
De planning voor de winter van 2022/2023 is voorlopig als volgt: 

De maandelijkse microscopie-avonden in het duurzaam leslokaal vanaf 19.30 -22.00 uur: 

• 19 oktober 

• 23 november 

• 14 december 

• 18 januari (o.v.b.) 

• 13 februari Mossencursus door Rob Vereijken 

• 22 maart (o.v.b.) 

• 18 oktober (o.v.b.) 

• 22 november (o.v.b.) 

• 13 december (o.v.b.) 

Excursie/inventarisatie dagen zijn voorlopig gepland op de volgende (min of meer tweewekelijks) 

zaterdagmiddagen van 13.00 – 16.00 uur: 

• 15 oktober: Galdersche Heide 

• 22 oktober: Haagsche Beemden km-hok 109-402 

• 5 november: Haagsche Beemden km-hok 109-402 

• 19 november 

• 17 december: Biesbosch Polder Keizersguldenwaard km-hok 119-422 

• 14 januari Oosterhout 119-406 (begraafplaats/klooster/ziekenhuis) 

• 28 januari 

• 11 februari 

• 18 februari Excursie Biesbosch olv Erik-Jan en Colinda 

• 11 maart 

• 25 maart 

Ten aanzien van de locatie zijn we aan het kijken voor welke gebieden er vanuit de Gemeente Breda 

of Staatsbosbeheer belangstelling is om een inventarisatie uit te voeren waarbij het dan de bedoeling 

is om een kilometerhok en/of gebied te inventariseren op de aanwezige mossen en korstmossen. 

Beoogde gebieden: 

2022: 

Galdersche Heide 111-394 afronden van afgelopen voorjaar 

Haagsche Beemden 109-402 of 110-402 of 110-403 

2023: 

Boswachterij Dorst?  

Oosterhout km-hok 119-406: met name korstmossen op de begraafplaats 

Mastbosch?/Liesbos? 

De microscopie-avonden doen we gezamenlijk met de werkgroep microscopie.  

Voor (beginnende) mossenliefhebbers willen we kijken of we na de zomer van 2022 een 

beginnerscursus kunnen opzetten. 



Voor vragen of interesse om deel te nemen kan je mij mailen: erikjanbeenackers@princenbosch.nl  

Daarnaast zijn we afgelopen najaar, na de paddenstoeleninventarisaties met een aantal leden van 

deze groep overgestapt op met name korstmossen, maar ook mossen in Breda. Dit is iedere 

woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Vanaf half november tot half maart. 

Voorstel is om te beginnen met hok 112-401 en 113-399 (waar we ook de planten gedaan hebben 

afgelopen jaar) 
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