Leidse Geologische Vereniging
abactiaat: De Rougemont Nes 3
1862AB Bergen NH - Nederland
Tel: 06 5424 5124
E-mail: bert.schuchmann@ziggo.nl
Web: www.lgvweb.nl
Bank: NL68 ABNA 0566420457 tnv Leidse Geol. Ver.
Bergen NH, 6 Sept 2020
Geachte Ereleden, Penningdragers en Leden van de Leidse Geologische Vereniging (LGV),
Betreft: Najaarsexcursie 2020
Het Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Najaarsexcursie die zal
plaatsvinden op vrijdag 23 October a.s.. U zult er begrip voor hebben dat in verband met de
coronamaatregelen de excursie anders wordt ingevuld dan gebruikelijk. Zo geldt:
- U reist met eigen vervoer. Er wordt geen bus gehuurd.
- 1,5m afstand houden is op elk moment vereist.
- Lunch is inbegrepen.
- Borrel en Diner zijn niet georganiseerd.
- Het maximum aantal deelnemers is 34.
Programma overzicht:
Tijd
10h30

Activiteit
Verzamelen in het Hajé-Restaurant
van Natuurpark Lelystad.
Evt.consumptie is voor eigen
rekening.

Bijzonderheden
Natuurpark Lelystad,
Hajé Restaurant,
Vlotgrasweg 11,
8219 PP Lelystad
Tel: 088 523 0021

à Betaalde parkeergelegenheid. Een
uitrijkaart (à € 2,-) ontvangt u van de LGV.
à Laat uw navigator u in de steek? De volgende aanwijzing kan u helpen.

11h00 - 13h00

13h00 - 14h00
14h00 - 14h30

Komende vanaf de A6 neemt u de afslag 10, Lelystad Harderwijk, en vervolgens op de
N302 richting Harderwijk. Na ong. 700 meter slaat u bij de stoplichten linksaf richting
Natuurpark. Aan het eind van de Meerkoetenweg gaat u door de slagboom en parkeert
op het terrein van het bezoekerscentrum.
Activiteit 1
Natuurpark Lelystad,
RWS live-presentaties en
Gebouw De Waterlely,
gelegenheid tot vragen stellen over
het Watermanagementcentrum
Nederland (WMCN) van
à Dit gebouw ligt naast het Hajé
Rijkswaterstaat (RWS), Lelystad.
Restaurant.
Lunch in gebouw De Waterlely
Lunch en drankje.
Verplaatsing met eigen vervoer naar
P. van der Lijn Zwerfstenen
het P. van der Lijn Zwerfstenen
Reservaat, Urkerbos,
Reservaat te Urk.
Vormtweg 9,
8321 NC Urk

à Gratis parkeren is volop mogelijk bij
Sportpark De Vormt,
Vormtweg 7D
8321 NC Urk
Tel: 0527 680 780

14h30 – 16h30
16h30

Activiteit 2
Rondleiding P. van der Lijn Reservaat
olv Drs. Paul van Olm
Terugkomst bij de parkeerplaats.
Einde excursie.

Ong. 1 km lopen naar het Reservaat.
Mogelijk wordt dit aangekleed met
een drankje uit de kofferbak van
Frans.

Toelichting:
Programmapunt 1: Watermanagementcentrum Nederland
In Lelystad is het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) gevestigd. Dit is het
zenuwcentrum van Rijkswaterstaat (RWS), waar de waterpeilen in Nederland worden gemonitord
en geregeld. Een centrum waar de grote sluizen en waterkeringen worden bestuurd en waar
geanticipeerd en gereageerd wordt op de weersomstandigheden. Droogte of juist wateroverlast,
stormen en springtij, bevaarbaarheid van rivieren, bodemdaling – het zijn allemaal zaken die
permanent in de gaten gehouden, en zoveel als mogelijk bestuurd.

