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Terwijl ik deze Nieuwsbrief
maak, word ik op de vingers
gekeken door een zwoegend
koolmezenpaar, dat van ´s
ochtends vroeg tot ´s avonds
laat af en aan vliegt om hun
jongen te voeden.

Aktiviteiten voor de komende tijd
Zaterdag 20 juni 2015 Busexcursie naar de Langstraat (Noord-Brabant) o.l.v. Peter
Wetzels
http://www.natuurgebied-langstraat.nl/
Op zaterdag 20 juni gaat de busexcursie naar het natuurgebied de Langstraat. We bezoeken daar heischrale
graslanden, natte hooilanden en blauwgraslanden. Volgende week volgt nog een aparte oproep, maar er kan ook nu
aangemeld worden: zie Blaadje 2

De KNNV afdeling Amsterdam doet mee aan de Dag van het Park op 31 mei.
Wij houden om 13.00 uur een paddenstoelenexcursie in het
Flevopark. Verzamelen ingang bij het Flevoparkbad, Insulindeweg
1002. Excursieleiding Christiane Baethcke, tel. 0613580780. Een
goede manier om de Amsterdammers kennis te laten maken met de
KNNV. Aanwezigheid van KNNV-leden is natuurlijk heel gewenst.
Kom!
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groennatuur/parken/dag-park-2015/

Feestelijke opening Amstellanddag
zondag 7 juni 2015, 10.00 – 11.00 uur op Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen.
http://www.amstellanddag.nl/
Op 7 juni vindt alweer de 9e editie
van
de AMSTELLANDDAG plaats. Het
thema dit jaar is “Jeugd”.
De officiele opening wordt verricht
door Emile Jaensch met muzikale
omlijsting door String Wise, de
opening van de tentoonstelling De
Verbeelding van Amstelland en nog
veel meer.
Zier hier het gehele programma.

http://www.amstellanddag.
nl/wpcontent/uploads/2015/05/k
aartwebsite.pdf

Voorbeelden van de activiteiten: 6. Boerderij van Familie Hogenhout – melkveehouderij met
melktapautomaat! Korte dwarsweg 8, Ouderkerk aan de Amstel. Open op 7 juni 2015: 11.00-16.00 uur.

Amstellanddag: Gemaal Middelpolder en RWZI Amstelveen geopend
Tijdens de Amstellanddag op zondag 7 juni 2015 opent Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de deuren van Gemaal
Middelpolder en Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Amstelveen voor publiek. Van 12.00 tot 16.30 uur bent u
welkom voor een rondleiding op de zuivering en in het gemaal.

Uniek onderzoek samen met de regionale dagbladen.

Doet u mee? Hoe tevreden zijn Noord-Hollanders met de natuur in hun omgeving? (Click op de afbeelding)
Deelname aan het onderzoek is mogelijk tot 26 juni 2015

https://awd.waternet.nl/activiteiten/ bij voorbeeld:
https://awd.waternet.nl/activiteiten/16393413140-wandeling-voor-vroege-vogels/

Publieksexcursie door de toekomstige KNNV-werkgroep Beheer Natuurpark
Spoorzicht

http://werthof.home.xs4all.nl/

zondag 31 mei 2015
11.00-13.00 Spoorzicht in het zonnetje (Spoorzicht) Start: noordkant
station Diemen Centrum Natuurexcursie wg Spoorzicht

woensdag 10 juni 2015 9.30-12.00
Fietstocht Wilde woensdag:
Eet iets uit het wild (5,- euro p.p.) Start: Diemen
Opgeven verplicht Natuurexcursie wg Spoorzicht

zondag 28 juni 2015
Waterbeestjes
Voor kinderen (en hun ouder) (2,- euro p.p.) Start: Diemen Opgeven verplicht Natuurexcursie wg Spoorzicht

parende Gewone vijverlopers (Hydrometra stagnorum)

