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Deze  Nieuwsbrief heeft weer  wat vertraging opgelopen, evenals ons Blaadje 2015-3, dat deze week verzonden 
wordt. 
De activiteit, waarvoor extra belangstelling wordt gevraagd is de BUSEXCURSIE. Verder bevat deze nieuwsbrief 
weer wat verslagen van activiteiten, waarnemingen en links. 
Sommige berichten waren  over tijd, waardoor ze niet meer zijn geplaatst. Laat U niet ontmoedigen en stuur weer 
van alles in. De volgende nieuwsbrief laat hopelijk niet meer zo lang op zich wachten. 
 

Zondag 13 september 2015 Busexcursie  Vogels in Noord-Holland 
 
Vandaag zullen we een bezoek brengen aan de Hondsbossche Zeewering bij Petten. Hier is het afgelopen jaar, in 
het kader van de kustversterking, een enorme hoeveelheid zand opgespoten, waardoor er daar een nieuw 
duingebied is ontstaan. Bij Petten is hier een mooi uitzichtpunt over zee gecreëerd. Hier maken we een kans, als de 
wind goed staat, om bijzondere zeevogels als Pijlstormvogels en Jagers zien. Hier drinken we koffie met iets lekkers 
(rekening KNNV). 
Ook bij Callantsoog en nog een paar andere plaatsen zijn er recentelijk vrij drastische kustverdedigingswerken 
uitgevoerd. Als compensatie voor het verlies van de natuur van dit alles, zijn er een aantal nieuwe natuurgebieden 
aangelegd en andere hersteld en uitgebreid, zoals onder meer de Uitlandse polder en de Nollen van Abbestede.  
De laatste jaren wordt het steeds meer de gewoonte om bollenvelden na het oogsten tijdelijk onder water te 
zetten ter bestrijding van ziektekiemen. Dit trekt in toenemende mate vogels aan. Als tijd en omstandigheden het 
toelaten, maken we een korte stop bij een of enkele van deze gebiedjes. 
Hierna komen we in de buurt van Den Helder, waar we een ander natuurontwikkelingsgebied gaan bezoeken. 
Namelijk Mariëndal. Noord-Hollands landschap heeft hier in 2005, zo’n 50 hectare bollenland omgezet in duintjes, 
duingrasland en waterpartijen.  
In de middag brengen we een bezoek aan de waddenkust bij de Wieringenmeer. Als we aankomen bij Vatrop 
wordt het net hoogwater en verzamelen alle waddenvogels zich op de plekken die niet onderlopen (zogenaamde 
hoogwater vlucht plaatsen (HVP). De vogels kunnen we dan goed vanaf de dijk bekijken. Het idee is dat we dan 
wandelen naar Den Oever. Een afstand van ongeveer 2 kilometer. Niet-wandelaars rijden met de bus mee naar Den 
Oever. 
Op de terugweg doen we dan een pannenkoekenhuis aan in de omgeving van Hoorn (voor eigen rekening). 
Meer informatie in Blaadje en de eerder toegestuurde mail. 
Begin september volgt nog een herinneringsmail 
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N.B.! 
Aanmelden voor deelname tot en met 5 september bij Lida den Ouden, tel. 020.6412761 / email 
lida.denouden@hetnet.nl .  
Aanmelden voor deelname vanaf 6 september bij Paul van Deursen, tel 020 6855047 of 06 23165799 / of email 
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl 
Voor de late beslissers is er de mogelijkheid om in de bus te betalen in overleg met Paul van Deursen, graag wel 
even bellen. 
 