Het WMCN is van cruciaal belang niet alleen voor de veiligheid van Nederland; vanwege vernatting
of verdroging ook voor de productiviteit van de Nederlandse landbouw en veeteelt; voor
watertransport, waterkwaliteit, etc. Dit centrum staat in tijden van corona geen rondleidingen toe.
In plaats daarvan krijgen wij een virtuele rondleiding van de WMCN-activiteiten, die via internet
door RWS-medewerkers wordt gegeven. Wij volgen deze beelden op scherm in het gebouw De
Waterlely. In geval u interesse heeft en niet in de gelegenheid om deel te nemen, dan kunt u de
presentatie thuis per computer volgen. De te gebruiken link wordt u tijdig doorgestuurd.

2

Gebouw De Waterlely

Zaal van gebouw De Waterlely

Programmapunt 2: P. Van der Lijn Zwerfstenen Reservaat
Het Van der Lijn Reservaat is het eerste Geologische Reservaat in Nederland; terrein toegankelijk
sinds 1942, erkend als Reservaat sinds kort na de oorlog. Het bestaat uit een keileem afzetting die
in de Saale ijstijd is ontstaan als eindmorene. Veel soorten zwerfstenen zijn hier te bewonderen.
Drs. Paul van Olm zal ons daar met nog 2 vrijwilligers rondleiden, te weten de heren Wim de Graaf
en Jan Meijerink. Het wordt aangeraden om laarzen mee te nemen. Die kunnen van pas komen
want regen of recente regen maakt het terrein glad en modderig.

Ontsloten zwerfstenen. Elk met een geologisch
verhaal.
De kosten van deze Najaarsexcursie inclusief lunch bedraagt € 35 pp. Uw partner is uiteraard van
harte welkom. U wordt verzocht om zsm per email bij de Abactis op te geven of u deelneemt. Dit is
vooral van belang omdat het aantal deelnemers beperkt is. Volgorde van opgave is bepalend voor
deelname. Er zal een wachtlijst worden opgesteld opdat wachtenden gelegenheid krijgen om deel
te nemen in geval een deelnemer uiteindelijk niet in de gelegenheid blijkt om te komen. Ieder die
bevestiging krijgt van deelname wordt verzocht de kosten over te maken op rekening van de LGV,
te weten NL68 ABNA 0566420457 van de LGV ovv. Najaarsexcursie 2020. Kunt u uiteindelijk niet
komen geef dat dan door, dan kan uw Abactis iemand anders blij maken met deelname.
Normaalgesproken zou ik u aanraden om zoveel als mogelijk samen te reizen, en het initiatief zelf
te nemen door dit onderling af te stemmen. Aangezien de situatie niet normaal is, en wij om die
reden ook geen bus huren, wordt het gebruik van eigen vervoer uitdrukkelijk aanbevolen. Het is
aan u te bepalen in hoeverre u daarvan afwijkt en met mondkapje op meerijdt met een
kerngezonde mede-LGV-er. Het zojuist genoemde gebruik van mondkapjes tijdens transport kunt
u ook daarbuiten gerust handhaven. Ieder wordt verzocht de welbekende coronamaatregelen
scherp te respecteren. Dit betekent dat u niet deelneemt en zich afmeldt als u onverhoopt
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verschijnselen heeft die op covid-19 duiden, en u nog geen negatieve uitslag heeft van de coronatest.
Tot slot, uiteraard is h.e.e.a. in gang gezet en georganiseerd door uw Bestuur. Dit neemt niet weg
dat het idee om naar WMCN, Lelystad te gaan, en een geschikte locatie daar in de buurt, komt van
LGV-er Willem Otto Hazelhorst, werkzaam bij Rijkswaterstaat. Het Bestuur dankt hem hiervoor
hartelijk, zo ook voor het aanreiken van het eerste contact met WMCN.
Wij kijken er naar uit u op 23 October a.s. in Lelystad te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het LGV Bestuur,
Bert Schuchmann
LGV Abactis
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