiologie is van 24 september tot en met 9 oktober.  

24 september is de Europese dag van de Paddenstoel, dit jaar is het de dag van de Vliegenzwam. 

 

 

Lezingen 
De eerste lezing voor dit najaar is nog ONDER VOORBEHOUD. Als deze gaat plaatsvinden zal dat op dinsdag 25 

oktober van 20.00 – 22.00 uur in de Parochiezaal van de Antonius van Paduakerk, Slichtenhorststraat 81, Nijmegen 

zijn. Deze lezing zal dan worden verzorgt door Erik Jongejan en gaat over de Amazone, het grootste natuurreservaat 

van onze planeet. CHECK VOORAF DE WEBSITE! 

 

 

Excursies 
Ook deze keer is het gelukt een leuk, divers en leerzaam excursieprogramma samen te stellen. Hieronder vindt u de 

excursies van onze afdeling en zusterorganisaties voor de komende drie maanden. Voor alle excursies van Jan 

Nillesen geldt dat je met hem kunt meerijden vanaf NS-station Boxmeer naar de excursielocatie. Je dient dan wel 

tevoren telefonisch contact met hem op te nemen (telefoonnummer is vermeld bij zijn excursies). Verder is het aan 

te bevelen regelmatig de website van onze afdeling te raadplegen voor het laatste nieuws omtrent de excursies, 

eventuele afgelastingen en nieuw geplaatste excursies. Het bestuur wenst iedereen veel wandelvreugde toe!  

 

 

Donderdag 4 aug. | 10.00 – 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Genneperheide. Verzamelen: Kampweg 1, 6591 XV 

Gennep. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Donderdag 4 aug. | 20.30 – 22.30 uur | IVN RijnWaal | Bevertocht in Bemmel. Verzamelen: De Veldschuur, 

Sportlaan 1M in Bemmel. Voor deze excursie moet je je aanmelden: info@lingewaard.nl. Kosten: Volwassen 3 

euro, kinderen 1,50 euro. 

 

Zaterdag 6 aug. | 14.00 – 16.30 uur | KNNV Nijmegen | Het Nieuwe Oerwoud --  het verhaal van mijn tuin.  

Een rondleiding van Fred Steenhoff, door zijn tuin. Locatie: Dennenkamp 2, 6561 KZ Groesbeek. “De zomer twee 

jaar terug stond ik in mijn voortuin, onzichtbaar voor een voorbijfietsend stel. Ik hoorde hem tegen haar zeggen: 

“Wat een oerwoud!”. Ik was te verbouwereerd om nog snel ‘Oen!’ te roepen”.  Thema: De geschiedenis van de 

locatie en de bodem, vroegere tuinplannen, het zwoegen in de tuin en het resultaat hiervan. Aandacht voor moestuin, 

siertuin, bebossing en de lering hieruit. Dialoog is gewenst! Maximaal 10 deelnemers. Aanmelden bij de 

Excursieleider/verteller: Fred Steenhoff [fsteenhoff@gmail.com // 024-6759475]. Bij grote belangstelling wordt de 

excursie herhaald. 

 

Zaterdag 6 aug. | 10.00 – 16.00 uur | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Hymenoptera excursie. Samen met 

de sectie Hymenoptera (vliesvleugeligen) van de Nederlandse Entomologische Vereniging gaan we op een nog 

nader te bepalen locatie op zoek naar zaag- en bladwespen (Symphyta), sluipwespen (Parasitica) en angeldragers 

(Aculeata). Doelgroep: Gevorderden. Vertrekpunt: Werkschuur van Staatsbosbeheer, Ooijse Bandijk 36b, Ooij. 

Max. 10 deelnemers. Aanmelden vooraf via: soortenjaargeldersepoort@gmail.com, o.v.v. je naam en 

telefoonnummer. Excursieleider: Jordy Houkes.  

