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HET IS ZOVER!!
Als website pionier heeft onze KNNV-Amsterdam lang een zelfstandige website gehad; opgezet en onderhouden door onze webmaster Geert Timmermans. Inmiddels heeft de Landelijke KNNV een website opgezet,
waarin de afdelingen langzamerhand zijn geïntegreerd. De afgelopen maanden heeft ons nieuwe bestuurslid
Christiane Baethke onze afdeling Amsterdam toegevoegd aan de landelijke website. Deze is sinds twee
weken “in de lucht”.
Bij deze heel veel dank aan Geert voor de vele jaren voor het onderhouden van onze eigen website en aan
Christiane voor het opzetten van het Amsterdamse gedeelte van de landelijke site en voor het onderhoud, dat
zij op zich heeft genomen!! Het adres is: http://www.knnv.nl/amsterdam.

Hier zullen alle activiteiten worden vermeld en zijn de oude Blaadjes en Nieuwsbrieven terug te vinden .
Ook kunnen waarnemingen worden gemeld.

DE KOMENDE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING ZIJN TE VINDEN MET DEZE
HYPERLINK NAAR HET MEEST RECENTE BLAADJE.
CLICK

VERSLAG VAN VOORAFGAANDE ACTIVITEITEN

Op 13 september vertrokken wij met GroenGrijs voor de tweede busexcursie van dit jaar. Een “safari” naar de
natuurontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland. Hierbij een foto-impressie:

Eerst van Dijk naar Duin: de Hondsbossche

Vervolgens naar het Nollenland van Abbestede met o.a.Tapuit (Oenanthe oenanthe)

en de grote verrassing: twee morinelplevieren. (Charadrius morinellus) (de foto werd geen succes en daarom is een foto “geleend” van
het web): http://www.birdclubkatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/05/Morinelplevier4.jpg

prachtige paarden en wolken ganzen

bonte strandloper (Calidris alpina)

het nollenlandschap

Via Mariëndal bij Den Helder naar het
Balgzand op Wieringen

Zeealsem (Artemisia maritima)

Zulte (Aster tripolium)

van horizon tot horizon goudplevieren (Pluvialis apricaria)

en het wad als fourageerplaats

Het weer was zeer aangenaam maar er zat
aan het eind van de dag verandering in de
lucht: tussen Oosterland en Den Oever

Balgzand en dijk (foto Trees Kaizer)

In Scharwoude werd bij pannenkoekenhuis
Ootje Konkel de dag besloten.

Zaterdag 14 november 2015 Lezing over de grondgaaien
verzorgd door Piet Veel. Plaats in de Kantine DNO

Piet Veel hield een zeer boeiende lezing over zijn wederwaardigheden als lid van “Het Groot Grondgaaien Genootschap”
op expeditie naar Centraal Aziatische woestijnlandschappen.

Vogels, geografie en geologie, mensen en hun cultuur, alles kwam uitgebreid aan bod. Een zeer geslaagde avond.

Over de expeditie kan verder gelezen worden op: http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=545351

Dindsdagavond 25 november werd het seizoen 2015 van de Plantenwerkgroep
afgesloten met een presentatie door Hanneke Waller over de drie gecombineerde
excursies KNNV-Amsterdam/Floron

slijkgroen (Limosella aquatica)

goudknopje (Cotula coronopifolia)

slijkgroen (Limosella aquatica) bloem

Pilvaren_met_pil (Pilularia globulifera)

late stekelnoot (Xanthium strumarium)

...en een feestelijk eind!!

Het zijn opnamen van de drie gezamenlijke excursies die Peter Wetzels in 2015 voor Floron en de Plantenwerkgroep
heeft georganiseerd. De gebieden waren:
- Cruysbergen + Koedijk/Gijzenveen + Laegieskamp (Bussum) op 02-08-2015
- Ankeveense plassen op 15-08-2015
- Volgermeerpolder op 13-09-2015
Peter werd door de deelnemers van de werkgroep nog een extra bedankt voor zijn geweldige inzet als werkgroepleider.

Enkele beelden van de paddenstoelenexcursie van 3 oktober in de Lange Bretten
o.l.v. Christiane Baethcke Foto’s Frans van der Feen

Nieuws, KNNV-activiteiten, mededelingen en activiteiten elders
Beste natuurliefhebber,
We hebben goed nieuws!
Onze film 'Amsterdam Wildlife' zal op 5 december haar
publiekspremière beleven in filmtheater EYE. De film wordt vertoond
om 11.00 uur in de ochtend.
Een mooi Sinterklaas-kadootje voor iedereen die van wilde natuur
houdt! Voorafgaand aan de film zullen Martin en Merel een korte
inleiding houden. Kaarten zijn online te bestellen via www.eyefilm.nl.
Ook zijn ze te verkrijgen aan de kassa van EYE. Het adres is:
IJpromenade 1 in Amsterdam.. We kijken ernaar uit u te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet, Martin Melchers en Merel Westrik
We hebben sinds dit weekeinde een facebook met daarop een trailer:
www.facebook.com/amsterdamwildlife
http://www.volkskrant.nl/binnenland/wat-doen-al-die-wilde-dieren-plotseling-inamsterdam~a4170792/?utm_source=twitter&utm_content=free&utm_medium=social&hash=aeb568f6fea0d3a01387f690e
ebef9c4825f33d4&utm_campaign=shared%20content