Persoonlijke uitnodiging tot sponsoring van de documentaire 'Amsterdam Wildlife'. 
Beste vrienden, familie en natuurliefhebbers, 
Onze documentaire 'Haring in het IJ' uit 2009 bent u vast nog niet vergeten. Maar het wordt hoog tijd voor een 
nieuwe film. En die komt er, als u meehelpt! We hebben de afgelopen jaren fantastische beelden verzameld voor  
'Amsterdam Wildlife'; een documentaire over de prachtige Amsterdamse natuur. 
Dit najaar is de feestelijke première en de DVD-release. Om ons project te kunnen afronden, willen we u vragen of u 
sponsor wilt zijn. Een bijdrage leveren kan op de volgende manier: 
 

 Voor 25 euro: ontvangt u een vrijkaart voor de première van Amsterdam Wildlife 
op 27 september 2015 in bioscoop Tuschinski. Ook ligt er een DVD van de film 
voor u klaar. 

 Voor 50 euro: ontvangt u twee vrijkaarten voor de première van Amsterdam 
Wildlife op 27 september 2015 in bioscoop Tuschinski. U krijgt twee DVD's. 

 Voor 100 euro: ontvangt u vier vrijkaarten voor de première van Amsterdam Wildlife op 27 september 2015 
in bioscoop Tuschinski. U krijgt vier DVD's en u ontvangt een bijzonder cadeau uit de Amsterdamse natuur.  

 Voor 500 euro of meer : krijgt u tien vrijkaarten voor de première van Amsterdam Wildlife op 27 september 
2015 in bioscoop Tuschinski. U krijgt tien DVD's en u ontvangt een bijzonder cadeau uit de Amsterdamse 
natuur. Bovendien mag u mee op natuurexcursie, 2 uur, voor max. 10 personen, naar een van de 
filmlocaties.   

U kunt uw bijdrage overmaken op de Triodos Bank, rekeningnummer NL82 TRIO 0390 4943 72 t.n.v. Amsterdam 
Wildlife te Amsterdam. 
Mocht het maken van de film door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan dan storten wij uw bijdrage terug. 
 
Martin Melchers  
Merel Westrik 
martmelchers@gmail.com 
 
 

Botshol roeiexcursie 18-6-15 
foto’s van Lida den Ouden en  Hanny van Wijgerden  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Welriekende nachtorchis  
 

 
Veenmosvuurzwammetje 

 
Metaalvlinder 

 
Botshol Grote Wije 

 
lepelaarskolonie 

 
wateraardbei 
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Busexcursie naar de Langstraat op zaterdag 20 juni 2015 
Verslag van Thea Seinen op de website Groengrijs: 

http://groengrijs.com/2015/06/20/knnv-naar-de-langstraat/ 

 
In Blaadje 2015-03 staat een mooi verslag van Frans van der Feen. Hier nog een paar foto’s van Hanneke Waller,  
Hanny van Wijgerden en Loes van der Feen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele foto's van Texel 27-06 Hanny van Wijgerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze aspirant werkgroep Spoorzicht (zie ook Blaadje) heeft al de pers gehaald! 
http://debrugkrant.nl/verwaarloosd-sportterrein-wordt-geliefd-natuurgebied/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
beenbreek 

 
parende Blaaskopvliegen 

  
 

 

 
Duinparelmoervlinder 

 
De Petten met oa Visdiefjes( 

 

Op 12 september tijdens de Diemense Feestdag 
staan we mischien met een kraam (als Werkgroep 
Spoorzicht of als KNNV-werkgroep) voor het  
gemeentehuis in Diemen, misschien met een jam-
ruilbeurs of iets anders  om aandacht te trekken. 
We geven die dag in ieder geval (want toegezegd) ook 
een excursie "Diemen is om op te eten", een fiets- of 
wandeltocht langs gemeentelijke plantsoenen, 
pluktuinen en buurtmoestuinen over eten uit het 
natuur of  uit het wild, eindigend bij het oogstfeest van 
buurtmoestuin Prinses op  de Erwt. De starttijd staat 

nog niet vast. Werkgroep Spoorzicht 
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Waarneningen 