 
Zondag 7 aug. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Rijk van Nijmegen | Natuurexcursie: Struinen over de Weurtse Plaat. Struin 

mee met de IVN-gids rond het Weurtse Grindgat en door het Weurtse Straatje. Dit ‘straatje’ is geen mooi geplaveid 

pad, maar een dicht begroeid dijkje van ruim 800 jaar oud. Trek een lange broek en stevige schoenen aan. Vertrek: 

Kerk van Weurt, Kerkstraat 54, 6551 ZZ Weurt. Aanmelden verplicht, via: excursie.natuurlijk@gmail.com. Kosten: 

2 euro pp, gratis onder de 16 jaar en voor leden van de KNNV & Groei en Bloei. 

 

 

 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-beersel
mailto:piet.onnockx@telenet.be
mailto:pierre.kestemont@belgacom.net
mailto:info@lingewaard.nl
mailto:excursie.natuurlijk@gmail.com


  

augustus, september, oktober 2022 | 3 

 

Zondag 7 aug. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Arnhem | Bloemen en insecten in de heemtuin Presikhaaf. IVN-gidsen 

geven in deze excursie speciale aandacht aan bloemen en insecten in relatie tot elkaar. Vertrek: Ingang van de 

heemtuin van Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem. Informatie: Lucianne le Coultre 

[heemtuin@ivnarnhem.nl]. Deelname is gratis en vooraanmelding is niet nodig. 

 

Dinsdag  9 aug. | 10.00 – 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Reindersmeer. Verzamelen: P-plaats bij de sluis van het 

Reindersmeer in Well, Bosbrasserie Bosserheide 3e, 5855 EA Well. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Vrijdag 12 aug. | 14.00 – 16.00 uur | EIS Kenniscentrum Insecten | Sprinkhanen excursie. Publieksexcursie voor 

beginnende sprinkhaanliefhebbers. Je leert hoe je de hoofdgroepen herkent, op welke kenmerken je moet letten en 

hoe je een sprinkhaan aan zijn geluid herkent. Aanmelden: eis@naturalis.nl. E nkele dagen vóór de excursie ontvang 

je nadere informatie over de verzamelplaats. 

 

Zaterdag 13 aug. | 10.00 – 16.00 uur | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Wantsen en cicaden-excursie. We 

gaan te voet op zoek naar wantsen en cicaden in de Millingerwaard. Vertrek: P-plaats ‘Lange Poal’ tussen 

Kekerdom en Millingen (tegenover Botsestraat 100, Kekerdom). Doelgroep: gevorderden. Max. 10 deelnemers, 

aanmelden is verplicht: soortenjaargeldersepoort@gmail.com, o.v.v. je naam en telefoonnummer. Excursieleider: 

Marco de Haas. 

 

Zondag 14 aug. | 12.00 – 14.00 uur | IVN Maas & Waal | Op zoek naar eetbare planten in de Afferdense en Deestse 

Waarden. Vertrek: Afferdense en Deestse Waarden, ingang Deest vanaf de Waalbandijk te Deest. Advies: draag 

vaste schoenen en beschermende kleding tegen teken. Informatie: 06-20365650 [contactpersoon niet bekend]. 

Deelname is gratis. Aanmelden via het formulier op de website! 

 

Dinsdag 16 aug. | 10.00 – 12.00 uur | KNNV Nijmegen | Een nieuw Landgoed. Locatie: Landgoed De Lage Lier, 

Lierweg 18, 6584 DC Molenhoek. Informatie en aanmelden: Siem Klaver [06-38908886]. 

 

Donderdag 18 aug. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Radioplassen Stevensbeek. Vertrek: P-plaats 

Radioplassen Kruising Ceresstraat-Radioweg. Dicht bij het huis te 5844 AA Stevensbeek. Excursieleider: Jan 

Nillesen [0485-574780]. 

Vrijdag 19 aug. | half uur na zonsondergang | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Nachtvlinders bij het 

Wylerbergmeer. Met een laken en een felle lamp proberen we zoveel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te 

lokken. Nachtvlinders zijn nachtactief en worden daarom door veel mensen niet waargenomen. Desondanks zitten 

er prachtige exemplaren tussen. Doelgroep: algemene natuurliefhebbers. Vooraf aanmelden via: 

soortenjaargeldersepoort@gmail.com, o.v.v. je naam en telefoonnummer. Na aanmelding ontvang je meer 

informatie over de locatie en de vertrektijd. Excursieleider: Vincent Sanders. 