NATUURREIS TURKIJE Güzelçamlı Inschrijven tot 1 januari 2016!!
Volgend jaar willen we van 23 april tot 30 april een reis naar het Turkse dorp Güzelçamlı
organiseren. Güzelçamlı ligt aan de westkust van Turkije, aan de rand van het Samsun
Dilek nationaal park. Zie het vorige blaadje voor een uitgebreide beschrijving van het
gebied. In dit schrijven wat meer praktische details.
We proberen de kosten laag te houden. het streven is € 750,- inclusief maaltijden. We
overnachten in vakantiehuisjes in het dorp zelf .
De prijs is op basis van 4 personen per huisje. U kunt er natuurlijk
ook voor kiezen met z’n tweeën, of alleen een huisje te huren. De
prijs wordt dan wel hoger. Een huisje kost € 230,- per week. Het
vakantiepark telt 5 huisjes. Mochten deze vol komen, dan kunnen
we wellicht elders in het dorp iets huren. Maaltijden zijn in een
lokaal eethuis.
Belangrijk is echter wel dat we alles tijdig weten. De deadline voor
inschrijving is 1 januari 2016.
Aantal deelnemers: minimaal 8. Maximaal 16.
Opgave bij Christiane Baethcke baethcke@solcon.nl
of Jan Timmer voorzitter@amsterdam.knnv.nl

Wandelexcursie in de Amsterdamse Waterleiding Duinen o.l.v. Ria Simon
donderdag 17 december 2015 11:00
Duur van de tocht is afhankelijk van het weer, wel eten, drinken en een kijker meenemen. Toegangskaartje is verplicht en
bij automaat te verkrijgen. Met stadspas van Amsterdam gratis. In de kanalen en de Oranjekom watervogels te zien die er
overwinteren. Verder een gebied met veel struiken als duindoorn, kardinaalsmuts, sleedoorn, meidoorn, vogelkers.
Vertrek: bus 80 richting Zandvoort van busstation Elandsgracht/Marnixstraat 10.06 uur. Uitstappen halte Waterleiding
Zandvoort en daar verzamelen (plm. 11.00 u). Bushalte Waterleiding Zandvoort Contactpersoon: Ria Simon

Eindejaars Plantenjacht 2015 http://www.floron.nl/plantenjacht
donderdag 24 december 2015 tot zondag 3 januari 2016

http://www.floron.nl/home
Ga mee op zoek naar bloeiende planten in de winter. FLORON organiseert ook dit weer een plantenjacht tussen Kerst
en het weekend na Oud & Nieuw.
Ben je van plan om zelf een activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een winterwandeling, meld het dan bij
plantenjacht@floron.nl

Ouderkerkerplas steeds schoner dankzij innovatieve techniek
Op 12 november jl. presenteerden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
samen met Nuon en Onderzoekscentrum B-WARE de resultaten van
deze nieuwe techniek om het water schoon en helder te krijgen én op een
duurzame manier gebouwen te koelen. Het is voor het eerst in Nederland
dat deze innovatieve techniek wordt toegepast.

http://www.agv.nl/actueel/nieuws/archief/2015/november/ouderkerkerpla
s-steeds-schoner-dankzij-innovatieve-techniek/

100 jaar droge voeten
http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuws/2015/2015-1117_100_jaar_droge_voeten.htm
http://www.historischcentrumamsterdamnoord.nl/expositie/noord-onderwater-de-watersnood-van-1916/

Zondag

6 december is de volgende rondleiding door het arboretum
http://denieuweoosterbomenpark.nl/

We starten om 13.00 uur. Begin- en eindpunt Café Roosenburgh, op het voorplein van De Nieuwe Ooster. Deelname €
3,- Donateurs € 1,50. Opgeven is niet nodig. Deze zondag is de gids : Maarten van Bodegraven.

IVN
zo 06 december 2015 - 14.00-15.30 uur
http://nmtzuid.nl/agenda-item/coniferen-en-ander-wintergroen-in-het-beatrixpark/

Zat. 13 dec Vogelwandeling: wintergasten.
Op zoek naar smienten en kuifeendjes. Om 9.00 uur verzamelen in het Tuinhuis. Trekt u stevige schoenen aan.

http://www.deruigehof.nl/index.htm

Natuurvereniging de Ruige Hof , Abcouderstraatweg 77 , 1105 AA, Amsterdam. Het
natuurcentrum is doorgaans open op maandag en woensdag. Zondags is het
natuurcentrum geopend als er activiteiten zijn. Bel even van tevoren als u er zeker
van wilt zijn of we geopend zijn. Het natuurcentrum is te bereiken vanuit Amsterdam
met de metro 50/54 richting Gein, uitstappen halte Holendrecht. Er stopt nu ook een
trein op station Holendrecht. Vervolgens richting Abcoude lopen of fietsen (ongeveer
10 minuten) of met bus 120/126, uitstappen halte Weltevreden. Auto's kunnen
worden geparkeerd worden bij golfbaan 'De Hoge Dijk'. Op de site van de RUIGE
HOF staan veel interessante links binnen het Amsterdamse natuurgebeuren!

Onze nieuwe werkgroep

http://werthof.home.xs4all.nl/natuurpark.spoorzicht.html

http://www.oeverlanden.nl/

Terughoudend beleid ten aanzien van de aanleg van zonneweides in het landelijk
gebied.?
http://www.mnh.nl/nieuws/resultaten-enquete-zonneweides/