Afgelopen week had ik een purperen stipspanner (Scopula rubiginata) op licht in mijn tuin in Oud Osdorp. (Voor mij 
een nieuwe soort in de tuin!!) Wel zag ik dat deze soort ook op Sloterdijk is waargenomen.  
extra info:  
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vq=purperen+stipspanner&gezocht=1 
https://waarneming.nl/soort/info/9441 
En Onlangs werden we in de tuin verrast door de aanwezigheid van een muskusboktor. Wat een prachtig beest! 
https://waarneming.nl/waarneming/view/104793354 
 

    
 groeten, Trees Kaizer 

Volg Ton Denters op Twitter! 
https://twitter.com/ahhdenters 

 
 

Links, excursies en andere wetenswaardigheden in en om Amsterdam 
 

 
http://www.mnh.nl/ 

 

Grote Ratelaar 
Verenigingsblad van IVN Gooi en KNNV Gooi 

 
http://issuu.com/groteratelaar/docs/grote_ratelaar_juli_2015 

 

 
http://www.hartvoorhettwiske.nl/het-twiske/ 

https://www.ivn.nl/afdeling/twiske 
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Symposium Bouwen voor Biodiversiteit 
https://www.arcam.nl/symposium-ecoexistentie-bouwen-voor-biodiversiteit/ 

 
Datum: 9 september 2015 

Tijd: 13.00 – 17.00 uur 
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam 

Prijs: € 20,- (regulier, online*) / € 10,- (student). Te koop in onze webshop. 

 
 
 

 
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Kijk%20op%20exoten_nr%2013_DEF_10aug2015.pdf 

 
 

 

 
http://us5.campaign-archive1.com/?u=729689b0cac051ae55f477e98&id=9c397c0597&e=e86ee69ab0 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken 
Zie voor contactgegevens: 

Website www.landschapnoordholland.nl Telefoon 088-00 64 400, info@landschapnoordholland.nl 
Website www.waterlandendijken.nl Telefoon 0299-437 463, info@waterlandendijken.nl 

 

 
 
https://www.ivn.nl/afdeling/amsterdam 

zaterdag 22 augustus 2015, 10:00 tot 11:30  
Georganiseerd door:  
Amsterdam  
Kosten:  
Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld  
Thema:  
Bomen Planten en bloemen  
 
 
Nooit van het Siegerpark gehoord? Dit park in Nieuw-West heeft een rijke geschiedenis. Rond 1930 
aangelegd in Engelse landschapsstijl, was het een privé lustoord van kininefabrikant Sieger. We gaan 
kijken naar de planten en de bomen maar je mag natuurlijk ook genieten van de kunstwerken in het park. 

Vertrekpunt 
Ingang Siegerpark, Sloterweg, Nieuw West 

Informatie 
Gert Snoei, gertsnoei@hetnet.nl. 
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http://www.nachtvandevleermuis.nl/ 
Wie: IVN afd. Amsterdam en Natuur & Milieuteam Zuid 
Wanneer: vrijdag 28 augustus, 20.00-22.00 uur (met inleidende lezing, vanaf 19:30 is het gebouw open) 
Waar: Amstelpark 
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum “de Rietschuur” in het Amstelpark (naast de Stadsboerderij) 
Kosten: 5 euro p.p.  Aanmelden: natuurjebuur@gmail.com 

Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa 
'Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel' 
Wist u dat vogeleiland de Kreupel in de nazomer de belangrijkste slaapplaats is voor 
zwarte sterns in Europa? Tijdens deze excursie zullen we deze enorme slaapplaats 
van de zwarte sterns bekijken. 
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2015/excursie-8-a-29-aug 
 

  

 

 

Verslag en presentaties van het minisymposium 'Bijen en vlinders in Amsterdam' op 
5 maart 2015. 

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/ecologie/bijen/minisymposium-bijen/ 
 

 
http://urbanherbology.org/ 

Wel in het Engels!! 

 

Tot besluit nog wat promotieplaatjes voor onze busexcursie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cees van Egmond: http://www.kustopkracht.nl 

 
 

 
http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/no

llenland-van-abbestede 

 

 

 
http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/ma

ri%C3%ABndal 
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