Activiteiten 2020

Zaterdag 25 januari 2020
Werkdag Boirs – taluds autostrade afrit 33 E313
We houden de kalkgrashellingen vrij van opschietende struiken
en boompjes, we maaien en voeren het maaisel af. Hiervoor
hebben we véél mensen nodig!
Zaterdag 16 mei 2020
Excursie omgeving Han-sur-Lesse.
We gaan op zoek naar Anacamptis morio, Orchis mascula,
Orchis purpurea, Orchis simia, Dactylorhiza majalis, Ophrys
insectifera en nog andere taxa.
We bezoeken ook het gebied in Sourd d’Ave waar we maaien,
zodat de deelnemers met eigen ogen de resultaten kunnen zien.
Hemelvaartweekend 21 – 24 mei 2020
Vallei van de Moezel in Duitsland. Meer info volgt nog.
Pinkstermaandag 1 juni 2020
Excursie Wingene en Zedelgem.
We gaan op zoek naar Dactylorhiza maculata/ericetorum en
andere soorten zoals Platanthera bifolia
Zaterdag 13 juni 2020
Excursie Achthovense uiterwaarden in Ameide aan de Lek NL
voor o.a. Spiranthes lucida
Zondag 28 juni 2020
Gecombineerde activiteit (excursie + werknamiddag) Ter Yde
Oostduinkerke Groenendijk. In de voormiddag verkennen we
enkele duinvalleien in het reservaat, waar we o.a. Herminium
monorchis, Epipactis palustris, Epipactis helleborine subsp.
neerlandica, Dactylorhiza incarnata – praetermissa – fuchsii en
hybriden, Himantoglossum hircinum en Neottia ovata kunnen
vinden.

In de namiddag maaien we opschietende berkenscheuten. We
willen deze maaien op het hoogtepunt van hun groei om ze hard
te treffen.
Zaterdag 18 juli 2020
Epipactis excursie omgeving Brussel, Ave-et-Auffe en Virelles
voor Epipactis phyllantes, Epipactis atrorubens, Epipactis
neglecta, Epipactis muelleri, Epipactis leptochila, Gymnadenia
conopsea
Zaterdag 22 augustus 2020
Excursie Hompelvoet NL om de leden die dit niet konden
bijwonen in 2019 de kans te geven om dit eiland te bezoeken.
Er is een limiet op het aantal deelnemers van 25 en de leden die
vorig jaar niet meekonden krijgen voorrang.
Zondag 27 september 2020
Werkdag kalkgrasland Sourd d’Ave
Zaterdag 31 oktober 2020
Werkdag Hazop Antwerpen linker Schelde-oever

Inschrijven:
• Uitsluitend via secretariaat@semo.vlaanderen
Plaats je inschrijving via het e-mail adres dat wij kunnen
gebruiken om u te antwoorden. Het kan ook nuttig zijn om ons
te laten weten hoe wij u mobiel kunnen bereiken, mochten er
zich problemen voordoen onderweg en u te laat dreigt aan te
komen op het verzamelpunt.
• Alleen via uw inschrijving kan er een verzekering worden
afgesloten voor de werkdagen.
• Voor sommige toelatingen om gebieden te mogen betreden
hebben wij een deelnemerslijst nodig. Ook daarvoor is het
belangrijk dat je op tijd inschrijft.
• Voor het weekend werken we vaak met een aparte e-mail lijst
om te communiceren. Ook dan is het belangrijk om tijdig in te
schrijven.
• Voor de excursie van 22 augustus hebben leden voorrang die er
in 2019 niet konden bijzijn.