 

Zondag 21 aug. | vanaf 10.00 uur ’s ochtends | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Insecten excursie bij de 

Bizonbaai. Stierenkuilen en zandbaden zijn belangrijk voor pionier-planten, graafwespen, zandbijen en andere 

insecten. Stieren in natuurlijke kuddes maken de kuilen in de bronstijd. Zandbaden ontstaan door o.a. paarden. 

Zowel de zandbaden als de stierenkuilen liggen geclusterd, wat de kolonisatie en opbouw van de insectenpopulaties 

ten goede komt. Doelgroep: algemene natuurliefhebbers. Vertrek: Ingang West Bizonbaai, bij de roosters in de dijk.  

Excursieleider Jeroen Helmer kan je er alles over vertellen. Maximaal 20 deelnemers. Aanmelden en meer 

informatie: info@geldersepoort.net o.v.v. je naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers.  

 

Dinsdag 23 aug. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Broekse Wielen. Vertrek: vanaf de kerk in Gassel. 

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Vrijdag 26 aug. | een half uur na zonsondergang | nachtvlinder-excursie | Kolenbrandersbos. Met een laken en een 

felle lamp proberen we zoveel mogelijk nachtvlinders en andere insecten te zoeken. Doelgroep: Gevorderden. 

Aanmelden en meer informatie soortenjaargeldersepoort@gmail.com, o.v.v. je naam en telefoonnummer. Na 

aanmelding wordt het vertrekpunt bekend gemaakt. Excursieleider: Vincent Sanders. 

 

Zaterdag 27 aug. | 20.45 – 22.30 uur | IVN Rijk van Nijmegen | Europese Nacht van de Vleermuis. We lopen een 

rondje om het Wylerbergmeer – een gebied dat van oudsher bekend is vanwege de vele vleermuizen – en we gaan 

kijken en luisteren welke vleermuizen hier rondvliegen. Een spannende activiteit voor jong en oud, onder leiding 

van ervaren vleermuisgidsen. Vertrek: P-plaats van sportcomplex ’t Groothuis, Alde Weteringweg 1, 6573 AZ 

mailto:eis@naturalis.nl
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Beek-Ubbergen. Meer informatie en Aanmelden (vóór 25 augustus!): Paul Leenders [paul.ivn.lbg@gmail.com]  

 

Zaterdag 27 aug. | Vanaf 20.00 uur | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Nachtvlinder-excursie bij de Oude 

Rijnstrang. Met twee lakens en een nachtvlinderval hopen we veel fraaie soorten te spotten. Vertrek: Trekpontje van 

Aerdt, parkeren aan de Schoolstraat in Aerdt. Doelgroep: iedereen. Aanmelden: Andele Boorsma 

[andele5277@hotmail.com] o.v.v. je naam en je telefoonnummer. 

 

Zondag 28 aug. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Arnhem | Weekendwandeling door Park de Gulden Bodem. Iedereen kent 

het Sonsbeekpark, maar iets verder van het centrum liggen ook twee mooie gebieden: Zijpendaal en De Gulden 

Bodem. Een wandeling van ongeveer twee uur over de hoogten en diepten van de Gulden Bodem. Vertrek: P-terrein 

tegenover Huis Zijpendaal, Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem. Informatie: Krijno Horlings 

[weekendwandelingen@ivnarnhem.nl // 06-55021953]. Deelname is gratis.   

 

Donderdag 1 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Vilt. Vertrek: P-plaats kruising Moerbaan en 

Helbroekseweg te Beugen, dichtbij de Heideveldsestraat 1B, 5835 CW Beugen. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-

574780]. 

 

Zaterdag 3 sept. | nog onbekend | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Gallen, mijnen en roesten. We gaan op 

zoek naar gallen, mijnen en roesten. Vertrek: De Lange Paal, Botsestraat 100, 6579 JC Kekerdom. Doelgroep: 

Gevorderden op één van deze groepen. Aanmelden en meer informatie (o.a. over tijdstip) bij de Excursieleider: 

Wouter Bosgra [wouterbosgra@gmail.com]. 