IVN TWISKE

https://ivn.nl/afdeling/twiske/nieuws/201503/excursieoverzicht-ivn-twiske-2015

Voor deelname aanmelden
Zaterdag 30 mei
Natuurfotografie, lezing en foto opnames buiten
Aanvang: 11.00 Boerderij de Marsen
Excursieleider: Jan Rijnders
Woensdag 3 juni
Avondwandeling
Vertrek:19.30 Polderweg P19 den Ilp
Excursieleider Henk Strijker
Zondag 7 juni
Waterdiertjes excursie
Heel geschikt voor ouders met kinderen
Aanvang: 11.00 Beheerscentrum, Noorderlaaik 1 Oostzaan
Excursieleider: André de Graaf
Zondag 21 juni
Excursie eetbare planten
Vertrek 11.00 en 14.00 Boerderij de Marsen
Excursieleider : Carla de Bruijn
Woensdag 1 juli
Avondwandeling
Vertrek: 19.30 PolderwegP 19 den Ilp
Excursieleider Henk Strijker

https://www.ivn.nl/afdeling/amsterdam hieronder de links:

Vogelexcursie naar de Keverdijkse Polder (Weesp)
zondag 31 mei 2015, 10:00
Rondwandeling Natuurpark Vrije Geer
zondag 07 juni 2015, 11:00
Kruidenwandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark
zondag 07 juni 2015, 14:00
Seizoenswandeling rond de Gaasperplas of Riethoek
zaterdag 20 juni 2015, 09:30
Wandeling 'Zomer in het Amstelland'
zondag 21 juni 2015, 09:30
Fiets- en wandelexcursie in het Geuzenbos
zondag 28 juni 2015, 14:00

De GROENE LADDER van Natuur-en Milieuteam van Zuid is vernieuwd; click op het
logo voor de activiteiten.

http://nmtzuid.nl/

http://www.fogol.nl
De komende maanden organiseren we een aantal vogelexcursies naar vogeleiland de Kreupel. De Kreupel is een
indrukwekkend vogelgebied en alleen per boot bereikbaar. Elke maand is weer anders en daarom heeft elke
excursie een ander thema, met een interessante lezing aan boord:
14 juni
11:00u Voor vrijgezelle 'natuurliefhebbers'
4 juli
12:00u Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa
8 & 29 aug
17:30u Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa
15 augustus
17:30u Voor vrijgezelle 'natuurliefhebbers'

http://www.oeverlanden.nl/

Zondag 7 juni Plantenexcursie (11.00 - 12.30 u)
Vanwege de grote belangstelling vorig jaar zijn er dit jaar twee plantenexcursies.
Hans Bootsma en Nico Jansen nemen u mee langs de late voorjaars- en de vroege zomerbloei,zie website

Verslagen van onze leden
Excursie van Ria Simon in Het Wildrijk op zaterdag 2 mei
Het Wildrijk is een ‘park-stinsebos’ bij Sint Maartenszee, in
het bezit van Landschap Noord-Holland. Het ligt op een
strandwal en wordt vochtig gehouden door een duinrel die
via een verbindingssloot schoon water aanvoert. Dat water
wordt met een tonmolen een halve meter hoger gepompt,
zodat het de bosslootjes in kan stromen.
Bij de ingang kwamen we leden van de KNNV Haarlem
tegen, die net klaar waren met een wandeling door dit
natuurgebied. Het was prachtig weer. Regelmatig
vogelgeluiden, maar slechts een enkele vlinder.
Deze periode is het meest geschikt om de Wilde hyacinten,
ook wel Boshyacint, te bewonderen. Het is een hybride,
Hyacinthoides x massartiana.
Heel veel blauw, maar ook een enkele witte of roze.
Hanneke Waller

Plantenwerkgroep: inventarisatie in het hok
Waterlandplein maandag 11 mei.
In de middenberm van de Purmerweg zien we een prachtige
toef Gewone vogelmelk.
De bloemen staan wijd open vanwege het prachtige weer.
We staan bij het overgebleven stukje Oostelijk kruiskruid bij
het Koedijkpad, hoek Beemsterstraat:

foto’s Hanneke Waller

Waarneming 17 mei 2015
Op het voormalige Shell-terrein bij de pont in Noord wordt veel gebouwd o.a. de wijk Overhoeks. Ik zal daar vliegers
met verschillende roofvogels, duidelijk met een doel. Verjagen om bouwactiviteiten niet te verstoren of tegen
predatie te beschermen?? En ja hoor: o.a. een kievitpaar met zeker één pulletje. Paul van Deursen

