Excursies: Kootwijkerzand en ijzerertsgroeve bij Assel 14-06-2009
Op zondag 14 juni jl. gingen we met 16 leden van onze vereniging naar
Kootwijkerzand. Om ± 9.30 uur verzamelden we ons bij een restaurant in
Kootwijk en na het nuttigen van koffie met een heerlijk appelgebak en het
aantrekken van regenkleding want we hadden de weergoden niet mee gingen we
onder leiding van Peter van Heeswijk onze gids op weg. Het Kootwijkerzand een
stuifzandgebied van 700 hectare groot in Gelderland is het grootste
stuifzandgebied in Europa. Het was er prachtig want de vele stuifzandvlakten
werden afgewisseld door allerlei soorten mossen (o.a. Kosmos, Vuurpijlmos,
Sterretjesmos) en vele schitterende gekleurde grassoorten o.a. het knotsgras en
natuurlijk ook heidevelden. Ook vonden we nog wat calcietvormen en lineriet.
Ondanks dat het steeds harder ging regenen bleef de groep toch genieten van de
excursie met zinvolle toelichtingen van onze gids. We zagen hertensporen,
maakten mooie foto’s van de stuifzandplaten, mossen en grassen en verzamelden
diverse zandjes. Tegen het middaguur werd er in de regen gepicknickt aan de
bosrand. Na circa 3 uur lopen kwamen we weer terug bij onze auto’s en reden we
verder naar Halte Assel gelegen aan de spoorlijn van Apeldoorn -Amersfoort. Van
daar liepen we weer een flink eind naar de toch nog moeilijk te vinden
ijzerertsgroeves in gebied Het Loo. Inmiddels was het gelukkig droog geworden
en onder een doorbrekende zon liepen we dwars door ruige heidevelden naar de
ijzerertsgroeves die dicht begroeid waren.
De natuur was er prachtig en na enige inspanning vonden we toch nog wat
goetiet, lineriet, limoniet, stukjes ijzererts, scherven van de klappersteen en één
dichte klappersteen. Iedereen was na een lange dag tevreden en voldaan maar
ook nog klam en erg moe. Om ± 17.30 uur namen we afscheid bij de Asselse
Halte. We kunnen terugzien op een leerzame, boeiende maar erg natte zondagse
kootwijk-excursie.
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