 

Zondag 4 sept. | 13.00 – 15.00 uur | IVN Maas & Waal | Stiltewandeling in de Drutense waarden. In stilte wandelen 

en de natuur beleven met al je zintuigen. Zet je mobiele telefoon uit en probeer te ervaren wat er om je heen gebeurt. 

We lopen door uiterwaarden, trek daarom vaste schoenen en beschermende kleding aan tegen eventuele teken. 

Vertrek: Drutense waarden, Noord Zuid, einde aan de Waal, Druten. Aanmelden met het formulier op de website 

van IVN Maas & Waal. [www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal/activiteiten/stiltewandeling]. Maximaal 20 deelnemers. 

Deelname is gratis.  

Dinsdag 6 sept. | 10.00 - 14.00 uur ] KNNV Nijmegen | Boshuizerbergen, Landduinen, Jeneverbesstruwelen. 

Vertrek: P-plaats Limburgs landschap, kruising St Jozeflaan / Maasheseweg,  tussen Venraij en Maashees. 

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

Donderdag 15 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Driessenven, Lelievennen, Rondven. Vertrek: P-

plaats bij het speeltuintje, 110 m. ten noorden van de kruising Ceresweg / Ontginningsweg, Nieuw Bergen. 

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Zondag 18 sept. | 10.00 – 12.30 uur | KNNV Nijmegen | Plantenexcursie in het dassen compensatiegebied 

Heumen-Noord.  Excursie bij het sluiscomplex bij Heumen dat enige jaren geleden is aangelegd en ingericht. Door 

de accidentatie en het beheer zijn gradiënten in vochtigheid en voedselrijkdom ontstaan die hun eigen 

vegetatietypen hebben opgeleverd. Op het terrein wordt geëxperimenteerd met begrazing door runderen en 

verschillende beheermethoden voor de heggen. Vertrek: Oude Boterdijk, Heumen. Doelgroep: Volwassenen. 

Aanmelden is gewenst. Contactpersoon: Ronald Jansen [rhmjan@gmail.com, 06-11703904]. Excursieleider: Jef 

Gielen [beheerder].  

 

Zondag 18 sept. | 13.00 – 17.00 uur | Landschapsbeheer Groesbeek | Lange wandeling langs de beken door De 

Horst. Vertrek: Het plein bij de kerk op de Horst, Ketelstraat 1, Groesbeek. Halverwege is er een pauze bij Green 

Cottage; koffie/thee met gebak voor eigen rekening. Aanmelden verplicht: paul.ivn.lbg@gmail.com 

 

Zondag 18 sept. | 14.00 – 16.30 uur | IVN RijnWaal | Struinen en stenen zoeken langs de Waal. Vertrek: Restaurant 

De Sprok, Waaldijk, Bemmel. Aanmelden: info@lingewaard.nl of bij Gijsbert Peelen [06-10864179]. Kosten: 

Vrijwillige bijdrage.   

Dinsdag 20 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | De Banen, Reichswald. Vertrek: P-plaats Hogeweg 100, 

6599CL Ven-Zelderheide. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 
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Vrijdag 23 sept. | 10.00 – 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Verkenning zuidelijkste puntje Park Lingezegen en 

Bemmelse waard. Verleden en toekomst komen samen in dit gebied. Vertrek: P-plaats restaurant Zijdewijde, 

Waaldijk 28, 6881 KJ Bemmel. Aanmelden bij de Excursieleider: Ri-Ja Meuleman [rijameuleman@gmail.com, 06-

44779458]. 

Zaterdag 24 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Sint Jansberg. Week van de Veldbiologie, 

Paddenstoelenexcursie. Vertrek: P-plaats kruising Rijksweg N271 / Witteweg te Plasmolen. Excursieleider: Jan 

Nillesen [0485-574780]. 

