ZVU NATUUR EN FOTOGRAFIE NAJAARSCURSUS 2019 OP DIVERSE LOCATIES IN ZEELAND

Docent : de heer J. Midavaine, tel: 0111-652721
Cursusduur : zeven bijeenkomsten
Aanvang :donderdag 12 september en vrijdag 13 september 2019 om 13.30 uur in
dorpshuis “De Schutse”,
Julianastraat 22 te Burgh-Haamstede

donderdag 12 SEPTEMBER en vrijdag 13 SEPTEMBER 13.30 – 16.30 uur

Kennismaking, voorbespreking natuurexcursies. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de duinen (smal
vlieszaad) en het strand (zeeraketten, meeuwen, enz) Hoe heeft het strand zich ontwikkeld in de laatste 20 jaar
zonder helmaanplant en rijshoutschermen.
donderdag 19 SEPTEMBER en vrijdag 20 SEPTEMBER 13.00-16.00 uur.
We gaan naar één van de schoonste stranden van Nederland met een uniek uitzicht op de Oosterscheldekering en
de voormalige zandplaat de Schotsman waar Parnassia`s en de Zwartwordende wasplaat bloeien en groeien.
Misschien zien we nog wel een Duinfranjehoed.
donderdag 26 SEPTEMBER en vrijdag 27 SEPTEMBER 13.00-16.00 uur
Zuid- Beveland op z`n smalst. We gaan naar de Rattekaai, een haventje en een schor waar de tijd stilstaat. Slechts eb
en vloed doen hier hun werk. En we gaan naar één van de drukst bevaren rivieren van de wereld bij het Nauw van
Bath. Deze middag staat in het teken van de contrasterende elementen: rust, stilte en dynamische ontwikkelingen.
donderdag 3 OKTOBER en vrijdag 4 OKTOBER 13.00-16.00 uur

We gaan naar de Preekhilpolder op Goeree, een bijzondere wandeling langs het Grevelingenmeer waar de
trekvolgels zich verzamelen om de oversteek naar warmere oorden te maken. Het gebied is bijzonder fotogeniek.
Lijnspel en prachtige luchten bieden de mogelijkheid om fantastische foto`s te maken.
donderdag 10 OKTOBER en vrijdag 11 OKTOBER 13.00-16.00 uur

Veersebos en -kreek, ontstaan door bombardementen van de Geallieerden in 1944, heeft een metamorfose
doorgemaakt en is nu een fraai natuurgebied. De natuur heeft zich hier in 75 jaar ontwikkeld en dat gaan we
onderzoeken.
donderdag 24 OKTOBER en vrijdag 25 OKTOBER 13.00-16.00 uur .
De Mondriaanboom in het Berkenbosch laat ons even teruggaan naar het begin van de vorige eeuw, toen bekende
kunstschilders hier hun inspiratie opdeden. Mondriaan bezocht in september 1908 voor het eerst Domburg waar hij
in contact kwam met Jan Toorop, Jacoba van Heemskerck en Marie Tak van Poortvliet. Hij kwam er jaarlijks terug.
Herfstverschijnselen in de Manteling op Walcheren waar we ook de moerascypres en de prachtige fotogenieke
beuken en eikenlaan gaan fotograferen staan in het verlengde van de Mondriaanboom.
Donderdag 31 OKTOBER en vrijdag 1 NOVEMBER 13.00-16.00 uur
We gaan de ontwikkelingen bekijken in de Schouwse stuifduinen na de afgraafwerkzaamheden die in november en
december 2017 plaatsvonden. De Meeuwenduinen op Schouwen zijn voor een deel door het zogeheten
Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) project ontdaan van de bovenlaag van duindoorns en vlieren waardoor het
zand weer kan gaan stuiven.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Volksuniversiteit, tel: 0118-634800 of via:
zeeland@volksuniversiteit.nl.

