Excursie Vogezen-Elzas
De laatste drie jaar bezocht ik verschillende gebieden in deze omgeving en was onder de indruk van de
plantenrijkdom met name op vlak van orchideeën. Daarom heb ik het initiatief genomen om voor de
WEO een excursie te organiseren, op vrjiwillige basis.
Op zondag 25 mei is er mogelijkheid om mee te gaan naar vindplaats(en) van Cypripedium nabij en in
het Hüfingerwald. Er is een verplaatsing (+/- 130 km) nodig voor deze excursie. Deelnemers zijn vrij om
te beslissen of ze deze bijkomende verplaatsing willen maken (nader te bepalen met de deelnemers).
Een eventueel verlengd orchideeënverblijf is mogelijk, de Elzas/Vogezen is een uitstekende uitvalsbasis
voor een verlengd verblijf in Frankrijk of nabije buurlanden. Op enkele uurtjes rijden ben je in de Drôme,
Montenach, Jura of Baden Wurttemberg, …

Wanneer : Donderdag 22 mei 2014 tot en met Zondag 25 mei 2014
Uiterste inschrijfdatum : Donderdag 1 mei 2014
Excursieleider: Marc Verbeeck
Maximum aantal deelnemers : 8 (excl. leider).
Wie kan er mee ?
Leden van de WEO en SEMO kunnen zich via email aanmelden (dus niet via het forum). Vermits ik een
“road warrior” met een uiterst druk programma, heb ik niet zo veel toegang tot het forum. Email check
ik wel dagelijks.
Stuur een email naar mv2know@hotmail.com.

Verzamelplaats
Donderdag 22 mei - Parking Total tankstation nabij Lavaux St-Anne (België) langs de E411. In
samenspraak met de groep kan een kalkgrasland in de buurt bezocht worden. Er zijn enkele plaatsen
beschikbaar in mijn wagen voor deelnemers die wensen te carpoolen Deelnemers kunnen uiteraard ook
direct naar het hotel rijden.

Accomodatie en Maaltijden
Accomodatie is zelf te regelen. Helaas is het domein Bollenberg te Rouffach volboekt (we brengen er
wel een bezoek aan, vermits dit 1 van de te bezoeken sites is). Mijn inzien is accomodatie in de buurt
van Rouffach de meest efficiente logeerplaats. Er dienen wel afstanden overbrugd te worden, maar
daarvoor opteren we voor carpooling.
Deelnemers dienen zelf maaltijden te regelen.

Verloop
Donderdag 22 mei - verzamelen in Lavaux Ste-Anne
Op vrijdag 23 mei bezoeken we de Taubergießen en een site in de “Kaiserstuhl”
Op zaterdag 24 mei worden sites in de buurt van Rouffach (Frankrijk) / Mulhouse en Grand Ballon
bezocht
Op zondag 25 mei kunnen deelnemers opteren om een kijkje te nemen in het Hüfingerwald, en een site
in de buurt die bekend staat voor een rijk bestand Cypripedium Calceolus .Daarna afreis naar
België/Nederland

Garantie
De excursieleider controleert tot nader order niet de klimatologische omstandigheden. Slecht weer
vereist een zekere flexibiliteit van de deelnemers.
De groep beperkt tot 8 deelnemers, plaatsen worden verleend op “first come first served” basis. U
ontvangt bevestiging/weigering deelname via email.
Er wordt geen garantie gegeven dat bepaalde soorten waargenomen zullen worden. De voorbije jaren
(en ook dit jaar) zijn de seizoenen nogal uitzonderlijk gebleken. De periode die gekozen werd, is
normaalgesproken de beste periode om heel wat soorten (met nadruk op Ophrys) en mogelijkerwijze
Cypripedium calceolus waar te nemen. De excursieleider neemt het initiatief om de week voorafgaand
aan het excursieweekend de plaatsen te bezoeken die aangedaan zullen worden.

Vereisten
Reisverzekering (zelf af te sluiten), flexibele ingesteldheid (er zullen voor de excursies ook regelmatig
afstanden overbrugd moeten worden, carpooling is aangewezen, goed humeur, op tijd zijn (vroeg
vertrekuur op de excursiedagen).