 

Zondag 25 sept. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Arnhem | Weekendwandeling naar de geheime tuinen van het 

Spijkerkwartier. Verborgen achter de gevels van het dichtbebouwde Spijkerkwartier is een aantal volbebouwde 

binnenterreinen omgevormd tot groene oases. We bezoeken een aantal tuinen en vertellen over het ontstaan, en wat 

er zoal groeit en bloeit. Vertrek: P-garage naast Station Velperpoort, Ing. J.P. van Muijlwijkstraat 175, 6828 BN 

Arnhem. Informatie: Krijno Horlings [weekendwandelingen@ivnarnhem.nl, 06-55021953]. Deelname is gratis. 

Donderdag 29 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Kekerdomse waard. Vertrek: Kerkje van Kekerdom, 

Duffeltdijk 11, 6579 JD Kekerdom. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

Dinsdag 4 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Wanssumse Weerd. Vertrek: Kerk Blitterswijck, Plein 5; 

5863 AT Blitterswijck. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].  

 

Zaterdag 8 okt. | 09.00 – 12.00 uur | KNNV Nijmegen | Vogelexcursie op de fiets (ong. 15 km.). Vertrek: P-

plaats voormalig hotel De Musschenberg, Rijkstraatweg 154, 6573 DG Beek-Ubbergen. We fietsen via het fietspad 

langs het Wylerbergmeer en Ooijse Graaf naar de Erlecomse Waard, daarna via de Kerkdijk en het Wylerbergmeer 

weer terug. Aanmelden via e-mail: els@du-nl.com. Excursieleider: Els Coerwinkel. 

Dinsdag 11 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Landgoed Geijsteren. Vertrek: P-plaats voetbalveld, 

Oostrumseweg 34, 5862 AP Geijsteren. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Vrijdag 14 okt. | 10.00 – 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Paddenstoelen excursie in de Elshof. We hopen op een 

nat en kleurrijk najaar met heel veel paddenstoelen. Bovendien geeft de stadslandbouw ontwikkeling in ‘De kop van 

Malden’ een verrassend beeld van innovatieve pioniers. Vertrek: P-plaats voetbalclub Union en hockeyvelden, 

Kluissestraat 2, 6581 KW Malden. Aanmelden bij de Excursieleider: Ri-Ja Meuleman [rijameuleman@gmail.com , 

06-44779458]. 

 

Zondag 16 okt. | 14.00 – 16.30 uur | IVN RijnWaal | Herfst in de Gendtse polder. Vertrek: Witte bruggetje bij de 

Kaakse Dam in Gendt. Aanmelden: info@lingewaard.nl of bij Gijsbert Peelen [06-10864179]. Kosten: Vrijwillige 

bijdrage. 

Dinsdag 18 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Graefenthal. Vertrek: Het voormalig kloostercomplex, 

Maasstrasse 48/50, 47574 Goch, Asperden. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].  

 
Zaterdag 22 okt. | 10.00 – 16.00 uur | Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort | Slakken (land- en zoetwatermollusken 

excursie | Rijnstrangen. Vertrek: P-plaats bij het Berghoofdseveer, nabij Pont Oude Rijn aan de Berghoofdseweg te Pannerden. 

We gaan op zoek naar land- en zoetwatermollusken in de Rijnstrangen. Afhankelijk van de tijd bezoeken we in de loop van de 

dag met de auto nog twee andere gebieden voor de liefhebbers. Doelgroep: iedereen. Vergeet lunch en laarzen niet! Aanmelden 

bij de Excursieleider: Andele Boorsma [andele5277@hotmail.com] o.v.v. je naam en telefoonnummer.  
 

Dinsdag 25 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Landgoed Bleijenbeek. Vertrek: De oprijlaan van het 

kasteel Bleijenbeek, Bleijenbeek 2, 5851 EE Afferden [L]. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 

 

Onder voorbehoud/check de website: Dinsdag 25 okt. | 20.00 – 22.00 uur | KNNV Nijmegen | Lezing over de 

Amazone, door Erik Jongejan. Locatie: Parochiezaal van de Antonius van Paduakerk, Slichtenhorststraat 81, 

Nijmegen. 

 

Dinsdag 1 nov. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Ullingsche bergen, Randwal, Blue Lagoon. Vertrek: 

Heksenboom, Bosweg 40,  5845 EB Sint Anthonis. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780]. 
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